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ZI DE ZI, PRODUCȚIA FIZICĂ 
LA NIVELUL PLANULUI!

Ce relevă un sondaj efectuat in unități 
producătoare de utilaj tehnologic

în mecanismul echilibrat al activității productive, fiecare zi, fiecare oră contează, sarcinile pe ansamblul economiei puțind fi îndeplinite întocmai numai in condițiile in care randamentele orare și zilnice sînt respectate riguros în fiecare întreprindere. Luna decembrie este, fără îndoială, o perioadă cu solicitări maxime în activitatea de realizare a planului, dar și în cea legată de pregătirea temeinică a producției anului viitor. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pornind de la sarcinile deosebite prevăzute pentru această ultimă lună a anului, pretutindeni trebuie să se acționeze cu fermitate, mobilizînd toate forțele pentru înfăptuirea integrală a planului pe întregul an. O mare atenție trebuie să se acorde, în acest sens, folosirii depline a capacităților, a forței de muncă și a timpului de lucru, a tuturor resurselor de care dispune economia națională, întăririi disciplinei tehnologice și de plan, a ordinii și a spiritului de răspundere, în toate domeniile, în vederea realizării nivelurilor de producție stabilite zilnic, onorării întocmai a contractelor la export, a tuturor obligațiilor asumate față de beneficiarii interni.Pornind de la această subliniere', „Scinteia" a întreprins o suită de sondaje în unități economice, urmărind îndeaproape preocupările colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea planului, problemele cu care se confruntă, ca și acțiunile întreprinse pentru soluționarea lor promptă. în ancheta de astăzi ne oprim în cîteva unități constructoare de utilaj tehnologic, de a căror producție depinde în mod hotăritor finalizarea unor importante obiective de investiții. Cu ce randament s-a lucrat luni 4 decembrie ? Iată prima întrebare cu care am început sondajul nostru.
Fiecare colectiv de muncă 

trebuie să își facă 
în mod exemplar datoriaNu o dată, colectivul ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ CHIMIC „GRI- VITA ROȘIE" din Capitală a demonstrat înalta sa competență, deplina angajare muncitorească în realizarea sarcinilor deosebite ce i-au revenit. Aici se produc utilaje-unicat, de înaltă tehnicitate pentru industria chimică și petrochimică, pentru sectorul energetic, instalații solicitate la export în numeroase țări ale lumii. Iar faptul că, de 5 ani consecutiv, colectivul acestei importante unități economice din Capitală se află pe primul loc al întrecerii socialiste dintre întreprinderile de profil din industria constructoare de mașini dovedește cit se poate de convingător că activitatea productivă este dominată aici, în toate datele ei esențiale, de o conlucrare competentă, menită să stimuleze capacitatea creatoare a oamenilor muncii, că rezultatele pot fi pe măsura așteptărilor, permanent la nivelul stabilit.Totuși în discuția purtată cu tovarășul Gheorghe Dragomir, secretarul comitetului de partid din întreprindere, își face loc tncă de la început o notă de nemulțumire : „Nu putem fi satisfăcuți de modul cum am lucrat luni și în general în toate celelalte zile care au trecut din această ultimă lună a anului, ne spune interlocutorul.. Dacă ne referim numai la ziua de luni, 4 decembrie, avem o restanță de circa 30 tone utilaje tehnologice, care valoric înseamnă o producție de aproximativ 1,5 milioane lei. Sigur, la nivelul nostru această restanță poate fi relativ ușor de recuperat, dar mă întreb : cum să ne punem noi acum problema recuperării unor restanțe dintr-o zi de

muncă sau alta cind producția este astfel organizată, in ansamblul el, incit activitatea să se desfășoare permanent Ia nivelul planului. Și nu doar în fiecare zi, ci chiar în fiecare oră. Avem utilaje moderne, avem linii tehnologice automatizate, mașini cu comandă numerică, avem contracte ferme atît pentru export, cit și la intern și, ce este cel mai important lucru, avem un colectiv de oameni destoinici, cu o înaltă calificare, buni specialiști, dăruiți cu trup și suflet, cum se spune, întreprinderii.— Și totuși care sînt atunci cauzele nerealizărilor la care v-ați referit ?— Corect și realist este, fără îndoială, să privim cu exigență răspunderile ce ne revin nouă. Mai avem încă unele cazuri de indisciplină, în sensul că numărul absențelor nemotivate, al învoirilor este încă mare în unele ‘ateliere. Deși ne-am declarat mulțumiți cu modul în care ne-am pregătit pentru sezonul rece, constatăm abia acum că o serie de probleme gospodărești nu au fost soluționate și de aici decurg multe necazuri. Un alț aspect, apoi, poate cel mai important, este acela că nu am reușit să avem o mobilitate mai mare pe întregul flux, în așa fel incit atunci cind nu putem continua lucrul la un utilaj cu ciclu lung de fabricație, din lipsă de materiale sau din alte motive, să avem pregătit pe loc un alt front de lucru. Potențialul deosebit de care dispunem este folosit, din această cauză, doar parțial și pierderile sînt astfel însemnate. Iată de ce este foarte important ca toți să înțelegem șă ne facem in mod exemplar datoria. Atit noi, cei de aici din în

treprindere, cit și factorii colaboratori din afară.— La fel de concret vă rugăm să vă referiți la cauzele din afara unității care au determinat nereali- zările înregistrate.— In momentul de față, datorită ne- ritmicității înregistrate în ce privește livrarea unor țevi și oțeluri speciale pierdem ore și zile întregi de producție. Avem pregătite, în stadii avansate de fabricație, o serie de utilaje complexe, cum se poate vedea în fiecare secție, care nu pot fi finalizate din lipsă de țevi, în primul rînd. Și, să reținem, este vorba de produse a căror fabricație a început cu multe luni în urmă și care sînt așteptate pe numeroase șantiere de investiții, dar pentru care, la rîndul nostru, așteptăm să primim reperele componente. Iată de ce, repet, fiecare la locul său de muncă, fiecare colectiv in parte trebuie să înțeleagă, acum, o dată mai mult ca oricind, că trebuie să-și facă exemplar datoria, să se achite întocmai de sarcinile și răspunderile pe care și le-a asumat. Altfel, orice nereali-

zare, orice amînare Cit de nesemnificativă la prima vedere se răs- fringe înzecit asupra întregii economii.Activitatea din secțiile principale ale unității, discuțiile purtate cu inginerul Radu Bălan, șeful secției mecanosudură, cu cazangiul Aurică Drumcea, secretarul comitetului de partid din secția cazangerie, cu economistul Mihai Popa, șeful serviciului plan din unitate, cu alți muncitori și specialiști confirmă adevărul subliniat mai sus, și anume că numai făcîndu-și fiecare datoria pot fi îndeplinite programele pe ansamblul economiei, în toate domeniile de activitate. La întreprinderea „Grivița Roșie" există capacitățile și forțele necesare realizării întocmai a sarcinilor ce-i revin colectivului din aceste programe. Există asigurată forța de muncă, o bază tehnică modernă, pe măsura nivelului înalt de pregătire profesională, a potențialului înalt de creativitate ale oamenilor. Sarcinile sînt fixate in mod corespunzător, la nivelul fiecărei formații de
(Continuare în pag. a IlI-a)

Comunistul - om al marilor îndatoririIn repetate rinduri, partidul, secretarul său general au subliniat un fapt esențial privind inaita calitate a membrilor partidului nostru, cu referire foarte precisă la drepturile și îndatoririle acestora. „Comuniștii — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu au și nu pot avea drepturi aparte sau privilegii. Ei au aceleași drepturi, aceleași îndatoriri ; au o răspundere mai mare insă in calitate de revoluționari. in calitate de membri ai unui partid in care au intrat in mod conștient, pentru a participa in mod organizat la transformarea revoluționară a țării, a lumii 1" Aceasta se traduce, în practica vieții, prin obligația comunistului de a-și asuma primul cele mai grele responsabilități, în primul rînd aceea de mobilizare a tuturor e- nergiilor umane creatoare, concentrîndu-le la îndeplinirea exemplară a visului socialist și comunist pe pă- mintul românesc. Cum realizează comunistul a- ceastă mobilizare de energii, cum o organizează, cum îi pune în. lumină și în operă virtuțile constructive ? Cum izbutește el — pentru că, în această uriașă, complexă lucrare, comunistul a izbîndlt mi

nunat, îndeosebi în ultimul sfert de veac, in „Epoca Nicolae Ceaușescu", reali- zind împliniri socialiste epocale, victorii ale geniului creator al Întregului nostru popor condus de partid — deci, cum izbutește el să convingă milioane și milioane de oameni că drumul pe care li-1 indică și-i îndeamnă să mărșălu- iască spre viitor mai fericit este drumul A drept spre ținta vi- t sată, presărat cu dificultăți, cil renunțări, de multe ori cu greutăți, la prima vedere acestea apărindu-le multora ca insurmontabile ? Răspunsul la aceste întrebări, care pot fi diversificate. pentru a realiza mai complet imaginea cutezătoarelor înaintări ale unei epoci fără egal, prin împliniri, din întreaga existență a României, este relativ simplu : prin asumarea răspunderii comuniste de transformare radicală, revoluționară a țării, a lumii, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, răspundere care — folosind o comparație tot atit de simplă — este asemenea unei nestinse torțe a progresului capabilă să antreneze, la rindu-i, în nobila misiune a făuririi

socialismului conștiințele a milioane și milioane de oameni ai muncii. în milioane și milioane de conștiințe se aprinde acea torță a responsabilității, care inseamnă angajare directă în acțiune, punere în valoare a îndatoririlor în așa fel incit, prin fapte concrete de muncă, prin ați-
f J • • •

tudini înaintate în viață vechiul perimat să fie înlăturat și pe locul lui să prindă contur, din ce in ce mai clar, noul, societatea lipsită de exploatarea omului de către om. Nu cumva — s-ar putea ridica firesc întrebarea — nu cumva această explicație expediază, simplifică la extrem un proces extraordinar de complex și de mare finețe, procesul responsabilității sociale, care se construiește pe baza unor coordonate filozofice de a- dincime ? Mărturisim că simplificarea este voită, și prin ea însăși nu ignoră complexitatea problemei propuse, ci încearcă să scoată în evidență esențialul, latura care ține de dinamica acțiunii sociale. în

acest sens, responsabilitatea individuală nu ne apare decît ca un drept fundamental al omului de a se manifesta ca personalitate conștientă în societate, angajîndu-se cu intreaga-i capacitate creatoare la Împlinirea responsabilității colective, la nivel macroso- cial. Societatea are obligația să creeze posibi- litățile materiale și spirituale pentru ca 
TJff această responsabi- litate să se constru- iască pe sine conștient, integrindu-se armonios în ansamblul responsabilității colective în sfera căreia se împlinește, se realizează deplin. Abordînd din acest unghi de vedere chestiunea responsabilității, a- ceasta își dezvăluie limpede structura-i complexă, demonstrîndu-ne prin faptele de viață în fibra cărora o deslușim ca atitudine înaintată, determinantă pentru omul acestui timp, omul nou, că întrunește valori sociale și morale deosebite. Aceste valori se constituie ca temelie a unor diversificate norme de conduită în viață și societate, la rindu-le întemeiate pe principiile comuniste ale existenței umane. Din acest punct de ve

dere, dreptul personalității umane de a se manifesta conștient, direct, în ansamblul, unic in felul său, al sistemului democrației noastre muncitorești-revo- luționare este o cucerire esențială a socialismului în România.Fără îndoială, în viață problema responsabilității capătă căldura binefăcătoare a acțiunii, iese din canoanele preceptelor, se manifestă liber și, nu de puține ori, surprinzător. Subiectivul își are rolul său, care nu poate fi ignorat. Ne întîlnim nu de puține ori cu lipsa de răspundere, cu indiferența și e- goismul, cu comoditatea mascată în nenumărate forme. De aici și codul de legi menit să asigure împlinirea responsabilităților. Pe de altă parte, principiul responsabilității își are propriul sistem de autoreglare izvorît din principiile general valabile ale responsabilității la nivel macrosocial, dar nu mai puțin adevărat este că responsabilitatea individuală trebuie să concorde cu posibilitățile reale ale o- mului de a răspunde pentru faptele proprii — pentru cele pe care are obli-
(Continuare în pag- a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare1Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Alan Green jr.. care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).
O NOUA DOVADA A GRIJII 

PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE 
DE VIAȚĂ Șl ÎNVĂȚĂTURĂ 

ALE TINEREI GENERAȚII
în telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, profundă recunoștință pen
tru măsurile cuprinse în Decretul Consiliului de Stat privind majorarea cuantu

mului burselor pentru student! și elevi
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PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
-factor hotărîtor al dezvoltării 
și perfecționării noii orînduiri

Este necesar să evidențiem cu putere, in întreaga noastră, 
activitate teoretică, politico-educativă, rolul determinant al proprie
tății socialiste, de stat și cooperatiste, în realizarea marilor 
progrese, în dezvoltarea generală a României și să subliniem cu 
toată tăria că făurirea cu succes a socialismului in patria noastră - 
dar, în general, în lume - nu se poate realiza decît pe baza dezvoltării 
tot mai puternice a proprietății întregului popor, de stat și coopera
tiste, punînd la bază cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în 
toate domeniile.

NICOLAE CEAUȘESCUCa realitate economică, socială și politică complexă, cu structuri și relații specifice, esențial deosebite de cele cunoscute in orînduirile întemeiate pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, societatea socialistă reprezintă în gîn- direa și practica partidului nostru, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o necesitate istorică obiectivă a epocii contemporane, singura în măsură să asigure înlăturarea exploatării și asupririi oamenilor muncii, a inegalităților și dominației în raporturile dintre națiuni, să garanteze înfăptuirea unei orînduiri cu adevărat umane, mai bune și mai drepte, să permită afirmarea celor mai înalte aspirații de libertate și echitate, posibilități de participare nestingherită a oamenilor muncii la conducere, la făurirea propriului destin. In magistralul Raport la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — strălucită sintetizare a concluziilor și aprecierilor fundamentate de partidul nostru pe baza generalizării experienței poporului român și analizei transformărilor și tendințelor esențiale ce se constată pe plan mondial -- se subliniază în acest sens că „numai și numai socialismul — realizat în concordanță cu realitățile din România și voința poporului nostru — a asigurat progresul și nivelul inalt de dezvoltare a țării, numai și numai pe calea socialismului vom asigura înălțarea patriei noastre la un nivel tot mai înalt, înfăptuirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor pentru înaintarea fermă spre visul de aur, spre comunism !“.în ansamblul trăsăturilor, legităților și principiilor fundamentale ce definesc legitimitatea istorică, noutatea de esență și superioritatea socialismului față de orînduirile so-

cial-economice care s-au succedat pînă acum în evoluția umanității constă în proprietatea comună a celor ce muncesc asupra mijloacelor de producție, înfăptuirea principiilor socialiste de repartiție, înlăturarea oricăror forme de asuprire și exploatare a omului de către om. „Viața, practica revoluționară — se arată în Tezele pentru cel de-al XIV-lea Congres al partidului — au demonstrat, atît în cadrul țării noastre, cit și pe plan mondial, rolul fundamental, hotăritor al proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste în făurirea noii orinduiri sociale. Dezvoltarea și întărirea ei continuă constituie o necesitate vitală, orice diminuare a marii proprietăți socialiste, intoarcerea la forme de proprietate capitalistă, inclusiv la mica proprietate, este de natură să pună în pericol nu numai construirea socialismului, ci și însăși dezvoltarea eco- nomico-socială a popoarelor, bunăstarea și independența lor".Partidul nostru pornește în această privință de la constatarea de ordin principial că fiecare orînduire socială se caracterizează printr-o anumită formă de proprietate asupra mijloacelor de producție care, în calitatea sa de' relație fundamentală, istoricește determinată,, conturează atit fizionomia de ansamblu, cit și principalele tendințe de dezvoltare ale respectivei orînduiri.Superioritatea proprietății socialiste în raport cu orînduirile anterioare rezidă in faptul că ea oferă un răspuns calitativ nou la întrebări cardinale pe care viața socială le-a pus și Ie pune cu acuitate : cine stăpînește mijloacele de producție de care societatea dispune in momentul dat ? ; in interesul cui se utilizează aceste mijloace de prbducție ?; care este scopul fundamental al întregului proces de producție ?

<Semnificația deosebită și superioritatea proprietății socialiste constau in faptul că ea reprezintă temelia propășirii materiale și spirituale a unui nou tip de societate, a celor ce muncesc, a unui nou tip de civilizație, întemeiată pe participarea conștientă a poporului la făurirea propriului destin socialist și comunist. Atît ca proprietate a întregului popor, cit și ca proprietate cooperatistă, proprietatea socialistă exprimă un tip nou de relații ce se stabilesc între oameni cu privire la stăpînirea in comun a mijloacelor de producție și rezultatelor obținute. Ea realizează unirea directă, nemijlocită a factorului uman cu cel material al producției. Calitatea de proprietar, de tip socialist, aparține tuturor oamenilor muncii, socialismul semnificînd în acest context lichidarea separării calității de proprietar de cea de producător. Cei ce muncesc, producătorii înșiși, devin în noua orînduire și proprietari și beneficiari ai rezultatelor obținute. Proprietatea socialistă condiționează, în ultimă instanță, caracterul, tendințele și formele de dezvoltare ale tuturor raporturilor ce se statornicesc, cu necesitate, în sfera producției și repartiției, în relațiile de schimb și cele de consum, reprezentind, după cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, „una din legitățile obiective fundamentale și determinante în raport cu alte legi economice obiective". Partidul nostru consideră că socialismul și comunismul se pot edifica cu succes numai pe baza proprietății sociale comune a oamenilor muncii asupra mijloacelor de producție. De aceea sînt caduce și de neînțeles unele teze antiștiințifice cu privire Ia egalitatea intre diferitele forme de proprietate aparținînd unor orînduiri revolute, „egalitate" care nu
(Contirtuare in pag. a V-a)

O CERINȚĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE

Respingerea fermă a oricărui amestec 
în treburile interne ale popoarelorZilele acestea a fost dată publicității Declarația conducătorilor Bulgariei, R.D. Germane, Poloniei, Ungariei și Uniunii Sovietice, reuniți la întîlnirea de la Moscova din 4 decembrie a.c., cu privire la evenimentele din 1968 din Cehoslovacia, prin care introducerea trupelor statelor lor pe teritoriul cehoslovac este calificată drept „un amestec în treburile interne ale. Cehoslovaciei suverane și trebuie să fie condamnată".In legătură cu aceasta, trebuie spus că Partidul Comunist Român, România socialistă au adoptat, de Ia început, la numai cîteva ore de la declanșarea intervenției armate a celor cinci țări în Cehoslovacia, o atitudine fermă, de dezaprobare și condamnare a acestei acțiuni. România a respins atunci și respinge și astăzi orice fel de amestec, din partea oricui ar veni, în treburile interne ale altui stat.Așa cum este bine cunoscut, încă din zorii zilei de 21 august 1968, ziua intervenției armate a celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia, la marea adunare din Piața Republicii, tovarășul Nicblae Ceaușescu declara : „Pătrunderea trupelor 

celor cinci țări socialiste în Ceho
slovacia constituie o mare greșeală 
și o primejdie gravă pentru pacea 
în Europa, pentru soarta socialis
mului în lume. Este de neconceput 
in lumea de astăzi, cind popoarele 
se ridică la luptă pentru a-și apăra 
independența națională, pentru 
egalitatea în drepturi, ca un stat 
socialist, ca state socialiste să în
calce libertatea și independența

altui stat. Nu există nici o justi
ficare, nu poate fi acceptat nici un 
motiv de a admite, pentru o clipă 
numai, ideea intervenției militare 
in treburile unui stat socialist fră
țesc".Este de relevat, în același timp, că — avînd în vedere implicațiile multiple ale intervenției armate în R.S. Cehoslovacă — Marea Adunare Națională, forul legislativ suprem al țării noastre, întrunită a doua zi în sesiune extraordinară, a adoptat o declarație în care a reafirmat prineijnile după care se călăuzește România în activitatea internațională, așezate statornic la baza relațiilor sale cu celelalte țări socialiste, cu toate țările lumii.Cum este bine știut, poziția principială adoptată de partidul și statul nostru a fost salutată și a întrunit cea mai largă apreciere internațională. Nu mai puțin adevărat este că această poziție a fost întîmpinată cu iritare și nemulțumire de către autorii intervenției în Cehoslovacia. Viața, însăși desfășurarea evenimentelor au confirmat însă pe deplin justețea poziției principiale a partidului și statului nostru.Iată de ce se poate spune că reconsiderarea, în actualele împrejurări internaționale, a acțiunii întreprinse în 1968 de cele cinci țări socialiste împotriva Cehoslovaciei — deși vine cu mare întîr- ziere — reprezintă un act de jus- . tiție pentru trecut, dar și un prl- lej de profunde reflecții și învă- ?■ țăminte pentru prezent și pentru i viitor.

Pornind de la Declarația celor cinci state, prin care se recunoaște deschis că intrarea trupelor lor în Cehoslovacia a fost nejustificată și nelegală, acum este normal și firesc ca guvernele U.R.S.S. și R.S. Cehoslovace să înceapă tratative pentru retragerea trupelor sovietice din această țară.Reflectînd la poziția adoptată cu promptitudine, în august 1968, de partidul nostru, este necesar să subliniem că ea a reprezentat o expresie a profundelor înnoiri a- duse, încă din 1965, de Congresul al IX-lea al partidului, în procesul construcției socialiste, de renunțare la șabloane, la „modelul unic", de perfecționare continuă a formelor și metodelor de conducere economico-socială. O trăsătură definitorie a acestei politici o constituie respectul deplin al dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, independentă, așa cum dorește și, în același timp, respingerea fermă a oricărui amestec din afară în treburile altor popoare.în spiritul acestei politici, Partidul Comunist Român a considerat întotdeauna că este îndatorirea și răspunderea sa supremă față de clasa muncitoare, de întregul nostru popor de a acționa cu cea mai mare fermitate pentru întărirea independenței și suveranității naționale, pentru consolidarea orîn- duirii noi, socialiste, pentru asigurarea mersului neabătut al patriei pe calea socialismului și comunis-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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■) NOUĂ DOVADĂ A GRIJII PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE DE VIAȚĂ

Șl ÎNVĂȚĂTURĂ ALE TINEREI GENERA ȚII

Plenare lărgite ale consiliilor uniunilor asociațiilor 
studenților comuniști, adunări ale elevilor

în centrele universitare $1 institutele de invățămînt superior, in școli și facultăți continuă să aibă loc plenare lărgite ale consiliilor uniunilor asociațiilor studenților comuniști, ale consiliilor asociațiilor studențești, precum și adunări ale elevilor din întreaga țară, in cadrul cărora sînt exprimate cele mai vil mulțumiri și profunda recunoștință pentru măsurile cuprinse în Decretul Consiliului de Stat privind majorarea cuantumului burselor pentru studenți și elevi și acordarea burselor pentru studenții fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților.Este evidențiat faptul că aceste 
măsuri propuse de secretarul gene

în telegrama Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Institutul de Construcții București se subliniază : Născuți și crescuți in epoca celor mai mărețe înfăptuiri din istoria multimilenară a poporului român, pe care cu îndreptățită mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", formați în cultul muncii, al dragostei de patrie și popor, al prețuirii pentru destinul luminos al țării, prefigurat magistral în documentele celui de-al XIV-lea Congres al partidului, în grandioasa dumneavoastră operă teoretică și practică, studenții institutului nostru, în consens cu întregul popor, ne exprimăm și cu acest prilej deplina satisfacție fată de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe _ Nicolae Ceaușescu, părintele și Îndrumătorul tinerei generații, în inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Animați de sentimente de caldă recunoștință pentru minunatele condiții de muncă, viață și învățătură ce ne sînt create, noi, viitorii specialiști în domeniul construcțiilor, formați și educați pentru a contribui direct la realizarea marilor obiective prefigurate în documentele istorice adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului, ne angajăm să vă urmăm e- xemplul de muncă și viață, să participăm cu toată capacitatea noastră profesională, politică și organizatorică la realizarea la cele mai înalte cote calitative a sarcinilor ce ne vor reveni în deceniul științei, tehnicii, calității și efici- , enței.Vă mulțumim din toată Inima pentru grija permanentă pe care o aveți față de tînăra generație, exprimată și in cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cînd, la propunerea dumneavoastră, s-a aprobat majorarea cuantumului burselor pentru studenți și elevi și acordarea burselor pentru studenții fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților, se subliniază în telegrama Consiliului Asociației Studenților Comuniști din Facultatea de Fizică a U- niversității București.Ca viitori specialiști, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu înaltă răspundere patriotică și revoluționară pentru ca sarcinile din domeniul științei, învățămîntului, cercetării și introducerii progresului tehnic, reieșite din documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, congresul marilor victorii socialiste, să fie transpuse în viață astfel incit România socialistă, liberă, demnă și suverană, să se afirme tot mai plenar în rlndul tuturor națiunilor lumii.îngăduiți-ne, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă exprimăm deplina recunoștință pentru modul în care acționați permanent în vederea creării unor condiții cît mai bune de muncă și viață celor ce se pregătesc pentru a deveni constructori de bază ai societății socialiste și comuniste în patria noastră, se subliniază în telegrama Consiliului Asociației Studenților Comuniști din Facultatea de Mine din Petroșani.In întreaga noastră activitate, exemplul de excepție al muncii și vieții dumneavoastră constituie făclia vie care ne luminează calea spre fericire și bunăstare, mobili- zindu-ne și mai mult în întreaga noastră activitate.Vă asigurăm, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa pentru realizarea obiectivelor viitorului cincinal conform perspectivelor care reies din documentele adoptate la Congresul al XIV-lea al partidului și vom depune toate eforturile pentru a deveni buni specialiști, răspunzînd în felul acesta cerințelor industriei extractive românești.Vă mulțumim, și pe această cale, din toată inima, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o purtați statornic tinerei generații universitare din patria noastră, în vederea formării ca specialiști cu o înaltă pregătire științifică și tehnică, ca cetățeni de nădejde ai scumpei noastre patrii, demni continuatori ai operei de construcție socialistă și comunistă în România — se subliniază în telegrama Consiliului Asociației Studenților Comuniști din Facultatea de Electronică a Universității din Craiova.Ne angajăm în fața partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face tot ceea ce ne cere partidul, că vom învăța și ne vom pregăti la nivelul celor mai înalte exigențe ale revoluției tehnico-ști- ințifice contemporane, că vom transpune în viață chemările și îndemnurile pe care ni le adresați, sporindu-ne astfel aportul de mun- k

ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și aprobate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. constituie o mărturie elocventă a preocupării deosebite pe care partidul și statul nostru o acordă asigurării, o dată cu dezvoltarea generală econo- mico-socială a țării, unor condiții tot mai bune de viață și învățătură tuturor tinerilor, sporirii neîntrerupte a nivelului de bunăstare și progres al întregului popor.în numele tinerei generații din patria noastră, se dă glas satisfacției depline față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — ctitorul României moderne de astăzi 

că, de gîndire și de fapte revoluționare la măreața operă de edificare socialistă și comunistă a patriei, pentru ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.în aceste momente de înălțătoare atmosferă patriotică, revoluționară, cu puternice semnificații pentru viitorul socialist și comunist al patriei, studenții Facultății de Istorie și Filozofie de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași dau glas recunoștinței profunde pentru recentele măsuri cu privire la majorarea burselor ! studenților și a- cordarea de burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților. Este o nouă și elocventă dovadă a grijii constante pe care partidul, dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o manifestați față de tînăra generație a țării — viitorul națiunii noastre socialiste.Tineretul României are astăzi șansa de a trăi într-o țară liberă, în plină dezvoltare, în care problema viitorului nu este umbrită de incertitudini. Condițiile deosebite create pentru studiu, muncă și viață ne angajează în obținerea unor rezultate tot mai bune în pregătirea profesională și politică, răspunzînd astfel imperativelor noii societăți și onorînd cu cinste sarcinile ce ne revin ca viitori activiști pe tărîm social.în telegrama Consiliului A.S.C. din Facultatea de Medicină a Institutului Medico-Farmaceutic din lași se menționează : Mîndriei noastre de a fi tineri crescuți și formați în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", de a învăța intr-un institut cu vechi tradiții, care a cunoscut o dezvoltare fără precedent în ultimul sfert de veac, de a ne forma ca generație de medici cu o înaltă pregătire profesională și politico-ideologică i se adaugă, în aceste momente, bucuria de a putea beneficia de generoasele măsuri adoptate, la inițiativa dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. iubit părinte și înțelept îndrumător al tuturor tinerilor din țara noastră, privind majorarea burselor,Ne angajăm și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom munci cu hotărîre și elan pentru a ne aduce contribuția, alături de întregul tineret, la grandioasa operă de e- dificare a socialismului, singura o- rinduire ce ne permite nouă, tinerilor, să ne împlinim cu adevărat visurile, idealurile și aspirațiile de progres, libertate și pace.în telegrama Consiliului A.S.C. din Facultatea de Medicină a Universității din Craiova se menționează : Cu nețărmurită bucurie și profundă recunoștință am luat cunoștință de măsura adoptată la propunerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind majorarea burselor ce se acordă studenților și elevilor și atribuirea de burse, indiferent de veniturile părinților, tuturor studenților, ce urmează cursurile de zi, fii de muncitori și țărani cooperatori. Aceasta reprezintă o nouă și elocventă expresie a grijii părintești și preocupării permanente pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, le purtați statornic tinerei generații, viitorilor specialiști.în șirul nesfîrșit de dovezi ale dragostei nețărmurite față de tînăra generație. față de studenții României socialiste, de care, de-a lungul acestor două decenii și jumătate, ați fost preocupat, simțim. în noua hotărîre, calda și prieteneasca grijă pe care o purtați dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, viitorilor constructori ai socialismului în scumpa noastră patrie.în perioada formării noastre pentru muncă și viată, ani în care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu ați constituit pentru noi adevărate modele ale personalității omului nou, am avut ocazia să constatăm calda și nemărginita dragoste pe care ne-ați purtat-o. Ne angajăm să facem totul pentru a răspunde minunatelor condiții de viață și învățătură ce ne sint asigurate, pentru a duce la îndeplinire ceea ce ne revine din mărețele obiective stabilite de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, se spune în telegrama Consiliului A.S.C. de Ia Facultatea de Științe Economice a Universității din Cluj-Napoca.Studenții Universității din Brașov -r se spune intr-o altă telegramă — își exprimă deosebita lor gratitudine față de măsurile adoptate la propunerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind majorarea burselor, nouă și elocventă 

— la recentul forum al comuniștilor români, în suprema funcție de secretar general al partidului, cu convingerea fermă că acest act politic de istorică însemnătate este spre binele și prosperitatea poporului nostru, in interesul dezvoltării și modernizării școlii de toate gradele, formării și afirmării personalității întregului tineret, al cauzei socialismului și păcii In Întreaga lume.Cu profund respect șt aleasă prețuire se adresează mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția remarcabilă adusă la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, pentru atenția acordată for
expresie a grijii deosebite față de tineretul studios al țării.în aceste zile de puternică vibrație revoluționară și legitimă mîndrie patriotică, tineretul universitar brașovean, asemenea întregului nostru popor, trăiește momente de intensă bucurie și vie satisfacție prilejuite de reînvestirea dumneavoastră, ilustru ginditor și militant revoluționar, părinte drag și prieten apropiat al tuturor tinerilor țării, de către Congresul al XIV-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, act istoric ce constituie chezășia mersului ferm înainte al României pe calea socialismului și comunismului.Reafirmînd și cu acest prilej cele mai alese sentimente de dragoste și înaltă considerație față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, urmînd neabătut Insufle- țitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață revoluționară închinate intereselor poporului nostru, ne angajăm să acționăm cu întreaga energie și forță creatoare, să învățăm și să muncim cu abnegație revoluționară, patriotică pentru a ne situa în permanență în avangarda cunoașterii și cercetării științifice, sporindu-ne astfel contribuția la progresul și înflorirea neîntreruptă a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.însuflețiți de cele mai alese sentimente de înaltă stimă și prețuire, de nețărmurită dragoste și profundă recunoștință, cadrele didactice și elevii Liceului Industrial nr. 6 Timișoara dăm glas mulțumirii noastre fierbinți pentru măsurile propuse de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, privind majorarea burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale.Aceste măsuri, se arată In telegramă, constituie o nouă și elocventă expresie a grijii și preocupării dumneavoastră pentru a asigura tineretului, o dată cu dezvoltarea generală a țării, condiții tot mai bune de viață și învățătură.în aceste momente Istorice, de mare bucurie, satisfacție și nețărmurită încredere în viitorul luminos al patriei, ce domină conștiința întregii națiuni, în numele uteciștilor din cadrul Liceului 
Industrial „Electroargeș" din Curtea de Argeș, cu deosebit respect vă adresăm, din adincul inimilor noastre, cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și vă asigurăm că vom acționa tot mai energic, cu toată responsabilitatea pentru traducerea în viață a mărețelor hotărîri ale Congresului al XIV-lea, a grandiosului program de făurire a socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.Folosind acest minunat prilej, vă mulțumim, din adincul inimilor noastre tinere, pentru recentele hotărîri de majorare a cuantumului burselor, măsuri ce ilustrează cum nu se poate mai convingător sprijinul permanent pe care ni-I acordați nouă, constructorilor de mîine ai comunismului.într-o atmosferă de puternică recunoștință și vibrație patriotică, elevii Liceului „Electroputere" din Craiova, alături de toți cei aflați la vîrsta învățăturii, iși exprimă din inimă deplina și entuziasta aprobare față de măsurile privind majorarea burselor studenților și elevilor, inclusiv din școlile profesionale, acordarea de burse pentru toți studenții fii de muncitori și țărani cooperatori care urmează cursurile de zi.Vă încredințăm că, situînd la baza întregii noastre activități ho- tărîrile celui de-al XIV-lea Congres al partidului, orientările și indicațiile dumneavoastră de inestimabilă valoare teoretică și practică, vom acționa cu toată energia și elanul creator pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, vom învăța pentru a deveni specialiști cu înaltă pregătire profesională, demni continuatori ai idealurilor socialiste și comuniste in patria noastră.Alături de întregul tineret studios al țării — se spune în telegrama adresată de elevii Liceului nr. 12 din Galați — am luat cunoștință cu mare bucurie de măsurile privind majorarea burselor ce se acordă studenților și elevilor. inclusiv celor din școlile profesionale. Vedem în această hotărîre o nouă expresie a grijii permanente pe care partidul nostru, personal dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, o acordați tinerei generații, a preocupării pentru asigurarea unor condiții dintre cele mai bune de viață și instruire

mării multilaterale a elevilor și studenților, creșterii și educării comuniste a tinerei generații.Sentimentele ce însuflețesc pe studenții și elevii României socialiste de a sluji fără preget cauza partidului, poporului și țării, de a acționa cu energie și elan revoluționar pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele programatice adoptate de Congresul al XIV-lea al parti
dului sint exprimate in telegramele 
adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

celor care reprezintă schimbul de miine al societății noastre.Ne angajăm, în fața partidului și a țării, in fața dumneavoastră, să onorăm așa cum se cuvine această nouă și elocventă dovadă a grijii pe care o purtați tinerei generații, prin activitatea plină de răspundere pe care o vom desfășura în sălile de clasă și atelierele școlii, pentru a ne pregăti la cotele înalte prevăzute in documentele programatice ale Congresului al XIV-lea al partidului și a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului în patria noastră.în numele elevilor și cadrelor didactice ale Liceului Agroindustrial din Buziaș, ne exprimăm profunda satisfacție și recunoștință față de măsurile cu privire la majorarea burselor studenților și elevilor, inclusiv ale celor din școlile profesionale.Aceasta evidențiază Încă o dată grija părintească a partidului nostru, personal a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de îmbunătățirea condițiilor de viață și de învățătură ale tineretului patriei noastre.în aceste momente Istorice, de mare bucurie, satisfacție și nețărmurită încredere in viitorul luminos al patriei, elevii Școlii 
Profesionale UCECOM Ploiești — se arată in telegramă — facem un solemn legămînt de a vă urma neabătut în tot ceea ce întreprindeți pentru a da viață minunatelor hotărîri adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că ne vom înzeci eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin.Permiteți-ne, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm, și cu acest prilej, sentimentele de admirație față de grandioasa dumneavoastră activitate desfășurată cu atîta abnegație pentru afirmarea continuă a rolului conducător al partidului — centrul vital al națiunii noastre socialiste, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică asumată de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a patriei spre comunism.Hotărîrea luată de Comitetul Politic Executiv, la propunerea dumneavoastră, de majorare cu 10 la sută a burselor, se spune în telegrama elevilor de la Liceul In
dustrial nr. 1 Pitești, ne mobilizează și mal mult in creșterea preocupării pentru însușirea temeinică a cunoștințelor tehnico- știlnțifice - și a deprinderilor practice necesare integrării noastre rapide la nivelul cerut de ritmurile inalte ale dezvoltării industriei constructoare de mașini.Ne angajăm și cu acest prilej, In fața partidului și a întregului popor, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne pregătim cu perseverență pentru muncă și viață, să fim demni urmași ai generațiilor care au luptat pentru împlinirea celor mai înalte idealuri de pace și progres pe pămîntul scump al patriei noastre.în numele colectivului de elevi și cadre didactice de la Liceul Industrial Jimbolia, vă aducem, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumirile noastre fierbinți pentru măsurile privind majorarea burselor elevilor și studenților.Cu nețărmurită recunoștință pentru noua măsură adoptată la propunerea dumneavoastră, ne exprimăm angajamentul de a învăța mereu mai mult și mai bine, de a ne însuși un larg orizont de cunoștințe și deprinderi practice, de a contribui la înălțarea patriei noastre, Republica Socialistă România, pe cele mai inalte culmi de progres și civilizație.însuflețiți de sentimentele de profundă prețuire și recunoștință ce vi le purtăm, se arată In telegrama elevilor de la Li
ceul Economic și de Drept Administrativ din Galați, vă adresăm cele mai fierbinți mulțumiri pentru grija părintească pe care o manifestați statornic față de tineretul patriei, față de toți elevii din licee și școli profesionale, dovedită și prin recenta hotărire adoptată, la propunerea dumneavoastră, privind majorarea burselor pentru studenți și elevi.în aceste momente, elevii liceului nostru își exprimă angajamentul solemn de a acționa permanent în domeniul formării lor ca oameni de nădejde ai patriei socialiste, răspunzînd astfel încrederii și grijii constante pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător de partid și de țară, le acordați tineretului scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

La Institutul Politehnic din București

l//e expresie a grijii față de tineretul studios, 
față de viitorul luminos al țăriiCu gindul la marele forum democratic al comuniștilor români, ce a reales in fruntea partidului pe cel mai iubit și stimat fiu al națiunii române, ctitorul României socialiste moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, studenții Facultății de Comerț, ca de altfel toți studenții din Academia de Studii Economice, întregul tineret studios din patria noastră, au luat cunoștință cu bucurie și însuflețire de hotărîrea Comitetului Politic Executiv al Partidului Comunist Român de a mări cu 10 la sută bursele tuturor celor ce învață, de a se acorda burse, fără să se țină seama de venituri, pentru toți fiii de muncitori și țărani, care urmează, ca studenți, cursurile de zi.Emanînd din caracterul profund umanist al politicii științifice și clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, această măsură, ce se aplică începind cu data de 1 decembrie a.c. în baza Decretului Consiliului de Stat, reflectă încă o dată grija permanentă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a asigura condiții tot mai bune de Învăță

Argumentele profundei mulțumiri: înaltă răspundere

pentru o pregătire temeinică,La puține zile după încheierea lucrărilor istoricului forum al comuniștilor, Congresul al XIV-lea al partidului, ale cărui hotărîri reprezintă garanția înaintării țării noastre pe noi culmi de progres și civilizație socialistă, elevii și studenții din patria noastră beneficiază de o nouă dovadă elocventă a grijii partidului și statului pentru asigurarea celor mai bune condiții de viață și învățătură tinerei generații : majorarea, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și atribuirea de burse tuturor studenților fii de muncitori și țărani cooperatori, care urmează cursurile de zi, măsură ce se aplică, în conformitate cu recentul Decret al Consiliului de Stat, începînd de la 1 decembrie a.c. Mă număr și eu, împreună cu colegii mei de la școala profesională din cadrul Liceului Industrial nr. 2 din Reșița, printre beneficiarii acestei măsuri, care demonstrează încă o dată, cu puterea de netăgăduit a faptelor, preocuparea permanentă a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a mult stima
“A

Rezultatele in muncă, la învățătură — dovezi ale

recunoștinței noastre și a fiilor noștriFaptele, realitățile in care trăim. Împlinirile de care ne bucurăm stau la temelia încrederii noastre ferme în viitorul strălucit al patriei, al întregului popor, încrederii nestrămutate în partidul comunist, în conducătorul său înțelept. Cînd spun aceasta, mă gin- desc, ca membru cooperator, și la faptul că toamna aceasta a fost atit de îmbelșugată in toate privințele, am adunat de pe ogoare roadele muncii noastre mai bogate ca niciodată. Am trăit cu toții cea mai deplină satisfacție că vrerea națiunii s-a împlinit întocmai cind marele sfat comunist al țării l-a reales — cu toată dragostea, stima și recunoștința — in fruntea partidului pe cel mai de vază conducător dintre toți cîți a avut neamul românesc ; ni s-au umplut inimile de bucurie luînd cunoștință de marile obiective pe care Congresul al XIV-lea al partidului le-a hotărît pentru cincinalul viitor. Acum, de citeva zile, ca părinți care avem un fiu student la medicina veterinară și 

tură șl viață pentru toți elevii și studenții, de a-i forma și educa în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului. în numele studenților Facultății de Comerț și al meu personal, mulțumim din inimă conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru minunatele condiții de care beneficiem în școli și facultăți, în laboratoare și la practica productivă, toate acestea reprezentînd cea mai vie și elocventă expresie a grijii pentru viitorul de aur al națiunii române. Totodată, ne exprimăm recunoștința noastră deplină și dragostea fierbinte față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru tot ceea ce a făcut și face astfel incit noi, studenții României socialiste, să ne putem pregăti la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, tn strînsă legătură cu exigentele cercetării științifice, ale producției moderne.Înțelegînd în toată profunzimea politica Partidului Comunist Român de dezvoltare a învățămîn- tului, științei și culturii, de formare a tinerei generații pentru 

tei tovarășe Elena Ceaușescu, pentru crearea unor minunate condiții de pregătire a tineretului din România.învăț și muncesc tntr-una din școlile din „cetatea de foc" a Reșiței, liceu care se numără printre ctitoriile „Epocii Nicolae Ceaușescu", beneficiind de un cadru excelent de instruire teoretică și practică, pentru a-mi insuși meseria nobilă de oțelar. Dispunem de tot ce este necesar pentru a deveni muncitori de nădejde într-una din ramurile prioritare ale economiei românești : laboratoare și săli de clasă moderne, ateliere școlare dotate conform cerințelor producției, internat. La orele de curs și la practica productivă, desfășurată în cadrul Combinatului Siderurgic Reșița, cadrele didactice, specialiștii și cei mai buni muncitori ne îndrumă cu multă atenție, deslușin- du-ne tainele meseriei, împărtășin- du-ne din bogata lor experiență, tormîndu-ne dragostea de muncă și responsabilitatea față de lucrul de calitate. De aceea, recunoștința noastră față de tot ceea ce se face pentru ca noi, tinerii de astăzi, să devenim muncitori cu înaltă calificare, la nivelul tehnologiilor viitorului, se cere probată prin faptele noastre : rezultate 

o fată elevă, am trăit din nou încă o mare bucurie luind cunoștință de noile măsuri adoptate, îa propunerea secretarului generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind majorarea, așa cum s-a stabilit prin Decretul Consiliului de Stat, cu 10 la sută a burselor tuturor studenților și elevilor, inclusiv ale celor din școlile profesionale, precum și dreptul tuturor studenților, la cursurile de zi, fii de muncitori și țărani cooperatori, de a primi bursă indiferent de ciști- gul părinților. Este și aceasta incă o dovadă concretă a grijii deosebite a partidului și statului, a bravului nostru conducător, cel mai iubit fiu al poporului. Erou între eroii neamului, pentru asigurarea unor condiții dintre cele mai bune tineretului pentru viață, pentru învățătură. Dragostea părintească față de tineret a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu 

muncă și viață in chip revoluționar, sîntem hotăriți să răspundem prin faptele noastre de învățătură, prin activitatea de cercetare științifică și practică productivă, prin autogospodărire celor mai înalte exigențe pe care Congresul al XIV-lea le-a formulat pentru pregătirea profesional-științifică și politico-ideologică a tinerei generații.Prin rezultate mereu mal bune la învățătură, prin hotărîrea noastră arzătoare de autodepâșire și de însușire a celor mai înalte cuceriri ale științei și cunoașterii, a ideologiei partidului nostru comunist, ne angajăm cu toată ființa noastră în procesul revoluționar de înfăptuire neabătută a politicii interne și externe a partidului și , statului nqștj-u, conșțienți fiind că aceastâ răspunde Intru totul năzuințelor noastre de progres și bunăstare, de «viață• fericită, liberă și independentă.
Inqrid Mt'LLER 
studentă, anul V, 
Facultatea de Medicină 
Generală a Institutului 
de Medicină și Farmacie 
din Cluj-Napoca

multilaterală
li cît mai bune la învățătură, la practica in producție, disciplină, pasiune pentru meseria aleasă, dragoste față de nou. La absolvirea școlii profesionale, vom primi imediat un loc de muncă, vom continua așadar să muncim acolo unde astăzi ne pregătim temeinic. Este una dintre dovezile umanismului societății noastre, a dragostei și responsabilității cu care este înconjurat tineretul la noi, spre deosebire de atitea țări ale lumii unde un loc de muncă este doar o aspirație greu realizabilă.Mulțumim din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, tovarășei i Elena Ceaușescu pentru dragostea părintească pe care ne-o poartă, angajîndu-ne ca, stimulați și de această recentă măsură, de majorare cu 10 la sută a tuturor burselor pe care statul ni le acordă, să ne pregătim cu și mai _ multă dăruire și pasiune pehtru a putea contribui și noi. cei -aflați acum pe băncile școlilor, la înfăptuirea luminoaselor programe adoptate la marele forum comunist al țării.

Vasile M. BEZEDE 
elev, anul II, școala profesională, 
Liceul Industrial nr. 2, Reșița

constituie, fără îndoială, cea mai sigură garanție că patria noastră va păși pe noi trepte de progres și prosperitate. Cine se gîndește la tineret se gîndește la viitorul patriei ; o țară cu un tineret sănătos, bine pregătit din toate punctele de vedere, devotat și conștiincios va avea in mod cert un viitor strălucit. Iată de ce noi, țăranii cooperatori, laolaltă cu întregul popor, trăind bucuria fiecărei izbînzi, ne întărim hotărîrea fermă de a munci cu toată dăruirea pentru a spori avuția țării, munca fiind izvorul mereu viguros al bunăstării noastre. încă o dată li mulțumim din toată inima tovarășului Nicolae Ceaușescu și îl asigurăm că faptele noastre de muncă, rezultatele la învățătură ale fiilor noștri vor fi cea mai bună dovadă a recunoștinței ce i-o purtăm.
Tudor STOIAN 
cooperator, C.A.P. Unirea, 
județul Călărași
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ZI DE ZI, PRODUCȚIA FIZICĂ IA NINE
(Urmare din pag. I)lucru, dar deși oamenii știu exact ce au de făcut și pot să facă, așa cum au demonstrat-o de multe ori pină acum, fabricația unor utilaje și instalații de mare complexitate
Obligații contractuale doar 

pe hîrtie ?Incontestabil, în acest an activitatea Întreprinderii de utilaj 
CHIMIC GAEȘTI a înregistrat progrese substanțiale pe toate planurile, factorul dinamizator cel mai important fiind determinat de aplicarea măsurilor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de fabricație. Este de remarcat, totodată, faptul că membrii comitetului de partid, ai consiliului oamenilor muncii, cadrele de conducere și specialiștii se implică cu seriozitate și competență in soluționarea problemelor producției, că acționează energic pentru punerea in valoare a resurselor materiale și umane ale unității. Toate acestea se reflectă; înainte de toate, in rezultatele economice obținute pe 11 luni, intre care o producție-marfă suplimentară în valoare de aproape 11 milioane lei, un spor de producție de 4 000 lei pe persoană la productivitatea muncii și 
o reducere a cheltuielilor materiale cu 17,6 lei la 1 000 lei producție- marfă.Cu toate acestea, Întreprinderea nu a onorat o serie de contracte la termenele stabilite. Pentru a se compensa aceste nerealizări și a se îndeplini indicatorii valorici de plan, a fost devansată cu cfteva luni execuția altor utilaje care au fost solicitate. la rindul lor, de beneficiari. Totuși, restanțele rămin restanțe și se pune Întrebarea: de ce au apărut? Este vorba, de exemplu, de 500 tone utilaje destinate unor capacități de producție noi la Combinatul Chimic Giurgiu, alte 723 tone utilaje pentru Combinatul de îngrășăminte Chimice Năvodari, produse ce trebuiau livrate, potrivit contractelor, eșalonat, pe parcursul acestui an. Consecințele acestor mari lntirzieri nu sînt gre.u de bănuit, ele reflectindu-se, fn ul- i timă instanță, fn întîrzierea punerii t In funcțiune a noilor obiective. Con- I ducerea întreprinderii este preocu- s pată de situația acestor contracte. De S altfel, pregătirea de fabricație a fost ? de mult Încheiată, dar nu a fost po- >. sibil să se mai facă nici un pas lna- ; inte. De ce ?— Aceste rămlneri In urmă se datorează nelivrării de către Combinatul Siderurgic Galați a 2 150 tone tablă din oțel carbon și 172 tone tablă din oțel inoxidabil — ne explică inginer Ion Andrei, șeful secției ca- zangerie. Pentru aceleași comenzi așteptăm ca întreprinderea de Țevi Republica din București să ne trimită 160 tone țeavă din oțel carbon și inoxidabil, iar baza de aprovizionare

SLATINA : O nouă 
unitate industrială întreprinderea de Rulmenți din Slatina este cea mai tînără unitate de pe platforma industrială a orașului de reședință a județului Olt. Dată în folosință de curînd, în intîmpinarea Congresului al XIV-lea al partidului, noua unitate îmbogățește gama sortimentală a industriei slătinene. Rulmenții fabricați la Slatina sînt destinați unei game largi de utilizări in industrie, agricultură, transporturi ș.a. în premieră pe țară, este și tehnologia de fabricație a inelelor interioare și exterioare ale rulmenților care acum sint confecționate din țeavă, și nu din material forjat ori laminat, cum se procedează în alte unități similare. Totodată, țeava pentru rulmenți este produsă. tot în premieră, la întreprinderea de profil, pusă și aceasta în funcțiune, nu cu mult timp in urmă, pe platforma industrială a orașului Slatina.

Oamenii muncii care lucrează in sectorul extractiv din județul Suceava desfășoară o activitate rodnică pentru lărgirea bazei de materii prime a tării, fapt evidențiat și de rezultatele obținute de Combinatul Minier Gura Humorului. La baza realizărilor de pină acum se află, alături de munca harnică, plină de dăruire a oamenilor, măsurile de modernizare a activității de exploatare în subteran și de preparare a minereurilor. în această privință, de la buh început se cuvine subliniată buna colaborare cu întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice „Suceava" din Cimpulung-Moldovenesc, in cercetarea și asigurarea rezervelor care urmează a fi puse în exploatare pentru desfășurarea în ritm susținut a activității de producție. între realizările de seamă . cu. care comuniștii, toți oamenii muncii din cadrul combinatului minier au întimpinat Congresul al XIV-lea al partidului se numără îndeplinirea, la data de 11 noiembrie a.c., a planului pe 4 ani din actualul cincinal la producția fizică de metale neferoase.în activitatea de extracție s-a urmărit îndeosebi perfecționarea tehnologiilor de exploatare. „La mina I^eșu Ursului — ne spune inginerul Adrian Lefter, directorul tehnic al unității — a fost perfecționată și extinsă, pină la limitele tehnologice posibile, metoda de exploatare cu surpare în galerii de subetaj. în comparație cu vechile metode de lucru, pe lingă faptul că a crescut productivitatea fizică cu 3 tone pe post, a sporit și gradul de recuperare a substanțelor minerale utile și s-a redus cu circa 40 la sută consumul de lemn de mină. De asemenea, a fost perfecționată metoda de exploatare in felii orizontale, ascendentă, cu susținere și rambleu, și pușcare selectivă. aplicată la zăcămintele cu grosimi mici, reușindu-se astfel mecanizarea operațiilor de încărcare și transport, în acest fel, productivitatea fizică pe post a crescut cu 10 la sută. Pe de 

se poticnește de multe ori datorită unor cauze subiective, a unor greutăți care țin de modul cum înțeleg toate unitățile să se achite de datoria încredințată, de sarcinile asumate.
Nicolae MILITARU

a ministerului nostru 427 tone de țeavă, pe care trebuie să le livreze întreprinderile de țevi din Roman și Zalău. Mai avem de primit, de asemenea, o serie de motoare, reduc- toare, rulmenți, profile diverse din oțel. Este o situație cu totul nedorită, care ne pune in postura de a fi răspunzători de nepunerea in funcțiune la termenele planificate a Unor instalații importante. Pe de altă parte, aprovizionarea neritmică cu materialele necesare, neajuns care nu afectează numai realizarea acestor cbntracte, influențează negativ în-
Cu ochii la ceas și cu gîndul 

la furnizoriCu eforturi deosebite și printr-o promptă orientare a activității productive spre realizarea comenzilor care au asigurate materiile prime și materiale necesare, ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ TEHNO
LOGIC BUZĂU a reușit să-și îndeplinească principalii indicatori de plan pe cele 11 luni care au trecut din acest an. De reținut, de asemenea, faptul că, în primele cinci zile din această lună, în majoritatea secțiiloif și atelierelor întreprinderii, activitatea s-a desfășurat în condiții optime. Deși, începind de luni, 4 decembrie a.c., s-a trecut la programul special de lucru pentru perioada de iarnă, activitatea productivă căpătînd o pondere mai mare în schimburile I și III, pentru a se evita vîrfurile de sarcină la consumul de energie electrică, realizările se mențin la un nivel ridicat. „In funcție de materiile prime și materialele asigurate — ne spune inginerul Cornel Marica, directorul tehnic al întreprinderii — am Început executarea în avans a 25 de comenzi cu termene de livrare in trimestrul I din 1990, fabricarea produselor respective nefiind condiționată de sudurile în argon și de anumite tipodimensiuni de țevi de care nu dispunem în prezent. în , aceste condiții am finalizat, cu o lună mai devreme, primele patru vase de pro- pan de 100 mc pentru un partener de peste hotare, și azi, 5 decembrie, am început pregătirile de livrare. De asemenea, am încheiat lucrările la două vase speciale pentru stoca- 

Aspect de muncă din atelierul de montaj al rulmenților Foto : S. Cristian
altă parte, la zăcămîntul de baritină de la Aluniș, recent dat în exploatare, am introdus pentru prima dată încărcarea și transportul mecanizat în abataj, iar în luna februarie a acestui an au fost terminate lucrările la un nou puț central. Punerea acestuia în funcțiune a permis optimizarea fluxului de transport al minei, ceea ce a determinat creșterea substanțială a productivității muncii".
Minereuri mai multe, 
superior valorificate

LA COMBINATUL MINIER GURA HUMORULUI

Ample acțiuni pentru sporirea randamentului muncii s-au intreprins și la mina Vatra Dornei. Aici au fost mecanizate operațiile de încărcare și transport în abataje, la extracția minereului de mangan, în zonele cu mi- neralizație ridicată, iar la carierele Arșița și Oița se utilizează, cu rezultate deosebite, utilaje de mare productivitate pentru descopertare.Deosebit de eficiente s-au dovedit a fi și soluțiile tehnice aplicate in vederea valorificării superioare a minereurilor. Un bilanț al activității în domeniul preparării minereurilor a- rată că în . acest an, comparativ cu 1985, randamentul de extracție a cuprului in concentrate a crescut cu 5,5 la sută în cazul minereurilor din zona Leșu Ursului și cu 2,3 la sută la mi- nereurile de la Fundu Moldovei. A contribuit la aceasta faptul că la Uzi- 

treaga noastră activitate. Mai concret. aceasta conduce la prelungirea ciclului de fabricație, utilizarea necorespunzătoare a utilajelor, cheltuieli suplimentare de producție și reduce eficiența unor măsuri de modernizare pe care le-am aplicat.Iată și opinia inginerului Nicolae Schmidt, șeful serviciului aprovizionare :— Intervențiile pe care le facem la furnizori sînt frecvente și insistente, dar, cum se vede, rezultatele nu sînt cele pe care le așteptăm. După părerea mea, timpul pe care il folosim in deplasări este chiar prea mare. Consider că centrala industrială și ministerul nostru trebuie să ne sprijine în aprovizionarea la timp, așa cum prevăd contractele, cu. toate materialele și echipamentele de care avem nevoie. Inclusiv în ceea ce privește corelarea priorităților, în sensul de a se elimina acele situații nedorite cînd execuția unui utilaj este deosebit de urgentă, iar atunci cind este vorba de aprovizionare furnizorul nu are aceleași priorități.
Gheorqhe MANEAcorespondentul „Scinteii"

rea azotului, destinate unei noi capacități de producție, care urmează să intre în funcțiune la întreprinderea de Țevi „Republica" București. Totodată, avind în vedere urgența dării în exploatare a liniei IV-acid sulfuric de la Combinatul Chimia Năvodari, am reușit să terminăm execuția schimbătorului de căldură de 25 tone, pe care îl vom livra în această săptămînă, urmînd ca pină la 20 decembrie să finalizăm și celelalte repere și subansamble care ne-au sosit de la unitățile colaboratoare din țară și pe care le-am introdus deja în secțiile de prelucrare. Prin măsurile luate vom asigura livrarea lor conform graficelor de montaj stabilite la acest important obiectiv de investiții".Așadar, din punct de vedere valoric, producția planificată pentru ziua de 5 decembrie a fost integral realizată. Planul poate fi chiar depășit și, fn același timp, se pot recupera unele restanțe înregistrate in livrarea unor utilaje, a căror finalizare a fost aminată din lipsa unor materii prime și materiale, intre care ponderea o dețin argonul, țevile de diferite tipodimensiuni șil laminatele finite. De asemenea, se puteau finaliza în termenul planificat — 30 noiembrie a.c. — și unele comenzi de export, dacă Institutul de Cercetări Metalurgice București ar fi livrat ritmic țevile pentru furniturile respective, și nu ar fi amînat livrarea celor 70 tone de țeavă spre finele acestei luni.Paradoxal, deși în 1989 numărul 

na de Preparare Tarnița a fost modernizată linia I de flotație. Totodată, prin folosirea unor mecanisme perfecționate de agitare, care fac o dispersie mai fină a aerului în masa de flotație, a sporit gradul de extracție a metalelor. „în acest an — ne spunea inginerul loan Aniculăiesii, directorul Uzinei de Preparare Tarnița — am modernizat instalația de flotare prin introducerea celulelor-pompă in 

locul celulelor cu ax vertical. Am reușit astfel să reducem in totalitate pierderile mecanice de concentrate, care erau destul de mari și să micșorăm considerabil consumul de., energie electrică".La uzina de preparare aparținînd minei Fundu Moldovei se aplică tehnologia de măcinare în două trepte a minereului. Aceasta permite o disociere mecanică mai avansată a particulelor utile de masa de steril, ceea ce conduce la creșterea gradului de extracție a metalului din minereu. Dar cea mai importantă realizare a minerilor suceveni este punerea în funcțiune, in acest an, a instalației de săruri de mangan de la Iacobeni. Practic, prin prelucrarea in această instalație a minereului de mangan valoarea produsului finit poate crește de 15 ori. Iar sortimentele reali-

HANULUI!comenzilor de produse de mare complexitate, a căror realizare necesită un maro consum de argon, a crescut cu 30 la sută și va spori și mai mult în 1990 și în cincinalul viitor, ca urmare a asimilării unor produse noi, solicitate intens de economia națională, cotele și repartițiile de argon de la furnizorii din Slobozia, Tirgu Mureș și Galați au rămas la nivelul anului 1983. „Aprovizionarea neritmică cu argon, și nu la nivelul necesarului real, fundamentat în raport de numărul și complexitatea utilajelor tehnologice pe care le avem de realizat, ne-a determinat adeseori să deplasăm o parte din forța de muncă la pregătirea unor noi comenzi și să aminăm finalizarea în termen a altora — ne spune șeful secției ca- zangerie grea, Ion Mihalache. Spre exemplu, în ziua de 5 decembrie, n-am avut argon decît pentru sudorii din schimbul I. De aceea, pentru ca procesul de producție să nu stagneze; am hotărît ca sudorii din schimburile II și III să treacă la efectuarea sudurilor electrice manuale și automate la utilajele pentru combinatele chimice de la Brazi și Borzești".Din discuțiile purtate și cu alți șefi de secție și ateliere, cu maiștri și muncitori, rezultă că asemenea soluții pot fi considerate eficiente în măsura în care ele asigură realizarea planului și pe luna decembrie. Dar, așa cum sublinia maistrul Valeriu Plîngeanu, secretarul comitetului de partid din întreprindere, „ele nu rezolvă b problemă extrem de importantă : încadrarea livrărilor de utilaje in termenele stabilite. Acest fapt are implicații deosebite atît asupra ritmicității în realizarea producției, cit mai ales în onorarea la timp a contractelor. De altfel, putem spune că muncim cu ochii la ceas, pentru a realiza ritmic producția, dar cu gîn- dul sîntem lai furnizori și ne întrebăm cînd vom primi materialele necesare".Concomitent cu intervențiile și demersurile făcute de cadrele de conducere din întreprindere la furnizorii de materii prime și materiale restanțieri, este necesar ca, în continuare, centrala și ministerul să ne sprijine mai mult, astfel incit să încheiem cu bune rezultate planul pe acest an și să asigurăm condițiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității în anul viitor. In perioada care a mai rămas din 1989 se impune, așadar, ca ministerul și centrala să analizeze incă o dată cotele și repartițiile de materii prime și materiale, să asigure o fundamentare realistă a lor, în concordanță cu sarcinile de plan ce revin întreprinderii în 1990, an hotăriton al actualului cincinal, cînd la principalii indicatori sînt prevăzute creșteri de 8—10 la sută.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scinteii"

zate — sulfat și carbonat tehnic de mangan — asigură necesarul industriei chimice și agriculturii.Acțiunile întreprinse au condus la obținerea suplimentară, în ll luni care au trecut din acest an, a 675 tone cupru și 40 tone plumb in concentrate. 1 045 tone pirită și alte substanțe minerale utile. De asemenea,, productivitatea muncii a fost depășită cu 4 280 lei pe persoană, iar produc

ția-marfă cu 3,6 la sută, în condițiile reducerii cheltuielilor materiale cu 2,2 lei la 1 000 lei producție-jnarfă.Cum se acționează și ce se are în vedere in continuare pentru sporirea contribuției județului la asigurarea bazei de materii prime a țării ?— Cu toții sîntem mobilizați — ne spune tovarășul Vasile Cristea, directorul tehnic al Combinatului Minier Gura Humorului — pentru a transpune neabătut în viață sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XIV-lea al partidului, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu date cu prilejul vizitei de lucru în sectorul minier al județului, în luna septembrie a acestui an. în acest scop, în 1990 vom prelua pentru valorificare obiectivele de la noi orizonturi miniere. Condițiile geominiere de exploatare a minereurilor sînt tot mai

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI 
obiectiv de primă însemnătate în agriculturaSporirea producției zootehnice depinde în blare măsură de obținerea, pe pășuni și finețe, a unor cantități cit mai mari de masă-verde și fin. In județul Neamț, pășunile și fînețele naturale se întind pe o suprafață de 98 735 hectare.. In ultimii ani, îmbunătățirea și exploatarea acestora s-a făcut cu o răspundere sporită, la aceasta contribuind atit întreprinderea județeană de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor- și Inspectoratul silvic județean, cit și consiliile populare și unitățile agricole socialiste. Mai mult și mai bine decît în alți ani s-a lucrat la a- menajări în complex, pentru distrugerea arboretului, a mușuroaielor și cu deosebire la reînsămîn- țările cu trifoi roșu și lucernă, o combinație care permite realizarea unei producții de 40—50 tone masă-verde la hectar. Asemenea pășuni însumează în jur de 28 000 hectare. In decurs de doi ani ele au regim de fineață, deci interdicția de a fi pășunate, timp în care se consolidează covorul ierbaceu. în primăvara anului 1990, asemenea pășuni noi, în suprafață de peste 4 000 hectare, cu un potențial productiv ridicat, vor intra în exploatare. Cum au fost obținute a- ceste rezultate ?„întreprinderea județeană de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor — ne spune tovarășul Constantin Uzum, inginerul-șef al unității — și-a făcut bine simțită prezența, ca organ de specialitate și de execuție, intr-un domeniu atît de important pentru dezvoltarea puternică a zootehniei. La indicația comitetului județean de partid acordăm sprijin de specialitate tuturor deținătorilor de pășuni, cu deosebire cooperativelor agricole de producție și consiliilor populare".De cițiva ani, in județul Neamț se desfășoară ample lucrări de regenerare a pajiștilor pe terenurile în pantă pină la 40 de grade, lucrări efectuate pe curbe de nivel, respectindu-se regulile de protecție a solului contra eroziunii. A fost concepută o sistemă de mașini ce includez un tractor pe șenile în a- gregate cu freză, cu care se prelucrează solul și se realizează patul germinativ. Terenul astfel pregătit se însămînțează cu ajutorul unei semănători de păioase, pregătită la întreprinderea „Ceahlăul" din Piatra Neamț. Pină în prezent s-au amenajat în acest fel în jur de 8 000 hectare. Producțiile de 40—50 tone masă-

dificile, datorită, pe de o parte, diminuării exploatărilor la suprafață, în cariere, și creșterii ponderii extracției din subteran, așa cum este cazul la baritină și minereul de mangan, iar, pe de altă parte, extinderii în'adincime a exploatării minereurilor neferoase. Pentru baritină avem în vedere atit dezvoltarea exploatării in zăcămîntul Aluniș. unde se va trece la aplicarea metodei de extragere cu subetaje, cit și inceperea lucrărilor de pregătire și valorificare a noi zăcăminte. La mina Leșu Ursului se va extinde și generaliza metoda de exploatare cu subetaje și în alte zone. De asemenea, executăm lucrările de pregătire și începere a exploatării în alte zone miniere.în scopul valorificării superioare a minereurilor, la Uzina de Preparare Tarnița a început să se introducă conducerea cu calculatorul a. procesului de preparare a minereurilor. în prezent, pe fluxul tehnologic se montează aparatura de calcul și cea de măsură și control, in vederea reglării automate a procesului tehnologic. în semestrul I al anului viitor se va finaliza echiparea cu aparatura ncce- ' sară a întregului flux tehnologic pe o linie de flotație și se va trece la conducerea efectivă a procesului de producție cu ajutorul calculatorului. Tot in 1990 se va înlocui actuala tehnologie de flotație cu alta nouă, ca1», în fazele de cercetare, a dat rezultate deosebite in ce privește calitatea concentratului cupros. La toate aceste acțiuni a contribuit activitatea de cercetare științifică, dezvoltare ’ tehnologică și introducere a progresului tehnic, desfășurată de specialiștii unității, în colaborare cu cercetătorii si proiectanții de la institutele de profil din' Baia Mare, Cluj-Napoca. Deva, în acest fel. contribuția unității la lărgirea bazei de materii prime a țării va fi tot mai substanțială.
Sava BEJ1NARIUcorespondentul „Scinteii" 

verde obținute în perimetrele comunelor Dobreni, Gîrcina, Valea Ursului, Borlești, Vinători confirmă valoarea acestei metode.Este neîndoios faptul că, oricît de bună ar fi activitatea de întreținere și fertilizare, de efectuare a a- titor lucrări ce le cere o pășune, fără regenerarea covorului ierbaceu nu se poate spune că s-a făcut un lucru de calitate și că animalele vor avea ce pășuna -Rn belșug. Or, aceasta nu se poate ta.u semințe valoroase. O pășune cu ierburi bogate in 
0 corelație directă între 

calitatea pajiștilor naturale 
si creșterea animalelor
7 7
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unități nutritive se realizează dînd o mare atenție acțiunilor de insă- mînțări și suprainsămînțări. Referitor la această importantă acțiune, aflăm că anul acesta producția d® semințe de graminee și leguminoase a fost superioară celei realizate în alți ani și oferă posibilitatea însămînțării și supraînsă- mințării unei suprafețe mai mari de pășuni în anul 1990.Concomitent cu acțiunea de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor naturale, in județul Neamț se acordă o mare atenție organizării temeinice atît a pășunării animalelor, cit și recoltării, transportului și depozitării furajelor. în ce privește pă- șunarea, în 1989 s-a făcut o repartizare mai judicioasă a trupurilor de pășune, ținindu-se cont de numărul și specificul animalelor. S-a acordat o atenție deosebită pășu- natului rațional, treeîndu-se cu mult discernămint de la o solă la alta, pentru a se putea realiza lucrări o- perative de regenerare a covorului ierbaceu. Tarializarea pășunilor a permis o bună eșalonare a produc
Zootehnia nu se redresează 

cu planuri de măsuri 
neînfăptuiteAni la rînd, ferma de bovine a Cooperativei Agricole de Producție Mihăești s-a numărat printre unitățile cu cele mai bune rezultate din județul Vilcea, în ce privește sporirea efectivelor și producțiile de lapte obținute. Invățînd din experiența crescătorilor de animale de aici, cooperatorii din Crețeni, Puiești, Ștefănești, Bălcești și din alte cooperative agricole au reușit, între timp, să ridice randamentul în producția zootehnică. Dar, în vreme ce alții au preluat din ceea ce era bun la Mihăești, tocmai cei ce aveau datoria să îmbogățească propria experiență acumulată au înregistrat, în 1988, dar și pe parcursul acestui an, un serios regres în realizarea efectivelor și la producția de lapte. Locul răspunderii și exigenței, al preocupărilor stăruitoare pentru continua îmbogățire a activității în cel mai important sector al cooperativei agricole a fost luat, puțin cite puțin, de automul- țumire și chiar de indiferentă.încă din luna ianuarie a acestui an, într-o analiză pe care a întreprins-o biroul comitetului comunal de partid, s-a subliniat că realizările în zootehnie nu mai sînt la nivelul bazei materiale și al posibilităților existente. Se arăta, între altele, că „producția de lapte era cu mult sub cea de anul trecut" și că „sarcinile de livrare la fondul de stat pe acest an vor putea fi îndeplinite numai în condițiile asigurării efectivului matcă". S-a stabilit un program de măsuri, în cadrul căruia s-a prevăzut ca pînă la 39 martie a.c. să se completeze efectivele prin cumpărarea de vițele ges- tante și să se acționeze cu mai multă răspundere in vederea bunei îngrijiri a animalelor.Din păcate, in loc ca situația din zootehnie să se redreseze, rezultatele au continuat să fie tot mai slabe, fapt ce dovedește că analiza din ianuarie a constituit doar o acțiune bifată în programul de activități al comitetului comuhal de partid, iar programul de măsuri amintit — o simplă filă de dosar. Să concretizăm. Pină la sfirșitul lunii martie, efectivul de bovine trebuia să ajungă la 1 400, din care 680 vaci cu lapte. La ora actuală, în ferma zootehnică a cooperativei agricole există numaiI 159 bovine, din care doar 388 sint vaci cu lapte. Ca atare, s-a realizat doar 44 la sută din cantitatea deII 300 hl lapte, prevăzută a se livra pină acum la fondul de stat. Nu s-a asigurat nici baza materială necesară creșterii producției zootehnice. în baza furajeră trebuiau să se găsească. la ora actuală, 1 285 tone fin. 1 600 tone grosiere și 3 500 tone suculente, în realitate, nu există decît 900 tone fin, 2 580 tone suculente și doar grosierele s-au asigurat conform planului. Unele din aceste cifre sînt incerte. Astfel, tovarășul Nicolae Siia, secretar adjunct cu propaganda al comitetului comunal de partid, afirmă că, potrivit datelor puse la dispoziție de contabilul-șef al cooperativei agricole, Ion Gerea, volumul de suculente realizat ar depăși 3 770 tone, iar un alt membru al comitetului comunal de partid susține că, tot conta- bilul-șef al unității l-a asigurat că, în baza furajeră, există 3 500 tone suculente. Renunțăm la acest joc al cifrelor și zăbovim mai mult in ferma de bovine, spre a vedea cum se 

ției de iarbă pe cicluri și menține rea unui echilibru al vegetației, fap ce a dus la prelungirea perioadei d pășunat. Ca atare, față de alți an au fost mai puține stricăciuni L amenajările construite în aproap fiecare trup de pășune. Aceasta ț ca urmare a unui control mai ri guros din partea fiecărui șef d fermă din întreprinderea de specialitate.O dată cu retragerea animalelo de pe pășuni încep lucrările de bazi ce se fac în lunile noiembrie — a prilie. Astfel, d< cîteva zile s-a încheiat fertiliza rea unei suprafețe de 36 001 hectare cu îngrășăminte chimice și continui aplicarea de îngrășăminte organice. Este în plin procesul de finalizare a unor lucrări de investiții pentru îmbunătățirea pajiștilor, de combatere a eroziunilor. S-au făcut regenerări pe 16 000 hectare și prin însămin- țări mecanice pe 3 400 hectare. Din luna ianuarie se vor definitiva planurile de ameliorare și exploatare a pajiștilor pe fiecare unitate și trup de pajiști.Desfășurarea unor asemenea acțiuni a permis recoltarea și depozitarea unei cantități mult mai mari de fin decît în perioada corespunzătoare a anului trecut. In această iarnă toate unitățile din județ și-au realizat stocurile necesare pentru stabulație, iar finul a fost obținut, în principal, de pe fînețele naturale bine întreținute, care au oferit cantități mari de masă-verde. In mod firesc, și producțiile zootehnice sînt superioare față de anii trecuți.Iată o stare de fapt care, printr-o bună organizare în continuare a activității de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor naturale, poate să conducă, și în viitor, la creșterea producțiilor zootehnice din județul Neamț, așa cum prefigurează și documentele recent aprobate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului.
Petre CRISTEA 
Ion TALPA corespondentul „Scinteii*

desfășoară activitatea pe parcursul unei zile.La ora 5 dimineața, îngrijitorul Ion Ștefănoiu ia în primire cele 26 vaci pe care le are în lot. Curînd, toți ceilalți îngrijitori sînt prezenți în grajduri, incepind noua zi de muncă. In mijlocul lor se află medicul veterinar de circumscripție, Octavian Ilie, care ne spune că asistenta zooveterinară nu ridică nici un fel de probleme, tocmai pentru că specialiștii fermei sînt permanent sprijiniți de cadrele de la circumscripția de profil din comună.— Dacă îngrijitorii și specialiștii, deopotrivă, își fac datoria, de ce producțiile de lapte înregistrează un continuu regres ? — l-am întrebat pe medicul veterinar.— Avem îngrijitori buni 6i conștiincioși, iar asistența de specialitate este și ea pusă la punct. Condițiile de adăpostire a animalelor nu sint corespunzătoare...Adevărat, cele șase grajduri construite cu cițiva ani in urmă arată ca niște veritabile hale industriale, apte mai degrabă spre a fi folosite drept... ghețării. Ca urmare, temperatura din interior este aproape ca cea de afară. Din această cauză, n-au fost puține cazurile cînd animalele au contractat afecțiuni pulmonare. Numai pe parcursul acestui an 80 bovine au trebuit sacrificate. Și grajdtil pentru tineretul femei de reproducție, deși are o capacitate de 160 locuri, nu este folosit decît pe jumătate, vi- țelele fiind mutate dintr-o parte în alta, pentru a compensa cit de cit parametrii optimi de microclimat. In cazul grajdurilor pentru vaci, problema era ușor de soluționat prin căptu- șirea cu paie a pereților de beton, iar la grajdul pentru tineret era suficientă îmbunătățirea condițiilor de ventilație prin montarea unor coșuri. De ce nu se acționează in această direcție ? în luna octombrie, biroul comitetului comunal de partid și consiliul de conducere al cooperativei agricole au luat în discuție problemele privind pregătirea sectorului zootehnic pentru perioada de stabulație. La dată respectivă s-a atras atenția că pregătirea adăposturilor este mult întîrziată și că se desfășoară în mod necorespunzător, neglijîndu-se unele lucrări de importanță majoră, legate tocmai de asigurarea unui microclimat corespunzător.Toate aceste stări de lucruri scot în evidență faptul că activitatea din zootehnie nu poate fi lăsată exclusiv pe seama îngrijitorilor, oricît ar fi aceștia de buni. Adevărat, la Mihăești s-au făcut greșeli în ce privește realizarea noilor adăposturi pentru vaci. Dar conducerea cooperativei a- gricole, specialiștii unității și cei de la direcția agricolă, cu sprijinul organelor și al organizațiilor de partid, aveau datoria să acțipneze în vederea înlăturării lipsurilor, pentru găsirea acelor soluții de ordin tehnic și organizatoric menite să ducă la îmbunătățirea rapidă a activității din sectorul zootehnic al cooperativei agricole. Cind producția zootehnică va spori, se va putea afirma că factorii de decizie — și avem în vedere consiliul de conducere al cooperativei agricole, organizația de partid din localitate și consiliul popular — și-au îndeplinit sarcinile care le revin.
Ion STANCIUcorespondentul „Scinteii*
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O etapă nouă, calitativ superioară in dezvoltarea 

economico-socială a tuturor localităților țării

Ilustrînd marile împliniri dobîndite in anii construcției socialiste, îndeosebi în perioada care a trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, totodată, in Raportul prezentat Congresului al XIV-lea, sarcinile ce revin în dezvoltarea e- conomico-socială a fiecărei localități. în acest sens, secretarul general al partidului arăta : „Se vor apropia continuu condițiile de muncă și de viată ale oamenilor muncii de la sate de ale celor de la orașe, se va ridica gradul general de civilizație al tuturor localităților patriei noastre, una din cerințele fundamentale ale făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism".
Viitorul se clădește pe 
ptele prezentului. ”^u spun mutate afirmînd că istoria fiecărei ■alități este o părticică a marii is- ii a patriei — consideră tovarășa ■na Nechita, primarul comunei znov, din județul Neamț. Iar aastă istorie a cunoscut cea mai loritoare epocă după Congresul al -lea, cind în fruntea partidului a st ales stimatul nostru conducător, /arășul Nicolae Ceaușescu. iniția- ul nobilei politici de dezvoltare monioasă a tuturor zonelor și lo- litâților patriei și, pe această cale, adevărată egalitate a tuturor ce- tenilor țării. Ca fiică a Roznovu- i. pot spune că devenirea acestei mune a fost atit de rapidă incit uiți dintre noi i-au și uitat înfă- ;area de altădată. în anii din mă însă, douăzecișipatru la nu- ăr, orașul ne-a crescut în comună : >ste 570 case noi și spațioase, din ire 47 cu mai multe niveluri, 350 de jartamente, un liceu industrial morn, cu dotări corespunzătoare, o ■oală generală cu 15 săli de clasă, •oală profesională, o grădiniță, ecoltele au sporit și ele de două- ei ori. Cit privește industria, uni- ițile de pe teritoriul comunei reali- »ază anual o producție în valoare de este 250 milioane lei. Este semnifi- ativ de menționat că în jur de 3 900 ameni lucrează în activități industri- le, hărnicia și priceperea lor grăbind Itmul dezvoltării comunei. Privind icrezători înainte, așa cum ne în- eamnă secretarul general al parti- ului, ne-am propus pentru cincinalul rmător obiective îndrăznețe : un ou dispensar, o policlinică, o creșă u 200 de locuri, un centru de cultu- ă și creație socialistă „Cintarea lomâniei", 200 apartamente, un inematograf, importante lucrări de nodernizare a rețelei stradale și dtele. Cu alte cuvinte, viitorul, aici, a Roznov, ca și în întreaga țară, se ilădește pe faptele prezentului. El >ste înscris limpede în hotărîrile narelui forum al comuniștilor, prefi- țurînd tabloul dezvoltării generale a tării, în care se armonizează programele fiecărui județ, ale fiecărei localități. Cu alte cuvinte, și ale localității noastre".
Noile trepte ale dezvoltă

rii — noi trepte ale răspun
derii ”t'a să exPrim ma’ exact Bondurile, simțămintele și planurile melq, trebuie să vorbesc în triplă calitate ; de cetățean, de om al muncii și de deputat — consideră tovarășa Mariana Pietroiu din tînărul oraș buzoian Nehoiu. Deci, ca cetățean : am 30 de ani și sint printre cei năs- cuți in comună și deveniți orășeni

Am participat la ședințele de lucru ale unor cenacluri literare din București și din țară, participare căreia, printr-o asociație de idei, i-am alăturat gindurile legate de o experiență avută în urmă cu puțini ani ca îndrumător al unei asemenea grupări de pe lingă un centru de cultură și educație socialistă „Cintarea României" din Capitală și care mi-a adus in atenție citeva idei legate de rostul, rolul și perspectivele acestor forme de organizare a tuturor celor care aspiră să-și exprime semenilor gindurile și sentimentele prin intermediul poeziei, prozei, teatrului, creației beletristice în general.Constituite și concepute, înainte de toate, ca veritabile laboratoare de creație — în care tinerii, și nu numai tinerii, creatori amatori se întilnesc pentru a face utile schimburi de opinii pe marginea unor lucrări ale colegilor lor — cenaclurile literare au cunoscut — îndeosebi după larga democratizare a culturii noastre socialiste, deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, exprimată practic în cadrul Festivalului național „Cintarea României" — o proliferare fără precedent, ceea ce a condus, cum era și firesc, atit la o lărgire a numărului lor de membri, cît și la manifestarea în plan artistic a cît mai multor creatori. Faptul nu poate fi, desigur, decit îmbucurător, aria largă a manifestărilor prilejuind, totodată, și o competitivitate sinceră, deschisă, practic trebuind ca în urma ei să se impună valorile cu adevărat originale și autentice, acele nume care vor alcătui schimbul de miine al literaturii noastre. Văzut însă dintr-un alt unghi — cel al ștachetei de exigență la diferite niveluri ale întrecerii — o- rizontul, astfel lărgit, ridică o serie de probleme, dînd naștere la întrebări ce presupun răspunsuri adecvate : Cine sînt cei care validează o creație sau alta într-un cenaclu literar ? Cît de competenți sînt cei care dau girul lor unor tineri autori pe care i-au ascultat citind în cenaclul literar și le-au comentat lucrările 7 în ce măsură creditul acordat unor tineri autori a fost (sau nu) confirmat la alte niveluri, evident superioare, decit cel al cenaclului în care aceștia s-au manifestat ? Și, în fine : Este sau nu este cenaclul literar un organism ale cărui opțiuni estetice pot qpnta în „balanța judecății critice" a unor publicații literare și edituri puse în situația de a reține și tipări texte, de a lansa poeți și prozatori de valoare ?Toate aceste întrebări (și, desigur, multe altele) fac utilă, credem, o discuție despre rostul, rolul și locul cenaclului literar în viața culturală de azi a orașelor și satelor noastre, cu atit mai mult cu cît este îndeobște cunoscut prestigiul de care s-au bucurat, în urmă cu multe decenii, 

fără să-și schimbe domiciliul. Deși așezare străveche, Nehoiu, ca oraș, își are o istorie de mai puțin de un an. Mai precis, începe cu luna mai 1989. El este o materializare a politicii de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor și localităților țării, inițiată și promovată cu consecvență de ctitorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au adus Nehoiului ca zestre peste 1 000 apartamente în blocuri cu arhitectură specifică zonei montane, noi și moderne spații comerciale, un spital cu policlinică, un impunător centru de creație și cultură socialistă «Cintarea României», alte obiective social-culturale. Ca om al muncii, alături de ceilalți concetățeni, trăiesc «pe viu» roadele înțeleptei politici, promovate după Congresul al IX-lea, privind necesitatea obiectivă a dezvoltării continue a forțelor de producție, ca bază a creșterii bunăstării și gradului de civilizație al poporului. în anii glorioasei «Epoci Nicolae Ceaușescu», la Nehoiu au fost puse în funcțiune importante capacități care au dus la o creștere a volumului producției industriale de circa 7 ori, asigurînd peste 5 000 locuri noi de muncă. O dată cu punerea în funcțiune a primelor capacități la hidrocentrala Nehoiașu, localifetea noastră s-a Înscris și pe harta energetică a țării. Ca deputat, ales în circumscripția electorală nr. 3, mă simt angajată, împreună cu alegătorii, cu toți concetățenii mei, în uriașul proces al înnoirilor prefigurat în documentele ©ongresului al XIV-lea, înnoiri ce se vor materializa și în noul nostru oraș. Numai in circumscripția noastră se vor construi în cincinalul următor un liceu forestier, o creșă- cămin cu 100 de locuri, un nou și modern complex de servicii pentru populație și vor fi construite anual cite 50 de apartamente, ceea ce va asigura rezolvarea integrală a problemei locuințelor pentru muncitori și specialiști pină în anul 1995. Ținind cont de sugestiile și propunerile cetățenilor, s-a asigurat o mai bună amplasare a spațiilor comerciale la parterul noilor blocuri, astfel incit ele să corespundă cît mai bine intereselor populației. Cît despre activitatea deputaților, a consiliului popular, este lesne de înțeles că ea se află intr-un amplu proces de perfecționare, căci noua treaptă a dezvoltării implică răspunderi sporite. E vorba nu numai de o schimbare de denumire, din consiliu popular comunal în consiliu popular orășenesc, ci de conținutul întregii munci. A nu se înțelege că prin statutul de oraș s-a renunțat la noi la agricultură sau că aceasta a fost împinsă pe planul doi. Ba, dimpotrivă, una din preocupările noastre importante o va constitui și pe viitor acest sector, fără dezvol- 
cenaclurile literare din jurul unor reviste, ca și funcția pe care au avut-o ele în promovarea unor valori ce s-au dovedit a fi perene (numele scriitorilor cu care s-au . identificat acestea intrind de la primele creații pe care le-au semnat in eșalonul superior al culturii românești).Prevaliitdu-se de ideea junimistă „Intră cine vrea și rămîne cine poate", unele dintre cenaclurile pe care am avut ocazia de a le cunoaște au ajuns să aibă o alcătuire eterogenă, în care nu numai nivelurile de pregătire sau inițiere în literatură ale membrilor lor diferă, ci și maniera de desfășurare ca atare a ședințelor de lucru este diferită ; adesea intervențiilor critice competente (aparți- 
Cenaclul literar- 
opțiuni și responsabilități
nînd unor profesori, medici. Ingineri etc., cu reale aptitudini in înțelegerea și judecarea actului literar) li se alătură opinii enunțiative, naive, fără temeiuri și argumente oferite de textele aflate in discuție, opinii aparți- nînd fie unor cenacliști „veterani" sau „de profesie", cărora le lipsesc „antenele" de receptare a fenomenului literar, fie unor veleitari cu spirit de frondă — de unde și impresia de incompetență sau, și mai rău, de neseriozitate. Să fim înțeleși: Nu dorim și nu sugerăm o omogenizare a respectivelor discuții (care. în ultimă instanță, ar conduce la monotonie și banalitate), însă un nivel ridicat al dezbaterilor rămîne cel dinții adevăr care se cere a fi cunoscut de către cei ce frecventează cenaclurile literare. De altfel credem că nu exagerăm afirmînd că însăși ideea de ce
naclu literar a ajuns să se demonetizeze pe alocuri tocmai datorită ve- leitarismului și lipsei de nivel critic ridicat. Situația își găsește, fără îndoială, explicația și în lipsa unor îndrumători competenți ai acestora, oameni nu numai cu pregătire adecvată. ci și cu chemare către literatură, cunoscători, dacă putem spune așa, „dinlăuntru" ai realităților poeziei și prozei actuale, ai culturii românești contemporane in general (poeți, critici, profesori etc.). Pe de altă parte, o cauză a nivelului scăzut al unor cenacluri literare este și a- ceea datorată interesului manifestat fată de acestea de către unele foruri sub egida cărora își desfășoară activitatea (centre de cultură și creație 

tarea căruia prestigiul nostru de oraș agroindustrial ar fi știrbit. De aceea, ne ingrijim de formarea unei forțe de muncă permanente, calificate și competente în agricultură, nu doar «de împrumut», pe perioada sezoanelor de virf".
Pe temelia dezvoltării eco

nomice — o nouă calitate a 
vieții Dezvoltarea economico-socială a țării, a fiecărei localități nu este concepută ca un scop în sine. La Congresul al XIV-lea s-a subliniat din nou că țelul suprem al politicii partidului, esența însăși a societății socialiste multilateral dezvoltate, pe care o edificăm cu succes în România, o constituie creșterea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului. Cum se reflectă această opțiune fundamentală la nivelul localităților țării 1 Iată ce ne spunea Tudor Butoi, președintele Consiliului Agroindustrial Giubega-Perișor, din județul Dolj : „Pe baza programelor de dezvoltare în profil teritorial, definitivate în aceste zile, se prevede creșterea accentuată a nivelului de viață, material și spiritual, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în cele 4 comune care compun consiliul nostru agroindustrial. O impetuoasă dezvoltare va cunoaște îndeosebi comuna de reședință, care, în viitorul cincinal, are alocat un volum de investiții de circa 240 milioane lei. Desigur, nu se poate spune că nu avem în această așezare, ca și în celelalte, de altfel, o bupă bază edilitar-gospodărească. dar a- ceasta va spori corespunzător noilor exigențe desprinse din documentele programatice ale marelui forum comunist al țării. Așa, bunăoară, in comuna de reședință a consiliului agroindustrial urmează să se construiască, printre altele, un spital cu 125 paturi, un modern complex de prestări-servicii pentru populație, un nou bloc de locuințe. Pornind de la rolul deosebit ce revine în viitorul cincinal și in perspectivă învățămîntului, prin generalizarea învățămintului de 12 ani, se prevede construirea unui liceu agroindustrial cu școală profesională și a unui cămin pentru tineri cu 100 de locuri, precum și a unei cantine corespunzătoare. Acestea se vor a- dăuga celor 8 școli generale deja existente, celorlalte obiective econo- mico-sociale și edilitar-gospodărești. Țin să mai adaug că atit dezvoltarea comunei Giubega-Perișor, cît și a celorlalte comune din consiliul nostru agroindustrial au la bază propunerile cetățenilor, ale deputa- ților, precum și angajarea lor fermă de a pune umărul la materializarea lor“.„Se spune că fiecare construiește Istoria cu ce are la Indemină. Constructorii, de exemplu, cu lemn, oțel și beton. Dascălii, în schimb — cu cel mai prețios «aliaj», formînd omul zilei de mîine și, prin el, viitorul — consideră profesorul Cornel Popa, directorul școlii generale din comuna bihoreană Nojorid. Mie,
„Cîntarea României", cluburi, școli, facultăți etc.) — lipsă de-interes motivată in unele cazuri prin aceea că, în comparație cu alțe cercuri (muzicale, de croitorie, de stenodactilografie etc.), cenaclurile "literare nu aduc beneficii imediate. Deși cenaclurile literare pot să se angajeze în realizarea textelor pentru brigăzile artistice, pentru spectacolele de muzică și poezie, necesare diferitelor formații culturale, tutelate de același for care găzduiește reuniunile tinerilor creatori intr-ale literaturii.Desigur, într-o situație ideală, fiecare cenaclu literar ar trebui să beneficieze de serviciile unor îndrumători competenți, iar membrii săi (a- vind cu toții un anume grad de corn- 

petență literară), prin discuțiile purtate pe marginea unor lucrări citite in ședințele de lucru, ar trebui să ofere judecăți exigente, cît mai apropiate de valoarea propriu-zisă a lecturilor. Realitatea este insă, in unele locuri, departe de acest deziderat și pînă la atingerea lui credem că stă in puterea forurilor care patronează cenaclurile să se îngrijească de componența, îndrumarea, și nu în ultimul rînd, de nivelul de pregătire al celor care le frecventează. Că s-a acordat, pînă nu de mult, un mare gir acestor „laboratoare de creație" o dovedește; între altele, și faptul că pină acum cîțiva ani fiecare aspirant la debutul editorial trebuia să-și însoțească manuscrisul de o recomandare a cenaclului în care și-a citit mai înainte creațiile, recomandare semnată de îndrumătorul respectivului cenaclu și parafată de instituția sub egida căreia se afla cenaclul. Instituind concursurile lor colective de debut, editurile au renunțat intre timp la a- ceastă modalitate de „certificare" care, la urma urmelor, era discutabilă și, în orice caz, vulnerabilă (ca redactor de editură mi-a fost dat, între altele, să citesc, uneori, recomandări nu numai semnate de îndrumători de cenaclu total necunoscuți, dar și exagerat de favorabile, fără acoperire valorică în textele manuscrisului respectiv). Cît preț s-ar mai fi putut pune pe asemenea „călduroase" recomandări, determinate fie de motive extraestetice, fie de dorința unui anume cenaclu de a-și „lansa" poeții și prozatorii ? 

ca dascăl, această paralelă mi-a apărut pe deplin justificată, în toată frumusețea ei, ascultînd și citind magistralul Raport prezentat celui de-al XIV-lea Congres al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ar- gumentînd, aș spune mai intii că dezvoltarea economico-socială, modernizarea fiecărei localități sint procese necesare, obiective. Formarea omului nou — la fel. Argumente Ia indemină sînt și aici la noi, în comuna Nojorid. Să luăm, de exemplu, satul aparținător Livada, pînă mai ieri o așezare ca oricare alta. Astăzi, aici există blocuri înălțate în cea mai elegantă arhitectură a locului, cu apartamente confortabile, școală, spații comerciale, unități de mică industrie, o modernă stație de reproducere artificială a puietului de crap (unitate de interes republican), o bază de agrement, o complexă bază sportivă. Satul s-a reconstruit în întregime prin oameni, oamenii recon- struindu-se pe ei înșiși. Pentru că, dacă pot spune așa, oamenii s-âu «modernizat» ei înșiși prin îmbogățirea multilaterală a cunoștințelor, prin cercurile de invățămînt politico-ideologic sau agrozootehnic frecventate, prin întregul lor fel de a fi și de a acționa. Dar ce s-ă împlinit în satul Livada nu e un caz singular. Oamenii din toate satele componente ale comunei sînt la fel de exigenți față de ei înșiși, față de localitatea lor. Comuna Nojorid are de pe acum Multe atribute urbane, inclusiv în privința învățămintului. Ele vor fi sporite rapid în acest efort susținut de sistematizare, aflat in plină desfășurare. Cum spuneam însă, ca și sistematizarea, formarea omului nou este un proces obiectiv necesar. Noua etapă, programele de dezvoltare a localității impun atenției elemente calitative și intensive, în agricultură, prioritare sint tehnologiile modeme, de înalt randament. Avem multe ferme de culturi vegetale, ca și zootehnice sau de piscicultură care oferă experiențe de larg interes. Esențial este ca pentru toate aceste sectoare să pregătim forță de muncă înalt calificată. De fapt, noi pregătim de pe acum forța de muncă pentru începutul mileniului viitor, cu alt nivel de înțelegere a meseriei de lucrător al pămîntului, de valorificare a tuturor resurselor. Ne dăm bine seama că educarea In spiritul răspunderii ce revine tinerei generații pentru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare multilaterală a patriei, de perfecționare a tuturor aspectelor vieții economico-sociale, cultivarea dragostei și mîndriei față de cuceririle revoluționare ale poporului sint componente esențiale ale conștiinței patriotice. Știm bine că ele se probează nu prin vorbe, ci prin munca de zi cu zi, prin integrarea rapidă și eficientă a tinerilor în producție, prin calitatea tot mai ridicată a muncii depuse. Pe scurt, prin tot ceea ce întreprind pentru dezvoltarea și înflorirea localității in care trăim și muncim I
Reporterii ți corespondenții 
„Scinteii* *

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Titanic vals — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18; 
(sala Atelier) ; Clovnii — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Peter Oschanitzky. 
Solist : Marin Cazacu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Povesti
rile iui Hoffmann — 18
f> Teatrul de operetă (13 53 48) : Okla
homa — 18

19,25 Mîndria de a fi cetățean al Româ
niei socialiste • Nestemate ale ca
lității muncii

19,45 Popprul — creator și beneficiar 
al culturii. Documentar

20,00 Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României"

20,20 Hotărîrile Congresului ai XIV-lea 

Si ajungînd aci, la problema „lansării", mi se pare că in analiza temeinică a cenaclului literar, văzut ca laborator de formare, de promovare a valorilor necunoscute incă publicului larg, trebuie avută in vedere și calea, modalitatea prin care cenacliș- tii cu adevărat originali și valoroși în creațiile lor sînt stimulați, sint a- jutați să-și ia zborul către orizontul larg al literaturii, către competiția de mai mare amploare in care intră cu confrații lor din toată țara. în- trucit culegerea care reunește laurea- ții fazei naționale a „Cintării României" rămine, prin firea lucrurilor, neîncăpătoare pentru o parte din creatorii valoroși din cenacluri, poate ar fi stimulativă organizarea, in cadrul marelui festival amintit, a unor concursuri literare tematice, cu largă participare, eventual la nivel național, iar lucrările cele mai bune, rezultate dintr-o asemenea competiție, să fie reunite în culegeri ce ar putea apărea sub egida unor edituri de specialitate in mod periodic. Ne gîndim, bunăoară, cît de interesante și mai ales cit de citite ar fi unele culegeri pe teme ca : Poezii dedicate patriei și partidului, poezii de dragoste, imnurile muncii, cîn- tecele tinereții etc., etc. Pentru organizarea concursurilor amintite s-ar putea apela la experiența acumulată prin organizarea unor competiții locale, județene și interjudețene, care s-au dovedit a fi remarcabile foruri de promovare a talentelor literar-ar- tistice din țară.Responsabilitatea cenaclurilor literare este cu. atit mai mare cu cit democratismul culturii noastre șocialis- te facilitează accesul la creație al unui număr cit mai mare de poeți, prozatori, dramaturgi etc. Și tot ea, responsabilitatea pe multe planuri a cenaclurilor literare, presupune un continuu proces de informare, de racordare la prezent, de perfecționare a mijloacelor și modalităților muncii efective din cadrul cenaclurilor, responsabilitatea fiind generală și valabilă pentru toți, indiferent cui aparține cenaclul respectiv, indiferent de pregătirea membrilor lui. Opțiunea pentru un nivel calitativ nou. ridicat, exigent al activității este un imperativ aflat în afara oricărei discuții și tine, desigur, de voința și obiectivele pe care și le propune fiecare cenaclu.Cenaclurile literare rămin și. mal ales, pot deveni pretutindeni laboratoare de creație cu un mare și important rol în promovarea valorilor culturale, dar și în instruirea. în formarea omului nou. veritabile școli de orientare a creatorilor amatori — deopotrivă către creațiile originale și către izvorul veșnic viu al inspirației : patria și împlinirile contemporane. oamenii de azi și aspirațiile lor firești.
Florentin POPESCU

Municipiul Reșița — centru Industrial puternic dezvoltat, participă cu o contribuție importantă a siderurgiei și construcției de mașini la înfăptuirea unor programe prioritare ale economiei naționale.Care sint acum, la puțin timp după desfășurarea lucrărilor Congresului al XIV-lea al partidului, preocupările „la ordinea zilei" ale organelor și organizațiilor de partid din Reșița ? Ce inițiative și acțiuni se întreprind in momentul de față, in spiritul orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința Comitetului Politic Executiy al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie, pentru îndeplinirea hotăririlor marelui forum al comuniștilor români ? Acestea sint temele sondajului organizat de municipal de partid, in citeva partid din Reșița.

spune tovarășul al comitetului A afirma, așa

demunicipiu sint nou

Rezultatele 
în producție 

dau măsura calității 
activității de partid— Excepțională bogăție de Idei, continuitate și spirit novator, profund revoluționar, orientări fundamentale pentru dezvoltarea țării și pentru activitatea de partid — iată, în puține cuvinte, citeva dintre semnificațiile Congresului al XIV-lea, care înrîu- resc decisiv modalitățile noastre de acțiune, soliqitind și determinînd perfecționări în activitatea politico-orga- nizatorică, în stilul și metodele muncii de partid; ne i 

Ioan Jucu, secretar municipal de partid. ._ _ _____ ...cum se obișnuiește, că documentele Congresului se află „pe masa noastră de lucru", mi se pare prea puțin expresiv pentru felul constructiv, dinamic, mobilizator în care ceea ce s-a hotărît a și început a se transforma în faptă. Aș menționa că aceste mutații calitative se înfăptuiesc în lumina orientărilor recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., in condițiile specifice acestei perioade, care impun noi cerințe activității de partid.— V-am solicita să evidential! citeva din aceste condiții...— De pildă, în urma adunărilor și conferințelor de dări de sea- mă și alegeri, peste 40 la sută din secretarii organizațiilor bază din aleși, la fel ca și un important procent din numărul membrilor birourilor și ai comitetelor de partid. Instruirea acestora, ca și a activului de partid, repartizarea judicioasă a cadrelor și a sarcinilor, „conectarea" noilor comisii pe probleme și a activului la rezolvarea „problemelor- cheie" ale fiecărei unități, organizarea temeinică a controlului de partid , asupra îndeplinirii sarcinilor, sînt; menite să asigure ridicarea întregii munci politico-organizatorice la un nivel superior de calitate și eficiență. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, asigurăm In cursul lunii decembrie dezbaterea In cadrul adunărilor generale ale organizațiilor de bază a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a tuturor documentelor programatice ale Congresului al XIV-lea pentru a trece la stabilirea măsurilor de transpunere in viață a tuturor hotărîrilor și, în mod corespunzător, vom organiza adunările cu activul de partid. Conform sarcinilor și orientărilor ce reies din documentele Congresului, formulate recent cu toată claritatea în cuvîntarea secretarului general al partidului la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, vom acționa cu hotărîre pentru sporirea spiritului de răspundere, pentru promovarea fermă a criticii și autocriticii, pentru formarea unui climat de ordine și disciplină. Aceasta cu atit mal mult cu cît In cadrul unor colective de muncă și organizații de partid puternice. cum sînt cele de la întreprinderea Constructoare de Mașini, Combinatul Siderurgic, întreprinderea Antrepriză de Construcțli-Montaj și altele, pe lingă unele rezultate notabile, s-au manifestat șt neajunsuri datorate lipsurilor în activitatea de partid, in conducerea și organizarea producției, in climatul de ordine șl disciplină.Acționăm pentru ca perfecționarea activității politico-organizatorice să ducă la afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al organizațiilor de partid în colectivele din industrie, agricultură și celelalte domenii, pentru a înfăptui tot ce ne-am propus, promovind etica muncii și a disciplinei comuniste.
Un factor important: 
răspunderea fiecăruia...Combinatul Siderurgic Reșița. Lingă focul nestins al cuptoarelor, lingă turnătorii și lingă laminoare, în forfota necontenită a muncii, discu-

cinema
• Nea Mărin miliardar: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rochia albă de dantelă: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19, PACEA
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Cei care plătesc cu viața: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Recital In grădina cu pitici — 9; 
11; 13; 15, Misterele Bucureștilor — 
17; 19: DOINA (16 35 38).
• Revanșa: FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19, POPULAR (33 15 17) — 15; 
17; 19.
• Un studio In căutarea unei vedetei 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
• Un comisar acuză: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Declarație de dragoste : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• De la cuvlnt la imagine: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
0 Nu e ușor cu bArbații: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 13;
15,15; 17,30; 19,30.
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le marelui forum al comuniștilor 
români I

redacția ziarului din „Scînteia" cu comitetul cele mai importante organizații de ția cu muncitorul de înaltă calificare 
Nicolae Andrițoi, secretar al comitetului de partid de la laminoare, se referă tot la activitatea de partid și Ia rezultatele ei directe din producție. Si aici, faptele relatate se „derulează" pe fondul unor realizări bune, dar care...— ...Care, pe uniî, în loc să-l mobilizeze la autodepășire, i-au făcut să stagneze In automulțumire, să-și la angajamente formale, să facă promisiuni — atitudini criticate cu îndreptățită severitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, deoarece duc la stagnare, la ivirea și perpetuarea neajunsurilor. Așa s-a întîmplat la laminorul de profile u- șoare, unde drept urmare, au apărut și necazurile. Ce-au făcut în a- ceastă situație fostul secretar al organizației de bază și unele cadre de conducere ? în loc să-și analizeze temeinic munca, au început să caute motivații, justificări, arătînd cu degetul în dreapta și-n stingă, în jos 

ETICA MUNCII
Șl A DISCIPLINEI 

COMUNISTE
PREOCUPĂRI, INITIATIVE, ACȚIUNI 

ale organizațiilor de partid din municipiul Reșița

și-n sus : „materia primă nu-1 de calitate...", „țaglele furnizate de laminorul de 800 au defecțiuni,..", „Cei de la întreținere nu-și fac datoria...". Se încerca astfel să se ascundă faptul că, in primul rind, nu-și făceau datoria organizația de partid și cadrele de răspundere de aici. Analiza întreprinsă de comitetul de partid Laminoare a pus în evidență cauzele reale: nc,tivjțatga. pojitiep-organizatoriță. deficitari,, o stare de automulțumire îngrijorătoare, formalismul păgubitor. S-a ajuns pînă. acolo incit atunci cind erau chemate să raporteze asupra îndeplinirii sarcinilor, unele din cadrele cu funcții de răspundere, în loc să facă din raportul comunist un moment al adevărului, al analizei, al eticii și răspunderii partinice, se mărgineau să înșire un fel de... listă de atribuții de serviciu, o prezentare „ideală" a îndatoririlor pe care, de altminteri, nu și le respectau. Nici analiză, nici concluzii, nici măsuri. Un fel de a bate pasul pe loc.— Fără îndoială, comitetul de partid nu s-a împăcat cu această situație...— Desigur ! Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv, fiecare trebuie să raporteze asupra îndeplinirii sarcinilor, fiecare trebuie să poarte răspunderea pentru activitatea pe care o desfășoară. împreună cu organizația de partid de la Laminorul de profile ușoare am stabilit cauzele neajunsurilor, am luat măsuri și lucrurile au intrat in „cadența normală". Aceasta ne arată cit de importante sint orientările stabilite de Congres, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, cu privire la profunzimea și eficiența muncii politico-organizatorice. Activitate care, neapărat, trebuie să pătrundă pînă la „locul de muncă", pină la echipă, pină la om. Iată, tot la „profilele ușoare", pînă de curind. la echipa condusă de rian Dinu, existau rupere a cilindrilor, asupra producției, om, analiza de care în evidență următorul fapt : trecînd de la niște utilaje mai vechi ia altele moderne, cu performanțe superioare, Marian Dinu și cei din echipă n-au înțeles ca, totodată, să și învețe, pentru a răspunde noilor cerințe, n-au făcut efortul de a se nune la punct cu tehnica nouă. De aici — defecțiunile, întreruperile, pagubele. Este vorba. în cazul de față, de conștiinciozitate, de răspundere, de o nouă etică a muncii. $1. în același timp, de reconfirmarea necesității ca munca politică să pătrundă Ia fiecare loc de producție, să antreneze fiecare om.

comunistul Ma- multe cazuri de cu urmări grave Mergînd pînă la aminteam a pus

• O seară de iarnă la Gagra: LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Omul din Rio: STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19.
• Ultima ninsoare: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
0 Potopul (1—II) : UNION (13 49 04) — 
9: 12; 15; 18
• Nu vă jucați cu dragostea!: CO- 
TROCENI (81 67 88) — 15; 17; 19.
• Misiune specială: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre

Cînd interesul 
particular ignoră 

interesul general...în cuvîntarea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie, relevind necesitatea de a se trece cu hotărîre la stabilirea măsurilor pentru realizarea în viață a tuturor hotăririlor, secretarul general al partidului subliniază că „in mod corespunzător, va trebui să elaborăm măsurile necesare privind activitatea politico-edu- cativă de ridicare a conștiinței și creșterea combativității revoluționare in toate domeniile". Abordînd asemenea probleme care se referă la educație, la formarea omului nou. a conștiinței sale înaintate, să fie lntimplătoare situația că tocmai la „Panoul fruntașilor" ni se vorbește, la întreprinderea Antrepriză de Construcții, Montaje Metalurgice și Reparații, despre înțelegerea superioară a noțiunii de interes general 7 Nu, mai ales cînd convingătoare sînt argumentele pe care le aduc faptele celor cu care se mindrește întregul colectiv 1 Iată, prezentat succint, un asemenea fapt : brigada condusă do inginerul comunist Octavian Toma, din care fac parte mulți comuniști de nădejde, precum maistrul Nicolae Rădoi, lăcătușul Francisc Balerle, șef de echipă, șl alții, a reușit să reducă de la un an la opt luni durata normată de modernizare a furnalului nr. 2 de la Combinatul Siderurgic Dacă-i cei in vor simplu făcut Dar cită intensă, cite e- forturi de inovare, de organizare, de muncă, cîte renunțări pe parcursul a opt luni de viață și cît devotament și abnegație presupune . o asemenea realizare 7 Dincolo de toate acestea, pentru comuniști, pentru mai presus a fost

Reșița. întrebi pe cauză, iți răspunde : „Ne-am datoria". I trăire cîteî

întreaga brigadă, ____interesul general, ca marele furnal să producă, cU patru ltmi mai devreme, oțel pentru țară.— Către o asemenea Înțelegere superioară a „datoriei față de interesele socialismului, ale poporului", la care îndeamnă Congresul partidului, orientările secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să-și concentreze atepția toate organizațiile de partid- din unitatea noastră, ne spune ing. Nicolae Lăzărescu, membru al comitetului municipal de partid, directorul întreprinderii. Mai ales că avem atîtea de făcut, acum, la sfirșit și la Început de an, și de ce să nu ne gîndim și puțin maldeparte — la sfirșitul actualuluicincinal și începutul celui viitor,seamă că ici-colo sedeparte
cuȘi, mal manifestă uneori și mentalități înapoiate, profund dăunătoare. Astfel, noi am trimis să lucreze la „Oțelul Roșu" o formație condusă de maistrul Toma Cergo. Ne pusesem toată nădejdea în el, așa cum o pui în fiecare membru de partid, în fiecare om al colectivului nostru. Dar acesta, in loc să-și îndeplinească așa cum trebuie misiunea încredințată, s-a apucat să contracteze „pe cont propriu" o serie de lucrări la Asociația Economică In- tercooperatistă Porpicolă Glimboca. Chipurile, să le execute „după orele de program". Pe parcurs, a antrenat la lucrări unii muncitori și mijloace de transport chiar în orele de program și, în plus, a folosit unele materiale de construcții ale întreprinderii.După cum se vede, de la exacerbarea egoistă a interesului personal la ilegalitatea calificată nu-i decit un pas, pe care-1 fac „prin alunecare" cei antrenați pe toboganul iluzoriu al ciștigului cu orice preț, al înstrăinării materialelor întreprinderii. Iluzoriu și condamnabil, deoarece încalcă normele și valorile etice ale socialismului, — orînduire a dreptății, a muncii, a echității. Sîntem informați că la sesizarea comuniștilor, care n-au îngăduit ca Interesul general să fie prejudiciat de meschinul — in a- cest caz — interes particular, s-au luat măsurile de rigoare. Iar concluzia. afirmată mai înainte, cu privire la sarcinile activității de partid — care trebuie să educe, să formeze, să preîntîmpine, creînd climat de masă pentru afirmarea generosului interes general — este întărită de munca devotată a celor ce, aflațl sau nu Ia „Panoul de onoare", își fac așa cum trebuie datoria. Ei sînt cei mai mulți și munca lor este cel mai puternic argument.

Gh. ATANASIU 
Ion D. CUCU 
corespondentul „Scinteii

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — îs
• Teatrul Mic (14 70 81): Astâ-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) i Bă- 
trina și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 : 
(sala Studio) : Sculptură in os — 18,30
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Șt totuși Eminescu — 18
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy
— 18 : (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada rlSUlui — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 14 ; Baltagul — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Romanțioșii — 9 ; Turandot — 18
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventurile lui Plum-Plum
— 10 ; 15
• Circul București 110 41 95) : „Arena 
atracțiilor” (R.P. Bulgaria) — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Camera de alături — 18

al partidului — mobilizator pro
gram de muncă pentru Întregul 
nostru popor

20,40 Film artistic. „Tereza". Producție 
a studiourilor de televiziune din 
Bratislava. Regla : Andrej Lettrich

21,50 Telejurnal
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii
cu prilejul prezentării scrisorilor

(Urmare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul Alan Green Jr. a transmis un salut președintelui Nicolae Ceaușescu și urări de fericire și bunăstare poporului român din partea președintelui S.U.A., George Bush, și a poporului american.In cuvintarea prezentată de ambasador sînt evocate tradiționalele raporturi dintre cele două țări, apreciin- du-se că există posibilități pentru dezvoltarea acestora in viitor. Îndeosebi pe plan economic, științific și cultural.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a transmis un salut președintelui George Bush, Împreună cu urări de 
(Urinare din pag. I)gația de a le împlini și nu le împlinește, de pildă, sau pentru cele pe care le realizează, pur și simplu — și pentru ale colectivității în întregime. In această ordine de idei, comunistului îi incumbă sarcina de mare importanță de a lucra permanent la făurirea și întreținerea climatului răspunderii personale și colective, el însuși constru- indu-se și reconstruindu-se neîncetat ca univers al perfecționării umane și profesionale continue, in- stituindu-se plenar, prin voința lui, alt climat, implicit celui al răspunderii, climatul competenței mereu în creștere. Magistral sintetizează această foarte importantă problemă a climatului răspunderii, cu virtuțile-i direct creatoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv. In contextul precizărilor privind creșterea răspunderii Marii Adunări Naționale, a guvernului, a tuturor organelor de stat, a tuturor comuniștilor, implicați în asigurarea bunului mers al activității în toate domeniile, secretarul general al partidului sublinia : „Tre- bv'- să adoptăm o poziție i fermă față de sectoare. sau cadrele care nu-și îndeplinesc in mod corespunzător obligațiile și in- datoririle. Am mai spus, nu o dată, am spus și în 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 !“îndemn esențial ! Responsabilitatea se prezintă singură prin fapte de muncă. Nu are nevoie de prea multe vorbe. Și, pînă la urmă, corectarea, rezolvarea situațiilor marcate de dificultăți, de greutăți, de lipsuri temporare, de incompetență sau de greșeli a te ca inerente în fi- rt-.al proces de creștere,

Urziceni : însemnate 
sporuri de producțieOamenii muncii de pe platforma industrială a orașului Urziceni, puternic mobilizați de hotărînle adoptate de marele forum al comuniștilor, și-au intensificat eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicatorii, în condițiile realizării unor produse de calitate superioară, competitive. Prin realizarea programului de dezvoltare, modernizare și automatizare a fabricației, prin introducerea unor noi tehnologii eficiente și perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor, colectivul de la Fabrica de Produse Ceramice Urziceni raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe întregul cincinal 1986—1990. Pînă la sfîrșitul acestui an se vor livra suplimentar 500 000 cărămizi, 400 metri cubi de prefabricate din beton, 50 metri cubi pavele decorative și 30 tone poliester armat cu fibre de sticlă.Rezultate notabile pe linia diversificării producției in funcție de solicitările beneficiarilor interni și partenerilor de peste hotare a obținut și colectivul de Ia întreprinderea de Ferite Urziceni. Printr-o strinsă colaborare cu cercetarea au fost introduse în fabricație 30 de noi produse. Demn de evidențiat este faptul că întreaga sedevis- tică a fost proiectată în întreprindere și realizată în atelierele proprii de autoutilare. Noile tipuri de perii și magneți au la bază tehnologii moderne, care contribuie la creșterea productivității muncii cu 15—20 la sută, reducerea consumurilor de materii prime, energie electrică și gaze. (Mihai Vișoiu).

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 7 decembrie, ora 20 — 10 decem
brie. ora 20. In țară : Vremea va fi în 
general închisă, iar cerul variabil, mal 
mult noros, la început, in zonele nor
dice, centrale șl de răsărit, unde, tre
cător, vor cădea precipitații sub formă 
de ninsoare, iar în a doua ptrte a in
tervalului în zonele sudice și sud-ves- 
tlce, unde vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie, lapovlță șl ninsoare șl 
unde sînt condiții de polei, Vintul va 
prezenta intensificări trecătoare in 
prima zi in nord-estul țării, iar în a 
doua parte a intervalului in sud. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse, in 
general, între minus 10 și zero grade, 
iar cele maxime, intre minus 3 și plus 
7 grade. Pe alocuri, dimineața, in 
vestul șl centrul țării se va produce 
ceață, asociată și <5u depunere de chi
ciură. 

fericire și prosperitate pentru poporul american.în cuvintarea șefului statului român se arată că, acționînd pentru Înfăptuirea aspirațiilor poporului nostru de libertate și independență, de progres și prosperitate, de nead- mitere sub nici o formă a amestecului străin in treburile sale Interne, România participă activ la viața internațională, la soluționarea problemelor grave și complexe cu care se confruntă lumea contemporană.Relevîndu-se că la baza relațiilor sale cu toate statele România situează ferm principiile deplinei egalități in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului In treburile interne și avantajului reciproc, tn cuvîntare se
tot prin fapte de muncă se desăvîrșesc.Din acest punct de vedere, viața furnizează infinite argumente. Ne povestea un inginer, de Ia o întreprindere de pe platforma electronică a Pipere), odiseea unui simplu tranzistor, care nu mai trebuia adus din import. Colectivului de muncă i s-a pus problema realizării prin forțele proprii a tranzistorului. Dlntr-o dată o problemă de mare responsabilitate profesională, dar și socială, pentru că lipsa acestui component

rea la analiza situației date, la renunțarea Ia mobilizarea propriilor resurse creative pentru a rezolva pozitiv dificultatea ivită. In structura responsabilității — gindea convorbitorul nostru — trebuie prevăzută și înțelegerea riscului și, deci, și a posibilului eșec ; dar totul trebuie să fie acceptat, în ideea că este absolut necesară obligația de a analiza cu asprime cum de s-a produs eșecul, și apoi concluziile să fie concretizate prin măsuri de îndreptare. In final, acel tranzistor a
COMUNISTUL
- om al marilor 

îndatoriri
simplu la prima vedere antrena nerealizarea unei producții de mare importanță intr-un sector metalurgic și, deci, amenda și retribuțiile tuturor etc., etc. Problema a suscitat atitudini extrem de variate — de mobilizare a energiilor creatoare, de învățare intensivă, de cercetare febrilă, de creativitate valoroasă, de acțiuni energice pentru ’ construcția tranzistorului ; dar și acțiuni, din partea altora, de justificare a necesității a- ducerii, in continuare, din import, a acestui component, reclamînd neputința tehnică, lipsa de experiență. Interlocutorul nostru a trăit intens aceste momente contradictorii, deslușind, acum, în spațiul responsabilității individuale, împletită cu cea colectivă, luminile și umbrele acțiunii umane, a înțelegerii sau a lipsei de înțelegere a unei situații date, fuga unora la cea mai comodă soluție — justificarea. Trăgea concluzia justă. în a- ceastă privință, partenerul nostru de discuție că justificarea are nociva tendință să te împingă la renunța

fost fabricat cu forțe proprii, responsabilitatea s-a manifestat prin argumentul faptei, o autocritică admirabilă care a urnit lucrurile din loc.Primarul unei comune buzoiene ne înfățișa o altă latură a responsabilității, văzută prin intermediul sincerității caracterului o- mului comunist. Aprecia primarul că fără sinceritate în tot ce întreprinzi ca om învestit cu anumite responsabilități din partea obștii, nu poți realiza mare lucru. Am stăruit ca această judecată să ne fie prezentată mai pe înțeles, prin fapt concret. Afirma convorbitorul nostru că fără sinceritate în tot ce Întreprinzi, fără să-ți ții cuvîntul dat, de pildă, fără să realizezi ceea ce ai promis, singur ratezi pro- pria-ți cunoaștere și-ți retezi posibilitatea de a-ți fructifica in mod concret responsabilitatea. Prin neîncredere, apoi, pierzi considerația tuturor. Zicea primarul : „Dacă la alegerea mea, spunînd : «Vom aduce pe conductă apa în comună într-un anumit termen !» — și nu o adu
ACTUALITATEA SPORTIVA

HANDBAL : Victorie la scor a echipei feminine 
a RomânieiCampionatul mondial feminin de handbal (grupa B), ce se desfășoară în Danemarca, a continuat cu primele meciuri din cadrul seriilor semifinale. Selecționata României a *în-  tîlnit echipa Cehoslovaciei, în fața

poate decît să dăuneze progresului general al societății omenești, și cu atit mai mult al societății socialiste. Combătînd ferm asemenea tendințe care încearcă să întoarcă îndărăt roata istoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul la Congresul al XIV-lea, arată că „este necesar să asigurăm întărirea continuă a proprietății întregului popor și cooperatiste, a proprietății socialiste ca bază a întregii dezvoltări a patriei noastre și a socialismului in general".In raport cu tipurile și formele de proprietate cunoscute în celelalte orînduiri sociale, proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție pune in slujba poporului întregul potențial al țării, permite și solicită desfășurarea unui efort coordonat și eficient în vederea propășirii societății, ridicării ei pe trepte tot mai înalte de civilizație, îmbunătățirii condițiilor de trai ale poporului. Profundele transformări revoluționare înfăptuite în societatea românească în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, puternica dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, înflorirea științei, înyățămînțului și culturii, transformarea României, într-o perioadă relativ scurtă, dintr-o țară agrar-industrială slab dezvoltată, într-un stat industrial-agrar puternic, cu o industrie dinamică, întemeiată pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură socialistă în plină afirmare, vădesc marea superioritate a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, faptul că, intemeindu-se pe dezvoltarea și întărirea continuă a acestui tip de proprietate, societatea noastră a putut să asigure în termene scurte lichidarea înapoierii economice, dezvoltarea unei industrii moderne, competitive, recolte agricole- record, înflorirea tuturor domeniilor vieții sociale.Intemeindu-se pe întărirea în continuare a proprietății socialiste, România desfășoară pe un front larg opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Conceptul de țară socialistă multilateral dezvoltată înglobează, în viziunea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, astfel cum este ea caracterizată în documentele celui de-al XIV-lea Congres, în afara progresului și modernizării producției materiale, sfere de cea mai mare importanță pentru existența oamenilor muncii, cum sînt : perfecționarea relațiilor de producție și sociale, realizarea uneiînalte calități a muncii, soluționarea cerințelor generale fundamentale ale maselor, înfăptuirea drepturilor și libertăților cetățenești, participarea democratică a cetățenilor la conducerea țării, crearea unui om nou, înaintat, a unui nou mod de gindire și comportament al membrilor societății. Proiectînd astfel viitorul României, partidul nostru subliniază că fizionomia societății socialiste multilateral dezvoltate se deosebește profund, prin conținutul ei, de societatea capitalistă dezvoltată așa cum se prezintă ea in zilele noastre. Cu toate că orinduirea capitalistă dispune încă de importante resurse, ea nu s-a dovedit in măsură să rezolve și nici nu poate rezolva problemele fundamentale ale omului, ale popoarelor. Aprecierea nivelului atins de țările capitaliste doar după criteriul venitului mediu pe locuitor ascunde mari discrepanțe intre condițiile de viață ale săracilor, care devin tot mai mulți și mai săraci, și cele ale grupului restrîns de bogați, care devin tot mai bogați. Venitul național aparține in cea mai mare parte unui grup minoritar de membri ai societății, în timp ce marea majoritate nu dispune nici de strictul necesar. Propunîndu-și țeluri cu totul diferite, strategia partidului nostru, care valorifică marile avantaje ale proprietății socialiste, resursele ei inepuizabile de progres, situează în centrul preocupărilor omul, cerințele sale de viață materială și spirituală, oferă o viziune nouă, profund umanistă asupra civilizației. Partidul nostru pornește de la principiul că nivelul de viață, de civilizație al unui popor nu poate fi apreciat numai după indicatorii materiali cantitativi — care, desigur, iși au însemnătatea lor — ci după totalitatea condițiilor de viață, de muncă, de învățămînt și cultură asigurate maselor. Introducerea tehnicii moderne, a cuceririlor științei, care în capitalism duce la aruncarea în stradă a milioane de muncitori, la creșterea șomajului, în socialism e menită să ridice pe o treaptă superioară condițiile de muncă și creație. In spiritul principiilor socialismului științific, partidul nostru proclamă munca socială ca un drept fundamental al omului, ca factor hotăritor al afirmării și dezvoltării personalității umane. Pe temelia proprietății socialiste,

★
FOTBAL. Rezultatele meciurilor 

din penultima etapă. Cele opt meciuri disputate ieri în etapa a XVI-a a campionatului diviziei A s-au Încheiat cu următoarele rezultate : Steaua — F.C. Bihor 6—4 (2—1). Golurile au fost marcate de Balint (2), Lăcătuș, Petrescu, Rotariu, Hagi, respectiv, Lazâr (2), Vancea șl Che- regi ; Jiul — Victoria 0—0 ; S.C. Bacău — F.C. Farul 2—0 (0—0). Golurile au fost înscrise de Șoiman și Tismănaru. în ultimul minut de joc, Andrieș (S.C. Bacău) a ratat o lovitură de la 11 m ; F.C. Argeș — Flacăra 2—0 (0—0). Ambele goluri au fost marcate de Grigoriu ; F.C. Inter — F.C. Olt 5—0 (3—0). Autorii golurilor : Văsîi (3), Predatu și Popicu ; Petrolul — Sportul studențesc 2—0 (0—0). Golurile au fost înscrise de Manea și Nuță ; Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova 1—0 (0—0). Unicul gol al partidei a fost marcat de Varga (din lovitură de la 11 m) ; Corvlnul — F.C.M. Brașov 2—2 (2—1). Autorii golurilor : Cocan (2), respectiv, Pirvu și Mandoca.Meciul Dinamo — Universitatea Cluj-Napoca, disputat marți, s-a încheiat cu scorul de 6—1 (1—0) în favoarea echipei Dinamo.In clasament conduce echipa Dinamo — 30 puncte, urmată de formațiile Steaua — 27 puncte și Universitatea Craiova — 22 puncte.• In meci-retur pentru optimile de finală ale competiției „CupaU. E.F.A.", echipa vest-germanâV. F.B. Stuttgart a terminat la e- galitate : 1—1 (0—0), pe teren pro
Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :Una dintre cele mai interesante acțiuni cu caracter deosebit, care se impune, întotdeauna, atit prin varietatea și bogăția cîștigurilor, cît și prin atractivitatea formulei tehnice, este TRAGEREA LOTO 2, care a intrat deja în obișnuința unui mare număr de participanți. O asemenea acțiune va avea loc și duminică, 10 decembrie. Parti- cipanții vor avea posibilitatea să-și valorifice din nou șansele parti

de acreditareapreciază că, dacă se va da dovadă de realism și se va acționa in spiritul acordurilor ce reglementează raporturile bilaterale dintre România și S.U.A., aceste relații vor putea să se dezvolte larg in viitor.Exprimindu-și încrederea că activitatea noului ambasador va contribui la dezvoltarea colaborării dintre țările noastre, președintele Nicolae Ceaușescu l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat Ion Stoian, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
ceam, nu făceam ce trebuie pentru împlinirea a- cestei răspunderi. Oamenii mi-ar fi întors spatele. Ar fi zis ei, sînt sigur : «Cine, ăla al lui Popescu ? O gură spartă !» Sau nu ziceau nimic, o gîndeau și-și vedeau apoi de treburile lor. Și era ca și cum m-ar fi părăsit, pentru că Popescu fără ceilalți, fără colectiv, nu-și poate împlini responsabilitățile de primar. Responsabilitatea nu s-ar fi împlinit, în a- cest caz, datorită inactivității meie. Sinceritatea, vă spun eu că am gîndit mult asupra acestui lucru și am observat-o și la tovarășii mei de lucru, te scapă de frică, de minciună. Ține de responsabilitatea ta, de om nou, angajat trup și suflet in marea acțiune. a comuniștilor de a transforma în' bine lumea. Răspunderea este o investiție de încredere a comunistului".Responsabilitatea, repetăm, are nenumărate fațete, înțelesuri, accepții, concentrează valori morale și sociale — o bogăție de valori, cărora comunistul le dă chip in viață, în relațiile cu tovarășii săi de muncă. Responsabilitate înseamnă puterea de a recunoaște că nu te pricepi la ceva și ceri ajutorul celui care se pricepe ; responsabilitate înseamnă capacitatea de a renunța la propria-ți vanitate, anga- jîndu-te plenar în acțiuni în care anonimatul tău stimulează energii umane, care ar fi rămas poate nefructificate datorită timidității, lipsei de încredere în forțele proprii ; responsabilitate înseamnă cinstea comunistului neiertător cu propriile-i greșeli, dar neiertător și cu greșelile celor din juru-i ; responsabilitate înseamnă a fi conștient că exemplul tău in muncă, în viață înnobilează responsabilitatea celor cu care muncești, îi unește în bătălia pentru o viață mai bună. Responsabilitatea este, așadar, calitatea de seamă a comunistului, de voință, de putere creatoare, caracterizîndu-1 decisiv ca om al unui timp Istoric de mare rodnicie pentru progresul și fericirea omului muncitor.

Dionlsie ȘINCA.N

căreia a cîștigat cu scorul de 30—18 (15-7).Alte rezultate : Danemarca — Olanda 14—12 ; Suedia — Austria 15—15 ; Polonia — Bulgaria 25—23 ; R.F. Germania — Japonia 22—11 ; R.D. Germană — Franța 25—17.
★priu, cu formația belgiană F.C. Anvers. învingătoare cu 1—0 în primul joc, echipa F.C. Anvers s-a calificat pentru sferturile de finală ale competiției. Miercuri la Kiev, formațiile Dinamo Kiev și A.S. Fiorentina au terminat la egalitate 0—0. învingători cu 1—0 în primul joc, fotbaliștii italieni s-au calificat în sferturile de finală.

TENIS DE MASA. Proba individuală masculină din cadrul concursului internațional de tenis de masă de la Helsinki a fost ciștiga- tă de chinezul Chen Zhibin, învingător cu 3—1 (21—12, 20—22, 21—17, 21—16) în finala cu coechipierul său Zhang Lei. în finala probei feminine, Qiao Hong (R. P. Chineză) a dispus cu 3—0 (21—10, 21—16, 21—13) de Hong Cha Ok (CoreSji de Sud).
ȘAH. Cu o rundă înainte de încheierea Campionatului european de șah pentru junioare, de la Tarnow (Polonia), în clasament conduce maestra sovietică Svetlana Matveeva, cu 8,5 puncte, urmată de coechipiera sa Korkina — 8 puncte, Peiceva (Bulgaria) — 7,5 puncte etc.
SCHI. Concursul de sărituri cu schiurile disputat pe trambulina de 70 m de la Thunder Bay (Canada), contînd pentru „Cupa mondială", a revenit finlandezului Risto Laako- nen, cu 235,4 puncte (sărituri de 89 și 93 m). L-au urmat concurenții austrieci Andreas F elder — 229,4 puncte, Heinz ’Kuttin — 226 puncte și cehoslovacul Pavel Ploc — 221,9 puncte.

cipind cu bilete avînd valoarea unică de numai 10 lei. Reamintim că la o TRAGERE LOTO 2 se extrag 12 numere (din 75), în cadrul a 3 extrageri, cu posibilitatea de a se ciștiga și cu numai 2 numere. De reținut că în larga și variata gamă de cîștiguri intră autoturismele „Dacia 1 300", precum și însemnate sume de bani, de valori fixe și variabile. Ultima zi de participare cu numerele favorite este sîmbătă, 9 decembrie.

Vizita in țara noastră a vicepremierului 
Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor 

externe al R.P.D. Coreeneîn perioada 1—6 decembrie 1989, tovarășul Kim Yong Nam, vice- premier al Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene, a efectuat o vizită oficială în țara noastră, la invitația tovarășului Ion Stoian. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România.In cadrul convorbirilor s-a exprimat deplina satisfacție pentru evoluția ascendentă a raporturilor dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, precum și dorința reciprocă de amplificare a dialogului politic, de intensificare și diversificare a cooperării economice, tehnico-știin- țifice, culturale și în alte domenii de interes reciproc, în conformitate cu înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.A avut Ioc un amplu schimb de vederi asupra situației internaționale. Cei doi miniștri au reliefat hotărîrea celor două țări de a întări colaborarea și solidaritatea dintre ele în lupta pentru dezvoltarea construcției socialiste, pentru afirmarea tot 

(Urmare din pag. I)

mai puternică a principiilor socialismului și combaterea fermă a oricăror acțiuni ale cercurilor imperialiste de amestec în treburile interne ale altor popoare, de destabilizare a situației din țările socialiste și din alte regiuni ale lumii.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele a vizitat obiective economice, social-culturale și edilitare din București și Brașov. x
★Tovarășul Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului, s-a în- tîlnit cu tovarășul Kim Yong Nam, vicepremier al Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, care a efectuat o vizită oficială în țara noastră.In timpul convorbirii au fost evidențiate raporturile de strinsă prietenie și colaborare româno-coreene și a fost exprimată dorința comună de dezvoltare continuă a schimburilor comerciale, a cooperării economice și tehnico-științifice, în folosul celor două țări și popoare prietene.
★De asemenea, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a avut o întîlnire cu tovarășul Kim Yong Nam, vicepremier al Consiliului Administrativ, ministrul afacerilor externe al R.P.D, Coreene. (Agerpres)

PROPRIETATEA SOCIALISTĂnoua orînduire promovează și înfăptuiește consecvent principiile egalității și echității între oameni. Cerințele cetățenilor se vor satisface nu numai pe baza veniturilor individuale, ci și pe calea sporirii rolului cheltuielilor sociale, pe calea creșterii ponderii problemelor de civilizație și cultură rezolvate de societate : perfecționarea învăță- mîntului gratuit pentru toți fiii patriei — majorarea cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, ca și măsura ca toți fiii de muncitori și țărani cooperatori să primească burse, indiferent de veniturile părinților — fiind concludente în acest sens ; soluționarea problemei locuințelor și a ocrotirii sănătății ; sprijinirea familiilor cu mai mulți copii ; lichidarea deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală, ridicarea gradului de civilizație al tuturor localităților patriei etc.Toate aceste realități și perspective se datorează faptului că proprietatea socialistă permite și solicită luarea in stăpînire de către societate a mecanismului de dezvoltare econo- mico-socială, reglarea proporțiilor și optimizarea lor în raport cu cerințele legilor obiective, cu principiile și țelurile fundanientale ale noii orînduiri. Caracterul conștient și planificat al dezvoltării economico-socia- le, capacitatea noii orînduiri de a uni și orienta resursele și eforturile la nivel macrosocial în direcția realizării obiectivelor fundamentale menite să materializeze idealurile socialismului și comunismului conferă, potențial, societății socialiste un înalt grad de superioritate față de orînduirile precedente.Dacă înainte de victoria orînduirii socialiste, gîndirea revoluționară și-a concentrat cu deosebire atenția asupra căilor de înfăptuire a proprietății socialiste, iar apoi asupra diverselor forme și modalități de funcționare a acesteia, în perioada actuală — cînd in toate țările socialiste s-au acumulat importante transformări și realizări în cele mai diverse domenii, dar, totodată, și însemnate probleme care cer soluții teoretice și practice adecvate noilor condiții — dezbaterile referitoare la proprietatea socialistă au cunoscut și cunosc nu numai o deosebită efervescență, dar și o considerabilă lărgire a paletei problematice, însoțită, în unele cazuri, de poziții și tendințe care nu numai că nu contribuie la mersul înainte al noii orînduiri, dar sînt o- rientate în mod deschis spre trecut, spre structuri economice, forme de organizare și conducere proprii unor perioade revolute ale istoriei. A devenit, astfel, o modă să se vorbească de așa-numita „economie de piață", de „piața liberă", cu toate că întreaga experiență a capitalismului, propriul trecut al popoarelor din țările socialiste atestă că dintotdeauna piața liberă, economia de piață au fost indisolubil legate de acutele discrepanțe dintre bogați și săraci, de existența șomajului, de cultul individualismului și al concurenței, de inflație și instabilitatea prețurilor.Datele concrete din unele țări socialiste care au început să pornească pe această cale arată că, departei de a constitui soluții viabile și de perspectivă la problemele acumulate în economie, măsurile menționate au generat importante creșteri ale prețurilor, a inflației, au dus la sporirea numărului oamenilor care nu pot să-și asigure strictul necesar cu veniturile pe care Ie au, la amplificarea fenomenelor de speculă care determină îmbogățirea unei minorități.„Sîntem ferm pe pozițiile socialismului științific, revoluționar, arăta secretarul general al partidului, pentru apărarea socialismului, care se realizează în condițiile concrete diferite de la o țară la alta. De mult am criticat „modelele", le-am înlăturat ; dar aceasta nu înseamnă renunțarea Ia socialism, dimpotrivă, aplicarea fermă a principiilor socialiste ! Nici o țară socialistă nu are nevoie să copieze acum capitalismul. In primul rind pentru că l-au avut și știu ce reprezintă el. Nu de șomeri și de săraci avem nevoie, pentru că nu așa vom intra în rîndul țărilor civilizate ! Nu cu șomeri și cu săraci se înaintează spre civilizație".In totală discordanță cu principiile socialismului și legitățile progresului tehnic contemporan se manifestă tendințele de „reprivatizare" a mijloacelor de producție, de pulverizare a marilor întreprinderi industriale socialiste intr-o puzderie de întreprinderi mici, sub pretextul a- sigurării unor relații de concurență considerate drept condiții ale așteptatelor performanțe. Asemenea măsuri nu numai că nu au nimic comun cu aplicarea creatoare a principiilor socialismului, dar ele sînt expresia părăsirii acestor principii, constituie o întoarcere la trecut, chiar la un trecut îndepărtat, intru- cît progresul tehnic contemporan, exigențele revoluției științifice și tehnice sînt de neconceput în afara unor întreprinderi industriale puter

Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Câte d’Ivoire ABIDJANAniversarea Zilei naționale a Republicii Câte d’Ivoire îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului prieten din țara dumneavoastră.Sint încredințat că relațiile de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Cote d’Ivoire se vor dezvolta tot mai mult , în viitor, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Republicii India, Vishwanath Pratap Singh, cu ocazia numirii în această funcție, prin care îi adresează calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succes în în
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, ambasadorul acestei țări la București, Osmo Kock, a oferit, miercuri, o recepție.Au participat miniștri, membri ai conducerii unor ministere și insti

nice. Realizînd un înalt grad de so« cializare la nivelul societății, proprietatea socialistă oferă condiții neîngrădite pentru aplicarea celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, pentru progresul multilateral al vieții economico-sociale. „Progresul tehnic nu se face cu împărțirea marilor întreprinderi socialiste în sute de mii de unități mici — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. O asemenea împărțire ar aduce țările respective cu sute de ani în urmă. Progresul tehnic se realizează cu marea industrie. Este cunoscut că marea industrie a asigurat aplicarea în bune condiții a organizării producției și a muncii, a științei. Socialismul trebuie să înlăture numai proprietatea capitalistă și repartiția de tip capitalist, inegalitățile din societate, nu să distrugă marea industrie. Dimpotrivă, trebuie să o consolideze, să o dezvolte !“.După cum o arată faptele, „repri- vatizarea" e însoțită „logic" de tezele cu privire la renunțarea la conducerea unitară, pe baza planului na- țional unic, a dezvoltării economico- sociale, la diminuarea rolului statului, la renunțarea la rolul politic conducător al partidului comunist și reîntoarcerea la sistemul pluripartid. Concomitent, cercurile imperialiste, reacționare; direct interesate într-o astfel de evoluție, desfășoară acțiuni concertate de denigrare și ponegrire a socialismului, de destabilizare a noii orînduiri. In raporturile economice și financiare internaționale se caută să se impună practica condiționării dezvoltării schimburilor comerciale, a cooperării economice, a împrumuturilor de impunerea diverselor programe și măsuri menite să contribuie la destabilizarea respectivelor țări socialiste, la introducerea mecanismului de „piață liberă" și realizarea altor schimbări economice și politice specifice societății capitaliste.Experiența drumului parcurs de țara noastră în anii socialismului, cu deosebire realizările istorice din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului — reliefate cu o deosebită pregnanță în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul mare forum comunist — pun în evidență cu deosebită putere adevărul că instaurarea, dezvoltarea și perfection narea continuă a proprietății socialiste, preocuparea neabătută pentru apărarea și întărirea ei reprezintă temelia de neclintit a progresului! multilateral al țării, a edificării cu succes a noii orînduiri. iDepășind cu luciditate și cutezanță revoluționară viziunile triumfa-. liste, de esență utopică, schemele simplificatoare, dogmatice după care marile avantaje pe care le oferă proprietatea socialistă, socialismul ca orînduire, s-ar valorifica de la sine, ca și pozițiile de subapreciere sau chiar de negare a rolului proprietății socialiste, a principiilor socialismului, Partidul Comunist Român, sub impulsul și prin contribuția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a acționat și acționează consecvent pentru o abordare și soluționare novatoare a tuturor problemelor ce privesc perfecționarea și întărirea proprietății socialiste a întregului popor și coope
HUNEDOARA: Noi apartamente pentru oamenii munciiȘi în județul Hunedoara, unde în anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" s-au construit 106 000 apartamente și case noi, continuă în ritm susținut ridicarea a noi blocuri de locuințe. Prin îmbunătățirea organizării muncii pa șantiere, extinderea metodelor moderne de mare randament și a folosirii elementelor din prefabri

GALAȚI : „Zilele culturii universitare"In cadrul programului de manifestări „Danubius 1989“ — cu- prinzînd acțiuni politico-ideologi- ce, de creație tehnico-științifică, cultural-educative și artistice, consacrate îndeplinirii sarcinilor ce revin activității de propagandă în lumina istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului — la Galați se desfășoară „Zilele culturii universitare", organizate de Consiliul U.A.S.C. din
SUCEAVA : Se extinde rețeaua telefonicăIn județul Suceava continuă, cu bune rezultate, lucrările de perfecționare a rețelei telefonice și îmbunătățire a serviciilor oferite populației. In acest scop, în 1989 au fost finalizate lucrările de extindere a centralei telefonice automate din orașul Fălticeni cu încă 1 000 de linii, precum și lucrările de extindere și conectare la sistemul automat interurban a cen

deplinirea misiunii de înaltă răspundere ce i-a fost încredințată.în telegramă se exprimă convingerea că, prin eforturi comune, guvernele român și indian își pot aduce o contribuție importantă la dezvoltarea tot mai amplă în viitor a relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre.

tuții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)

ratiste, a teoriei șl practicii construcției socialiste în ansamblu. Se detașează în acest context preocuparea statornică a partidului nostru privind promovarea unei politici ferme de alocare a unei părți însemnate din venitul național pentru a- cumulare, pentru dezvoltare, ținîn- du-se seama — așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu — că acumularea „este o lege universal valabilă", că „acumularea, fondul de dezvoltare constituie factorul hotăritor al progresului societății omenești", cu atit mai mult atunci cînd poporul își făurește în mod liber viitorul.O însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea proprietății socialiste prezintă aplicarea neabătută în viață a principiului cardinal „socialismul se făurește cu poporul, pentru popor". Aceasta implică necesitatea obiectivă a unei acțiuni permanente, generalizate pentru întărirea răspunderii față de modul în care sînt gospodărite mijloacele aflate în gestiunea fiecărui colectiv, pentru întă-< rirea și dezvoltarea proprietății socialiste pe calea Utilizării cît mai depline și raționale a modernelor capacități de producție existente și continua lor modernizare în pas cu cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescii la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, „în calitatea lor de proprietari și producători, de stăpini ai tuturor bogățiilor țării, oamenii muncii, clasa muncitoare, intelectualitatea, țărănimea, întregul nostru popor trebuie să facă totul pentru buna folosire și gospodărire a mijloacelor de producție, dar și pentru înnoirea șl ridicarea continuă a nivelului tehnio al acțivității noastre. Să menținem întotdeauna industria noastră la nivelul celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei ! Aceasta este calea spre comunism !“ Creșterea în continuare a forțelor de producție, accentuarea în toate domeniile a dezvoltării intensive ca o cerință esențială a actualei etape, accentuarea cercetării științifice și tehnice, astfel incit România să devină în perspectiva conturată de documentele celui de-al XIV-lea Congres o puternică forță a progresului tehnico- științific, cu un înalt nivel de dezvoltare în toate domeniile — toate acestea vor consolida și mai puternic proprietatea socialistă, rolul el în progresul general al patriei.Așezarea producției și vieții sociale pe temelia de neclintit a proprietății socialiste generează obiectiv caracteristici, legități și mecanisme noi de funcționare a societății, conduce la formarea și statornicirea unui tip nou, superior de relații de producție și sociale, la creșterea calității muncii și vieții, la omogenizarea socială, la afirmarea deplină a principiilor eticii și echității socialiste. Punînd pregnant în lumină remarcabilul potențial de progres economic și social generat de proprietatea socialistă, în afara căreia edificarea socialistă este de neconceput, hotărîrile celui de-al XIV-lea Congres al partidului deschid noi și minunate perspective înfloririi multilaterale a patriei pe drumul glorios spre comunism.
Prof. unlv. Vasile N1CHITA

cate au fost date în folosință, în acest an, în orașele și municipiile județului Hunedoara, 3164 apartamente noi. Cele mai multe apartamente, moderne, confortabile, s-au dat în folosința minerilor și familiilor lor, precum și altor oameni ai muncii din Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan, Uricani și Aninoa- sa. (Sabin Cerbu).
universitate și Centrul de creație și cultură socialistă „Cîntarea României" pentru studenți. Sînt programate expuneri, simpozioane pe teme de creație tehnico-științifică, juridică, de politică externă, întîlniri cu personalități ale vieții noastre științifice și culturale, expoziții, spectacole folclorice și muzical-coregrafice. (Dan Plăeșu).
tralei telefonice din orașul Gura Humorului. De curînd a fost dată in exploatare centrala telefonică automată din comuna Frasin, care are prefixul 988. In prezent se află în construcție o centrală telefonică automată în orașul Șiret, urminej ca și această localitate să fie conectată, pînă la sfîrșitul anului, la sistemul automat interurban. (Sava Bejinariu).



O CERINȚĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE

Respingerea fermă a oricărui amestec 
în treburile interne ale popoarelor

(Urmare din pag. I)mului. Devine deosebit de evident astăzi că, dacă partidul nostru nu ar fi adoptat această politică justă, de apărare și întărire a independenței naționale, de respingere hotărîtă a oricăror încercări de amestec în treburile noastre interne, nu am fi putut realiza marile programe de dezvoltare socială a patriei, de ridicare a României pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres.Se poate spune că aceasta este una din principalele concluzii pe care partidul și statul nostru le trag astăzi din evenimentele petrecute în Cehoslovacia, în august 1968. De aici decurge necesitatea de a acționa și în continuare, neabătut, pentru întărirea unității întregului popor, a rolului conducător al partidului în întreaga operă de construcție socialistă, de dezvoltare și perfecționare a procesului de făurire a noii orînduiri și, totodată, de a adopta în permanență o poziție fermă, de apărare a independenței și suveranității naționale, de respingere hotărîtă a oricăror forme de amestec în treburile interne.Cu atît mai mult se impune adoptarea unei asemenea poziții combative cu cît, în ultimul timp, se înregistrează o intensificare a acțiunii cercurilor imperialiste, reacționare, care au declanșat o adevărată ofensivă împotriva socialismului, urmărind destabilizarea situației din țările socialiste.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu de Ia tribuna

Congresului al XIV-lea al partidului, „Este timpul să se înțeleagă că 
trebuie să se renunțe la amestecul, 
sub diferite forme, in treburile in
terne ale altor țări, la încercarea 
de a le impune o anumită cale de 
dezvoltare economico-socială, de 
viață politică1'.Prin prisma desfășurării evenimentelor de-a lungul celor peste două decenii care au trecut" din 1968, istoria a confirmat pe deplin justețea poziției principiale a partidului și statului nostru, faptul că atitudinea adoptată de România, prin glasul de înaltă autoritate internațională al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a reprezentat un act de principialitate revoluționară, și fermitate politică, în apărarea dreptului inalienabil al popoarelor la o dezvoltare liberă și independentă, așa cum și-o doresc, fără nici un a- mestec din afară. O asemenea politică principială, fermă și consecventă capătă o și mai mare însemnătate în împrejurările actuale, cînd se accentuează și îmbracă forme noi tentativele de amestec în treburile interne, de încălcare a voinței popoarelor de a se dezvolta libere și independente. Mai mult ca oricînd trebuie să se facă totul pentru a se da o ripostă hotărîtă așa-zisei „ofensive pașnice" a cercurilor imperialiste, care încearcă să adoarmă vigilența popoarelor, să le înșele și, prin activități de spionaj și diversiuni de tot felul, prin amestec brutal în treburile interne, acționează, în fapt, pentru lichidarea

socialismului, pentru întoarcerea la vechile rînduieli capitaliste, bazate pe exploatare și asuprire.De aici decurge și necesitatea ca partidele revoluționare ale clasei muncitoare, țările socialiste să-și întărească colaborarea și solidaritatea, să acționeze ferm pentru apărarea și dezvoltarea socialismului, împotriva acțiunilor cercurilor imperialiste, a tuturor acțiunilor de destabilizare a socialismului.Istorja ne învață că unirea și unitatea forțelor progresului și socialismului constituie singura alternativă la orice încercări de subminare a noii orînduiri, de nesocotire a voinței popoarelor de a-și alege în mod suveran calea de dezvoltare, de a-și asigura un viitor liber, independent.Poziția partidului nostru — acum, ca întotdeauna — este deosebit de clară : vom promova și în viitor, cu toată fermitatea, o politică de apărare și dezvoltare a socialismului, de întărire a independenței și suveranității naționale, de respingere a oricăror ingerințe în treburile noastre interne. De pe această poziție, poporul nostru, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este hotărît să colaboreze și să conlucreze larg cu toate popoarele, cu partidele și forțele democratice, antiimperialiste de pretutindeni, care se pronunță și militează pentru dezvoltarea socialistă, pentru pace și progres, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.
în pregătirea reuniunii la nivel înalt a țărilor

din America CentralăCIUDAD DE GUATEMALA 6 (Agerpres). — Miniștrii relațiilor externe ai celor cinci țări centro- americane se vor reuni sîmbătă Ia San Jose, pentru a pregăti întîlnirea regională la nivel înalt, programată să aibă loc în perioada 10—12 decembrie, tot în capitala costaricană — a anunțat un purtător de cuvînt prezidențial guatemalez, citat de a- gențiile Prensa Latina și Efe. El a precizat că reuniunea iși propune armonizarea opiniilor și punctelor de vedere care să faciliteze șefilor de stat discuțiile asupra celor două probleme fundamentale ce vor fi abordate : demobilizarea forțelor „contras" staționate in Honduras și criza din Salvador.BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — în capitala Argentinei s-au încheiat lucrările reuniunii miniștrilor relațiilor externe, ai economiei sau planificării din țările membre ale „Grupului celor opt". A fost exprimată

preocuparea față de deteriorarea situației din Salvador, fiind lansat părților apelul la încetarea imediată și efectivă a ostilităților, la reluarea grabnică a convorbirilor politice. Totodată, miniștrii relațiilor externe au subliniat că acordurile regionale „Esquipolas II" și de la Tela oferă cadrul adecvat pentru instaurarea unei păci ferme și durabile în America Centrală, in- sistînd asupra necesității îndeplinirii depline a prevederilor acestora — transmite agenția Prensa Latina.SAN SALVADOR 6 (Agerpres). — Numărul total al celor care au pierit în luptele desfășurate incepind de la 11 noiembrie intre trupele guvernamentale din Salvador și cele ale Frontului Național de Eliberare Earabundo Marti se ridică la 2 310, numărul răniților în aceste puternice ciocniri depășește 2 500 persoane — informează agenția TAP.

BERLIN

Convocarea congresului 
extraordinar al P.S.U.G.BERLIN 6 (Agerpres). — Comisia Însărcinată cu pregătirea congresului extraordinar al P.S.U.G. a decis să convoace congresul partidului pentru data de 8 decembrie, informează agenția A.D.N.După cum transmite A.D.N., Egon Krenz și-a dat demisia din funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane și de președinte al Consiliului Național al Apărării.în funcția de președinte interimar al Consiliului de Stat al R.D. Germane a fost ales Manfred Gerlach.
PRAGA

Pentru anularea embargoului comercial instituit
de S.U.A. împotriva Republicii NicaraguaNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). Comitetul pentru probleme economice și financiare al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat un proiect de rezoluție prin care se cere anularea imediată a embargoului comercial instituit de Statele Unite împotriva Republicii Nicaragua — relatează agenția T.A.S.S. Documentul expri

mă regretul în legătură cu menținerea acestei măsuri discriminatorii împotriva statului nicaraguan, în pofida hotărîrilor precedentelor patru sesiuni ale Adunării Generale a O.N.U. care s-au pronunțat în favoarea anulării neintîrziate a embargoului instituit de guvernul S.U.A.

Ședința Prezidiului C.C. 

al P. C. din CehoslovaciaPRAGA 6 (Agerpres). — La Praga a avut loc o ședință a Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia — anunță agenția C.T.K. Au fosț examinate probleme legate de pregătirea Congresului extraordinar al partidului, precum și actuala situație politică și economică din țară.Un purtător de cuvînt oficial a precizat că :n cadrul ședinței s-a discutat, de asemenea, problema completării în continuare a guvernului.
ILE DE PRESA
e scurt

în favoarea unei largi colaborări economice, lipsite de restricții 
și bariere artificiale, de condiționări și presiuni politice 

Intervenția reprezentantului țării noastre la sesiunea anuală 
a G.A.T.T.GENEVA 6 (Agerpres). — La Geneva au avut loc lucrările celei de-a 45-a sesiuni anuale a părților contractante, organul suprem de coordonare și analiză a activităților desfășurate în cadrul Acordului General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.). Sesiunea a efectuat o analiză a fenomenelor principale ce au caracterizat comerțul internațional în anul în curs și un bilanț de ansamblu al negocierilor comerciale din actuala rundă G.A.T.T., avînd ca obiectiv liberalizarea cît mai largă a schimburilor comerciale mondiale, perfecționarea și consolidarea sistemului de comerț internațional.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, reprezentantul român a prezentat poziția țării noastre privind necesitatea realizării unei largi colaborări economice, care să înlăture orice restricții și bariere vamale sau de altă natură și să conducă la statornicirea unor relații economice de tip nou, bazate pe egalitate și avantaj reciproc, renunțîndu-se la orice condiționări și presiuni economice și politice. Țările industrializate — a spus vorbitorul — nu trebuie să margina- lizeze țările în curs de dezvoltare, ci. din contră, trebuie să le asigură un acces sporit pe piețele lor și să con

tribuie Ia soluționarea globală a problemei datoriei externe, la eliminarea fluctuațiilor monetare excesive și la creșterea fluxurilor financiare și tehnologice în favoarea acestor țări.A fost subliniată și cu acest prilej poziția țării noastre conform căreia renunțarea de către părțile contractante ale G.A.T.T. la măsurile discriminatorii pe care le mai aplică, precum și acordarea tratamentului națiunii celei mai favorizate, de o manieră stabilă și,fără condiționări, reprezintă elemente menite să favorizeze dezvoltarea normală a schimburilor comerciale și procesul de liberalizare angajat în cadrul prezentei runde de negocieri comerciale multilaterale.Apartenența la G.A.T.T. presupune soluționarea problemelor comerciale într-o manieră fondată pe egalitate de tratament și disciplină multilaterală și, ca urmare, G.A.T.T. trebuie să-și asume integral răspunderea ce-i revine în respectarea universală a normelor și disciplinei sale, să contribuie într-o mai mare măsură la protejarea intereselor legitime ale țărilor în curs de dezvoltare și la asigurarea in raporturile comerciale a egalității suverane a tuturor statelor participante la comerțul mondial.
LA NAȚIUNILE UNITE: Demersuri în vederea

accelerării procesului decolonizăriiNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — în ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile asupra decolonizării, pe baza raportului înaintat actualei sesiuni de către Comitetul special pentru examinarea problemei aplicării Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Documentul cheamă Națiunile Unite să accelereze procesul de decolonizare, subliniind că este necesar să se acorde sprijin multilateral popoarelor din teritoriile coloniale în eforturile lor în direcția realizării de progrese în domeniile politic, economic, social și cultural. într-o serie de cazuri — relevă raportul — Comitetul special a denunțat activitatea cercurilor economice străine care împiedică prin acțiunile lor aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și a chemat puterile coloniale să lichideze neîntîrziat bazele și instalațiile lor militare din teritoriile coloniale.în intervențiile lor, vorbitorii au relevat că. in prezent, continuă să existe în întreaga lume aproape 20 de teritorii coloniale, a căror populație este lipsită în fapt de dreptul la autodeterminare și independență.

S-a subliniat în context că sînt necesare măsuri noi și energice pentru a se facilita aplicarea integrală a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale.Comitetul O.N.U. pentru decolonizare a aprobat raportul misiunii sale itinerante pentru supravegherea scrutinului electoral din Namibia, în care se subliniază că, în cursul recentelor alegeri pentru Adunarea Constituantă, poporul namibian a avut posibilitatea de a-și stabili în mod liber viitorul politic. Documentul relevă necesitatea ca O.N.U. să îndeplinească în continuare un rol important în refacerea unității naționale și dezvoltarea Namibiei, precum și în consolidarea securității țării în perioada de tranziție, Statele din întreaga lume sînt chemate să-și sporească eforturile în direcția consolidării păcii și stabilității în Africa australă.Acordarea independenței Namibiei — relevă raportul misiunii — va reprezenta încă un pas important pe calea lichidării apartheidului și asupririi rasiale, un aport însemnat la eliberarea deplină a continentului african de sub jugul colonialismului.

In ciuda perpetuării stării de urgență, in Republica Sud-Africană se in
tensifică lupta populației majoritare pentru lichidarea politicii de apartheid 
și discriminare rasială. Recent, mii de persoane au luat parte la o 
demonstrație in orașul Port-Elizabet, cerind eliberarea deținuților politici, in 
frunte cu cunoscutul lider al Congresului Național African Nelson Man
dela, și recunoașterea dreptului celor 26 milioane de negri de a participa 

la viața politică a țării

Manifestări consacrate României 
în legătură cu istoricele hotărîri ale Congresului 

al XIV-lea al Partidului Comunist Român

In diferite țări ale lumii au avut loc noi manifestări organizate in 
cinstea Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, în cadrul 
cărora participanții au scos în evidență semnificația istorică a marelui 
forum al comuniștilor în viața partidului și a țării. Au fost, de aseme
nea, evidențiate succesele înregistrate de poporul român în opera de 
edificare a socialismului în patria noastră, în special după Congresul 
al IX-lea al P.C.R.BEIJING 6 (Agerpres). — La Beijing au avut loc o întîlnire prietenească și o masă rotundă dedicate încheierii cu succes a lucrărilor forumului comuniștilor români.Prof. Zhang Zhipeng, decanul Facultății de limbi est-europene, a evidențiat, in cuvîntul său. faptul că toate cadrele didactice și studenții facultății pe care o conduce au aflat cu deosebită satisfacție vestea realegerii conducătorului poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vechi prieten al poporului chinez, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. În felul' acesta, a adăugat vorbitorul, se va asigura impulsionarea în continuare a dezvoltării relațiilor prietenești dintre cele două partide, state și popoare ale noastre.În alocuțiunea sa, Bao Yujun, redactor-șef adjunct al ziarului „Jenmin Jibao", a subliniat că la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., eveniment de seamă în viața poporului român, a fost a- doptat un măreț program de dezvoltare a României pe calea edificării socialismului și comunismului.Mesajul de felicitare adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul realegerii sale in înalta funcție de secretar general al partidului de către tovarășul Jiang Zemin, secretar general al C.C. al P. C. Chinez, — a arătat vorbitorul — a reprezentat o manifestare grăitoare a relațiilor strinse de prietenie, solidaritate, colaborare și profundă înțelegere dintre cele două partide, țări și popoare, angajate deopotrivă pe calea edificării noii societăți. Evocînd apoi impresii dintr-o recentă vizită e- fectuată în țara noastră, vorbitorul a menționat că a fost profund impresionat de numeroasele mărturii ale activității constructive desfășurate de poporul român sub conducerea partidului său comunist, care a permis înfăptuirea programelor sale de dezvoltare în paralel cu rambursarea integrală a datoriei externe, asigurîn- du-se .astfel dezvoltarea independentă și suverană a României.La manifestare au .participat reprezentanți ai Secției pentru relații externe a C.C. al P. C. Chinez, Ministerului Afacerilor Externe, Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, ai altor instituții centrale chineze.PHENIAN 6 (Agerpres). — La Școala superioară de partid „Kim Ir Sen" din R.P.D. Coreeană a fost prezentată o expunere în care a fost subliniată importanța istorică a Congresului al XIV-lea in activitatea Partidului Comunist Român, in viața poporului român.

în dezvoltarea economico-socială a României. Au fost evidențiate succesele deosebite obținute de poporul român în edificarea noii orinduiri, îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, relevîndu-se că, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în viața partidului și poporului nostru s-au înregistrat profunde mu7 tații revoluționare și cele mai strălucite înfăptuiri din istoria patriei.Au fost subliniate caracterul profund științific, importanța deosebită, teoretică și practică, pentru construcția socialismului și comunismului, ale ideilor și tezelor cuprinse în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres cu privire la necesitatea întăririi rolului conducător al partidului, apărarea și consolidarea proprietății socialiste ca temelie de granit a noii orinduiri, fermitatea poporului român în apărarea cuceririlor revoluționare și principiilor socialismului științific, precum și aprecierile și considerentele tovarășului Nicolae Ceaușescu • în legătură cu situația internațională. A fost reafirmată hotărîrea României, a Tartidului Comunist Român de a acționa pentru o largă colaborare cu forțele politice democratice, cu toate forțele progresiste care se pronunță pentru pace și dezarmare, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără războaie.Au fost puse în evidență relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre popoarele român și coreean, rolul determinant al înțelegerilor convenite cu prilejul intîlnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen în dezvoltarea continuă a acestor raporturi.LIMA 6 (Agerpres). — La sed. Partidului Socialist Revoluționar din Peru a ,fost deschisă o expoziție documentară de fotografii în- fățișînd aspecte din dezvoltarea economică și socială a localităților urbane și- rurale din România. Cu ocazia vernisajului au fost evidențiate semnificația și importanța hotărîrilor adoptate la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea politicii partidului și statului nostru.Au fost prezentate filme documentare românești.La manifestare au luat parte membri ai conducerii naționale a Partidului Socialist Revoluționar din Peru, senatori, conducători ai Confederației naționale agrare din Peru, activiști și reprezentanți ai acesteia.
ORIENTUL MIJLOCIU
O Libanul a informat Consiliul de Securitate in legătura ..a 
noile acte agresive ale Israelului în sudul țării • Continuă 
acțiunile de protest ale populației palestiniene din Cisiorda

nia și Gaza

ÎNTÎLNIRE SOVIETO-FRAN- 
CEZA. Miercuri, la Kiev, a avut loc o întîlnire intre președintele . Sovietului Suprem al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, și președintele 1 Franței, Franqois Mitterrand, carăa făcut o scurtă vizită în U.R.S.S.

I Interlocutorii au abordat unele;probleme ale relațiilor bilaterale și ale actualității internaționale.
CONVORBIRI VEST-GERMA-

1 NO-IUGOSLAVE. Aflat în vizităoficială la Bonn, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Janez Drnovșek, a avui convorbiri cu cancelarul R.F.G., Helmut Kohl, Icu care a discutat modalitățile de extindere a relațiilor economice între cele două țări și aspecte ale . situației politice internaționale.Janez Drnovșek s-a întilnit, de a- semenea, cu Hans Jochen Vogel, liderul Partidului Social-Democrat, Iși cu .Willy Brandt, președintele Internaționalei Socialiste.
■ VIZITA. Cancelarul federal vest-german, Helmut Kohl, va întreprinde o vizită in R.D.G. la 19 de-
Icembrie. Acordul privind efectuarea vizitei a fost' realizat in cursul convorbirii dintre Hans Modrow, președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., și Rudolf Seiters, ministru la cancelaria R.F.G.

FESTIVITĂȚI. în numeroase orașe ale Finlandei s-au desfășurat festivități cu ocazia celei de-a 72-a aniversări a proclamării independenței naționale. în orașul 
I Loimaa din sud-vestul țării a avut loc o paradă militară.I VOT DE ÎNCREDERE. Congresul Deputaților al parlamentului spaniol a acordat votul său de încredere secretarului general alI . Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, Felipe Gonzalez, desem-
I_____________________

nat de șeful statului președinte al noului guvern al Spaniei — informează agenția Efe. Este pentru a treia oară din 1982 cînd Felipe Gonzalez primește învestitura parlamentului pentru a forma guvernul.
SESIUNE. La Moscova au luat sfîrșit lucrările celei de-a 6-a sesiuni a Comisiei sovieto-japoneze de cooperare tehnico-științifică. în cadrul ei a fost elaborat programul de lucru pe anul 1990, semnîndu-se protocolul respectiv.
RECONFIRMARE. Reunit la Londra, grupul parlamentar al Partidului Conservator din Marea Britanie, de guvernămînt, a reconfirmat pe Margaret Thatcher in funcția de lider al acestei formațiuni politice. Premierul nu a întrunit decît majoritatea, deoarece a avut un contracandidat în persoana lui Anthony Meyer, în favoarea căruia s-au pronunțat 33 de deputați participanți la reuniune. De asemenea, 24 de parlamentari s-au abținut sau au prezentat buletine ce au fost anulate. Observatorii politici londonezi notează că Margaret Thatcher nu a obținut, așa cum declara și spera, o victorie „zdrobitoare".
NOUL GUVERN INDIAN a ținut, sub președinția premierului Vishawanath Pratap Singh, prima ședință. Au fost repartizate principalele posturi ministeriale. Pri- mul-ministru va deține și portofoliile apărării, științei și tehnicii, energiei atomice, cercetărilor cosmice. La Ministerul de Externe a fost numit Inder Kumar Gudjral, Ia Interne — Mohammad Sayed, la Finanțe — Mahdu Dandavate.
ALEGERE. în cadrul unei sesiuni comune a celor două camere

ale parlamentului elvețian, desfășurată la Berna, Arnold Koller a fost ales președinte al Confederației Elveției pe anul 1990, iar Fa- vio Cotti — vicepreședinte al țării, în conformitate cu Constituția, președintele și vicepreședintele Elveției se aleg, prin rotație, dintre membrii guvernului elvețian, pentru un mandat de un an.
STARE DE URGENȚA. Președintele Filipinelor, Corazon A- quino, a proclamat miercuri starea de urgență în întreaga țară, ca urmare a continuării acțiunilor elementelor care au participat la tentativa de lovitură de stat militară.
UN NOU ACT TERORIST a fost săvirșit miercuri la Bogota, în urma căruia și-au pierdut viața 22 de persoane, alte 250 fiind rănite. O mare cantitate de materiale explozive, aflate intr-un camion, a fost detonată lingă sediul Direcției național-administrative a securității. Acest atentat este atribuit traficanților de droguri columbieni, care urmăresc terorizarea populației și a autorităților.
EFECTIVELE TERESTRE BRI

TANICE care se află în Gibraltar vor fi retrase în luna martie 1991, a anunțat secretarul de stat britanic pentru forțele armate, Archie Hamilton. El a precizat, totodată, că unitățile marinei și ale forțelor aeriene vor fi menținute. Marea Britanie are trupe in Gibraltar din anul 1713.
CONFERINȚA NAȚIONALA. La Sao Tome s-au deschis lucrările primei conferințe naționale a Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe (M.L.S.T.P.), singura formațiune politică din această țară. Participanții vor analiza proiectul noului program și statutul organizației și vor elabora direcțiile dezvoltării social-economice a țării. Hotărîrile vor fi apoi supuse spre aprobare congresului M.L.S.T.P., care va avea loc în 1990.
REPREZENTANȚII GUVERNU

LUI SUDANEZ și cei ai mișcării „Armata Populară de Eliberare a

Sudanului" au încheiat convorbirile la Nairobi fără a se ajunge la vreun acord. Părțile au subliniat importanța soluționării pe cale negociată a situației din sudul Sudanului și au convenit să reia convorbirile în viitor, după pregătirea lor prealabilă.
DELEGAȚI AI ARGENTINEI 

ȘI MARII BRITANII poartă la Montevideo convorbiri destinate apropierii pozițiilor celor două țări în problema Insulelor Malvine (Falkland). Discuțiile, care se desfășoară alternativ Ia sediile ambasadelor acestor state din capitala uruguayană, se axează — potrivit surselor diplomatice — pe posibilitățile ridicării restricțiilor reciproce în materie de comunicații, .navigație aeriană și maritimă între arhipelag și continent. Noua rundă de negocieri se înscrie în cadrul procesului de destindere în relațiile bilaterale, inițiat în luna octombrie, cînd ambele țări au decis reluarea legăturilor consulare.
MANEVRE MILITARE. De mai multe ori în cursul lunii decembrie, forțele militare americane din Coreea de Sud au organizat manevre aeriene, mobilizînd bombardiere de tip „F-16" și „F-15" și avioane de asalt de tip „A-4" și „A-6. Agenția A.C.T.C. condamnă acțiunile de această natură, punînd în evidentă pericolele pe care ele le reprezintă pentru situația din Peninsula Coreeană.
REUNIUNE. în capitala Tunisiei se desfășoară lucrările conferinței Consiliului social al Ligii Arabe consacrate dezvoltării cooperării dintre țările membre. Sînt analizate probleme privind situația femeii și â copiilor în lumea arabă. Participanții s-au pronunțat pentru realizarea reconcilierii naționale în Liban.
STATELE AFRICANE apelează tot mai des la sistemul de credite practicat de bănci regionale în condițiile în care marile instituții financiare impun reguli și do- bînzi greu de acceptat. Astfel,

Banca de Dezvoltare Africană (B.D.A.) a acordat un credit de 100 milioane dolari Etiopiei pentru finanțarea diverselor proiecte economice.
NUMĂRUL ȘOMERILOR din R.F. Germania a înregistrat în noiembrie o nouă creștere, ajungînd la 1,94 milioane de persoane. Rata șomajului s-a majorat, astfel, de la 7,3 la 7,6 la sută.
POLIȚIA NIPONA a confiscat 175 de kg narcotice, apreciată drept cea mai mare captură de stupefiante din istoria Japoniei. Pe piața ilicită a stupefiantelor, valoarea capturii este evaluată la peste un miliard yeni. Potrivit purtătorului de cuvînt al poliției japoneze, au fost arestate 10 persoane făcînd parte dintr-o rețea de traficanți de stupefiante.
ÎNRĂUTĂȚIREA VREMII și persistența temperaturilor scăzute i-au afectat serios pe americanii fără adăpost nevoiți să trăiască pe străzile New Yorkului. Ca urmare a acestei situații, autoritățile au fost nevoite să permită celor care nu au putut să-și găsească nici ur» acoperiș deasupra capului să se a- dăpostească în stațiile de metrou. Potrivit unor estimări, între 70 000 și 90 000 de newyorkezi nu au locuință.
CUPLARE. Miercuri s-a realizat cuplarea modulului „Quant-2“ cu complexul orbital sovietic „Mir". Modulul a fost lansat Ia 26 noiembrie cu ajutorul ungi rachete purtătoare de tip „Proton". La bordul său se află echipamente necesare completării aparaturii complexului spațial „Mir" în vederea extinderii posibilităților de realizare de noi experiențe tehnico-științifice. Modulul are o „ecluză" pentru ieșirea cosmonauților în spațiul liber și în vederea activității lor in afara lui „Mir". El va servi și pentru ieșirea cosmonauților în spațiu cu asa-numita „bicicletă cosmică" „Ikarus", cu ajutorul căreia cosmo- nauții se vor putea deplasa în Cosmos. Modulul dispune de rezerve de apă, combustibil și alimente.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).— în cadrul unei întrevederi desfășurate la sediul din New York al Națiunilor Unite, reprezentantul Libanului la O.N.U. l-a informat pe președintele în exercițiu al Consiliului de Securitate despre noile acte de agresiune săvirșite de Israel in partea de sud a Libanului — relatează agenția T.A.S.S. Forțele israe- liene de ocupație și formațiuni paramilitare din așa-zisa „Armată a Sudului Libanului" — a arătat reprezentantul libanez — au deschis focul asupra a 400 de deținuți libanezi dintr-o închisoare situată în așa-numita „zonă de securitate", care declanșaseră o acțiune de protest împotriva tratamentului la care au fost supuși. în urma acestui atac— a arătat el — doi libanezi au fost uciși, iar cinci răniți.în numele guvernului său, reprezentantul libanez a solicitat Consiliului de Securitate să adopty măsurile necesare pentru a determina Israelul să respecte prevederile celei de-a patra Convenții de la Geneva cu privire la protecția populației civile în timp de război.TUNIS 6 (Agerpres). — Austria se pronunță pentru convocarea, sub auspiciile O.N.U., a unei conferințe internaționale de pace in Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate — a declarat la Tunis, unde efectuează o vizită oficială, președintele austriac, Kurt Waldheim. El a subliniat că un dialog direct intre părți ar putea constitui un pas important pentru convocarea unei astfel de conferințe.

ABU DHABI 6 (Agerpres). — Președintele Emiratelor Arabe Unite, șeicul Zayed Bin Sultan al Nahayyan, a avut convorbiri cu președintele Statului Palestina, Yasser Arafat, aflat la Abu Dhabi. Discuțiile s-au axat pe principalele evenimente din lumea arabă, problema palestiniană și eforturile vizind impulsionarea procesului de pace din regiune.Populația palestiniană din Cisiordania și Gaza continuă să organizeze acțiuni de protest împotriva ocupației. Orașul Nablus este complet izolat de restul teritoriului prin baraje ale armatei și poliției, cartierele sale fiind supuse perchezițiilor — relatează ziarul „As Shark Al Awsat". Ciocniri violente s-au produs intre palestinieni și poliție în taberele de refugiați Jabalya, Khan Yunis, Rafah și Shati din sectorul Gaza. în cursul acestora 41 de palestinieni au fost răniți, iar peste 150 arestați. (Agerpres)WASHINGTON 6 (Agerpres). — Ministrul apărării al Israelului, Yitzhak Rabin, a admis eșecul forțelor israeliene de ocupație în încercarea de a înăbuși revolta populației palestiniene din Cisiordania și Gaza, care intră în această săptă- mînă in cel de-al treilea ân consecutiv de la declanșare, informează agenția A.P.S. într-un interviu a- părut în publicația americană „New Times", Yitzhak Rabin a admis că Israelul este incapabil să restabilească situația in Cisiordania șl Gaza.
america latină: Opoziție față de încercările 

de reprivatizare a sectorului de stat
Un comentariu din revista americană „Newsweek"WASHINGTON 6 (Agerpres). — Analizînd încercările de redresare a economiilor latino-americane, săptă- minalul american „Newsweek" se referă la povara apăsătoare a datoriilor externe ale regiunii, care depășesc 400 miliarde dolari. Economiștii — subliniază revista — sînt de acord că progrese reale pot fi înregistrate numai după soluționarea crizei datoriilor. Deocamdată, unele încercări de lichidare a datoriilor, cum este așa- numitul „plan Brady", s-au dovedit ineficiente.Principala preocupare la ora actuală — relevă „Newsweek" — este prețul politic pe care guvernele trebuie să-l plătească dacă introduc măsuri de austeritate economică. în

Brazilia se manifestă o opoziție politică deosebit de puternică împotriva reprivatizării. „în sectorul public sînt angajate 8 milioane persoane" — declară Ăntoninho Trevisan, fost consilier economic al președintelui Jose Sarney. în Argentina, Antonio Ca- fieri, însuși conducătorul partidului președintelui Menem, a criticat, la rîndul său, reprivatizările. în ce privește Mexicul, politica președintelui Salinas a redus inflația, dar consumatorii continuă să se confrunte cu dificultăți ; un studiu recent a demonstrat că o familie obișnuită din Ciudad de Mexico trebuie să cheltuiască numai pentru produse alimentare 87 la sută din veniturile ei.
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