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DECRET PREZIDENȚIAL
pentru convocarea Camerei legislative a consiliilor populare

în temeiul art. 14 din Legea nr. 5/1975 privind congresul, Camera legislativă și con
ferințele consiliilor populare,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se convoacă Camera legislativă a consiliilor populare în ziua de 

13 decembrie 1989.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Românial

PENTRU iNFAPTUIBEft PROGRAMELOR DE UEZVOLTflRE fi PATRIEI SOCIALISTE 

ADOPTATE LA CONMESML AL XIII-LEA AL BITUM 

Unirea tuturor forțelor pentru îndeplinirea 
obiectivelor economico-sociale - preocupare 

a organelor și organizațiilor de partid
Se poate spune că nu există unitate economico-socială sau sector 

mai important de activitate unde să nu existe puternice organizații de 
partid, unde comuniștii să nu acționeze pentru unirea eforturilor tutu
ror oamenilor muncii, ale întregului popor in înfăptuirea programelor 
de dezvoltare a patriei, de făurire cu succes a socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCUPrin însemnătatea problematicii abordate, prin adoptarea unor do- cumente_ fundamentale, prin întreaga desfășurare a lucrărilor, marele forum democratic al comuniștilor romani a demonstrat capacitatea partidului nostru de a conduce destinele patriei, de a uni toate forțele și energiile creatoare ale poporului în vederea îndeplinirii Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Magistralul Raport prezentat celui de-al XIV-lea Congres al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sinte- tizind experiența partidului și poporului nostru în construcția socialismului, formulind teze de o deosebită valoare teoretică și practică privitoare la fenomenele economice și politice actuale și la soluțiile revoluționare pe care le impune procesul edificării noii societăți in România, fundamentează, cu clarviziune, direcțiile principale spre care trebuie concentrate prioritar în-perioada următoare și în perspectivă pină în anii 2000—2010 eforturile partidului și poporului. Raportul prefigurează, totodată, un amplu program de muncă și acțiune revoluționară al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, stabilind cu dis- cernămint și rigoare științifică atit liniile de forță ale progresului eco- nomico-social, cit și căile și mijloacele pentru înfăptuirea lui.Tn acest context, avînd in vedere locul și misiunea istorică a partidului în sistemul nostru politic și cerința dialectică a unei depline concordante între factorii obiectivi
Zi de zi, producția fizică la nivelul planului!

Ce relevă un sondaj efectuat la beneficiari și furnizori privind 

CALITATEA CĂRBUNELUIIn contextul prezentării sarcinilor privind dezvoltarea economiei fn viitoarea etapă, tovarășul Nicolae Ceaușescu precizează în Raportul la Congresul al XIV-lea al partidului că va trebui să se acorde o atenție deosebită lărgirii mai puternice a bazei proprii de materii prime și resurse energetice, exploatării cu randamente sporite a substanțelor utile din zăcăminte. Cu deosebire, avind în vedere rezervele existente, pină in 1990 este necesar ca producția de huilă cocsificabilă să ajungă la peste 20 milioane tone, asigurindu-se cel puțin 90 la sută din ' necesarul de cărbune cocsificabil.Sarcină care revine, desigur, într-o proporție hotărîtoare, unităților miniere din Valea Jiului, de unde se extrage cea mai mare parte din cărbunele cocsificabil al țării. Pentru îndeplinirea sa sînt necesare, deopotrivă. măsuri de modernizare și sporire a randamentului de extracție din subteran, de dezvoltare a capacității actualelor mine și de punere in exploatare a noi cimpuri miniere. De această dată investigațiile au urmărit să releve problematica asigurării calității cărbunelui, pentru ca acesta să fie apt utilizării in procesele siderurgice și, intii de toate, în cocserii.
„Arta“ cocsarului și „arta“ minerului, 

într-o organică legăturăIeri, un nou tren cu cărbune pentru cocs sosit do la una din prepa- rațiile Văii Jiului a intrat pe linia de garare a uzinei cocsochimice din cadrul Combinatului Siderurgic Hunedoara. Cu operativitate, dat fiind faptul că acest transport era așteptat ca „piinea caldă" pentru a fi introdus in bateriile de cocsificare, se face analiza de laborator a calității cărbunelui. într-unul din vagoane — calitate bună, conținutul de cenușă fiind cu 1 punct. sub norma prevăzută prin contract. In alte două vagoane insă, conținutul de cenușă depășește cu 1—2 puncte nivelul admis. Deci o variație destul de mare a calității. Care este semnificația acestor date ale analizei de laborator ? Ce consecințe are utilizarea in cocserie a acestui cărbune nfeomogen din punct de vedere calitativ ?Pentru început, redăm punctul de vedere al beneficiarilor de cărbune cocsificabil. Interlocutor : ing. Vla-
VASLUI:în municipiul Vaslui — a cărui impetuoasă dezvoltare economico- socială constituie cel mai elocvent exemplu al justeței politicii partidului și statului nostru de repartizare echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării — a avut loc un remarcabil eveniment. Aici, pe platforma industrială Nord, una din cele trei puternice platforme 

create in „Epoca Nicolae Ceaușescu", a început să producă o nouă unitate economică — întreprinderea de Tricotaje și Blănuri Artificiale. După cum ne spunea inginerul Costache Nă- forniță. directorul întreprinderii, noua unitate este dotată cu mașini și utilaje de înaltă productivitate, concepute și produse de industria românească și va realiza

și cei subiectivi care asigură dezvoltarea economico-socială a țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare a patriei in perioada următoare impune creșterea și mai puternică a rolului politic conducător al partidului, perfecționarea activității sale in concordanță cu noile cerințe și realități". Această necesitate legică, subliniată de secretarul general al partidului, este determinată de înseși grandioasele și complexele obiective strategice ale mersului ascendent al societății noastre — dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor de activitate, realizarea unei noi calități a muncii și vieții, a unui nivel tehnic tot mai ridicat al intregii producții, pe baza aplicării ferme a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii — o- biective a căror înfăptuire presupune existența unei forțe politice puternice, capabile și dinamice, în măsură să dirijeze cu hotărire și în deplină cunoștință de cauză procesul permanentelor înnoiri revoluționare prin care înaintează și se perfecționează societatea noastră.Este o realitate care confirmă cu deosebită pregnanță adevărul ca. de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cind în fruntea gloriosului nostru partid a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, forța partidului și capacitatea sa de a conduce națiunea. de a găsi soluții corespunzătoare la noile probleme deosebit de complexe ridicate de construcția socialistă în România au crescut considerabil. Cu deplină îndreptățire se poate spune că, astăzi, avem 

dimir David, directorul uzinei cocsochimice din cadrul Combinatului Siderurgic Hunedoara.— Uzina noastră cocsochimică are o bună experiență in utilizarea cărbunilor din Valea Jiului. Am avut perioade în care 70 la sută din încărcătura unei baterii de cocsificare a fost constituită din această sursă de aprovizionare, numai 30 la sută reprezentînd cărbunele importat. Desigur, huila provenită din anumite exploatări miniere ale Văii Jiului este cocsificabilă. Din păcate însă, este vorba de cărbuni „tineri", adică formați mai recent pe scara evoluției geologice, ceea ce înseamnă că au o capacitate de cocsificare mai redusă.— Totuși, cum se poate produce cocs utilizabil in siderurgie folosind cărbunele de care dispunem ?— Aici intervine priceperea tehnică. aș putea spune chiar arta coc- sarului. în alte țări, unde există din abundență resurse de cărbune
Un nou obiectiv industrialproduse intr-o largă și diversificată gamă sortimentală pentru piața internă și pentru export. Pe șantierul acestui însemnat obiectiv de investiții, se lucrează intens in aceste zile, pentru ca, printr-c bună colaborare între constructori, furnizori de utilaje și beneficiar, pînă la finele anului să fie pusă în funcțiune. (Pe

tru Necula). 

un partid puternic, unit, care, prin profunzimea legăturilor sale cu poporul, face parte din însăși ființa națiunii noa'stre ; partidul comunist și-a ciștigat încrederea și respectul întregului popor, care vede în el, în politica sa internă și externă, garanția înfloririi necontenite a patriei, a ridicării gradului de civilizație și bunăstare materială și spirituală a maselor. Reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIV-lea Congres în funcția supremă de secretar general al partidului, semnificînd împlinirea voinței unanime a comuniștilor, a întregului popor, reprezintă certitudinea că partidul va constitui și în continuare acea torță politică capabilă să conducă neabătut poporul român pe calea făuririi socialismului și comunismului în fruntariile unei patrii demne, libere și independente.Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din l decembrie a.c., acum esențială este activitatea de organizare și întărire a răspunderii, ordinii șl disciplinei in vederea aplicării neabătute a legilor și hotăririlor de partid. Dirf această perspectivă, organele și organizațiile de partid au îndatorirea, pe baza unei temeinice cunoașteri a realităților, a consultării comuniștilor, a maselor de oameni ai muncii, să inițieze măsuri imediate pentru îndeplinirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială, astfel îneît anul 1989 să fie încheiat cu rezultate cît mai bune, să fie îndeplinite exemplar 

cu proprietăți superioare de cocsificare, rețeta de fabricație a cocsului se schimbă doar de două-trei ' ori pe an. Or, noi sîntem nevoiți să schimbăm aproape zilnic rețeta de cocsificare, in funcție de caracteristicile tehnice și calitative ale cărbunelui pe care îl avem. Din acest punct de vedere «intern pregătiți pentru mai multe situații posibile, avind puse la punct circa 200 de rețete de cocsificare, fiecare din acestea presupunind anumite exigențe in conducerea procesului tehnologic. Firește, sînt și inconveniente legate de solicitarea neuniformă a camerelor de cocsificare, de unde posibilitatea unei uzări mai accentuate a instalațiilor, și de consumurile materiale și energetice înregistrate, care sînt mai mari. Să le considerăm totuși deocamdată ca un „rău necesar", revenindu-ne
Șoseaua asfaltată, pe două benzi, urcă în curbe a- mețitoare printre dealurile care-și expun vederii — ca într-un tablou fascinam!— modernele plantații de porni. Ne îndreptăm spre Baia de Aramă, așezare — precum atitea și atitea de pe cuprinsul țării — cu a- dînci rezonante în istoria noastră. Pe vremea lui Mircea cel Mare existau aici mine de cupru. Cercetările din ultimii ani — cind acest perimetru al munților a fost luat in a- tent și aprofundat studiu de către specialiști. din cele mai diverse domenii— au dovedit, cu temeinice argumente, că acest minereu se extrăgea încă din îndepărtatele timpuri ale dacilor.Istoria acestor locuri și acestor oameni — la fel oa întregul cuprins românesc— și-a urmat cursul firesc. Aici, mai mult oa oriunde, se vorbește, cu adine respect, de Domnul Tudor. De undeva din apropiere, de la Padeș, a pornit el, cu pandurii săi, pe drumul de pilduitoare jertfă întru împlinirea idealului nostru de dreptate socială și națională. în chiar centrul orașului un monument imortalizează memoria e- roului. Cum pe drept se cuvine ! Aici, străzile, toate împrejmuirile, văile, dealurile si munții îți e- 

sarcinile pe 1990, punlnd temelie trainică înfăptuirii cincinalului viitor.Potrivit orientărilor și tezelor cuprinse în strălucitul Raport prezentat Congresului de secretarul general al partidului, in cuvintarea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie a.c., in perioada următoare organelor și organizațiilor de partid le revine răspunderea de a milita cu întreaga lor capacitate politico- organizatorică in vederea mobilizării maselor la realizarea întocmai a programelor de dezvoltare a țării, a județelor, a localităților, la înfăptuirea tuturor programelor prioritare din sconomie. De aceea este necesar ca organele și organizațiile de partid să acționeze energic pentru ca organele economice centrale, conducerile colective ale întreprinderilor sâ-și exercite plenar competențele și atribuțiile stabilite prin lege, pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, funcționarea în cele mai bune condiții a mecanismului economico-financiar. Se va acorda toată atenția dezvoltării, la nivelul prevăzut, a bazei de materii prime și energetice, valorificării complexe 1 a rezervelor, creșterii însemnate a gradului de recuperare a substanțelor utile din zăcăminte. Pornind de la necesitatea accentuării factorilor calitativi ai dezvoltării intensive a întregii economii, organele și organizațiile de partid din unitățile industriale sînt chemate să acționeze
(Continuare în pag. a V-a) 

obligația să perfecționăm tn continuare rețetele, precum și modul de exploatare a bateriilor, prin controlul mai riguros al parametrilor tehnologici. Se cuvine să aducem in discuție și un alt parametru caracteristic huilei cocsificabile pe care o folosim, și anume conținutul de cenușă.— Care de fapt reprezintă nodul gordian al neînțelegerilor cu furnizorii atunci cînd se pune problema calității cărbunelui aprovizionat...— Aceasta pentru faptul că parametrul respectiv poate ti tn bună măsură controlat și asigurat tn condiții convenabile cocseriilor atit printr-o exploatare atentă a cărbunelui tn subteran, cît și prin conducerea riguroasă a procesului de spălare tn preparații. Or, din acest
(Continuare în pag. a IlI-a)

vocă, la flecare pas, pagini de vibrantă istorie.Dacă treci cumva prea grăbit prin aceste locuri, poți rămine cu impresia că, la Baia de Aramă, atit viața, tdț și ritmul prefacerilor sînt ceva mai lente. Adică precum înșiși oamenii și firea lor. Ar fi

pede : te afli pe un adevărat șantier, cu zeci de puncte de lucru. Vechile străzi se lărgesc, se tot lărgesc, iși croiesc alte dimensiuni, exact la scara prevederilor din programul de modernizare și sistematizare, Intr-un alt Ioc se grăbește înălțarea noi
Din nemărginita 
dragoste de țară

doar o falsă impresie E adevărat, nu ești „izbit", la prima vedere, de tumultul amețitor al marilor o- rașe, unde îți rețin atenția impunătoare platforme industriale. Locuitorii de aici îți vorbesc despre trecutul plin de jertfe. glorie și măreție, dar la fel de multe au de spus — cu un fel de mindrie pe care le-o descifrezi in gesturi și rostiri — despre istoria socialistă, cu trainice împliniri, a a- cestor an» de adinoi prefaceri în viața și munca lor. Văzind orașul, atent, concluzia o dobindești re

lor blocuri de locuințe, care vor contura un a- devărat cartier al minerilor. Cei care lucrează la extinderea rețelei de a- limentare cu apă pe incă 3.5 km au înțeles că trebuie să-și sporească eforturile pentru că se apropie scadenta termenului de finalizare. La fel și cei oare muncesc la rețeaua de canalizare, care-și va mai adăuga incă 1.5 kilometri. Undeva, în apropiere, pe pirîul Brebina, s-a terminat construcția lacului de acumulare pentru viitoarea microhidrocentrală. Cum

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
ÎSI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotă rit ca lucrările in plen ale sesiunii a zecea a 
celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate joi, 14 decembrie 
1989, ora 10. A

O NOUĂ DOVADĂ A GRIJII 
PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE 

DE VIATĂ Șl ÎNVĂȚĂTURĂ 
ALE TINEREI GENERAȚII

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

mului burselor pentru studenți și elevi
PAGINA A ll-A

LOCUINȚE PENTRU TOTl!Subliniind marile victorii ale socialismului în România, secretarul general al partidului arăta, printre altele, de la tribuna marelui forum al comuniștilor, că „Partidul nostru a acordat o atenție deosebită construcțiilor de locuințe... Practic, asiăzi peste 82 la sută din populația orașelor locuiește in case noi, iar din București — circa 90 la sută".Cum a fost posibil ? Care este semnificația, care este implicația adincă a acestui uriaș efort constructiv’ ?Politica justă, realistă a partidului, opțiunea pentru dezvoltare susținută, multilaterală, concretizată intr-un fond de dezvoltare și acumulate de cel puțin 30—33 la sută a constituit adevăratul motor al progresului realizat de țara noastră in acest aproape un sfert de veac de la Congresul al IX-lea al partidului pină in prezent. în cei 20 de ani premergători istoricului an 1965, s-au alocat pentru fondul de dezvoltare circa 400 miliarde lei. Ținînd seama și de prevederile de investiții pentru anul viitor, în perioada 1966— 1990 s-a alocat pentru dezvoltare un fond de peste 5 000 miliarde lei. în care o pondere însemnată o dețin investițiile, iar din totalul investițiilor circa 2 300 miliarde de lei au fost destinați realizării și consolidării unei puternice industrii socialiste.Politica de repartizare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul — a cărei justețe este astăzi, pe deplin confirmată — a dus la ridicarea și dezvoltarea fără precedent a tuturor zonelor și localităților patriei. Aceasta a făcut posibilă conceperea și realizarea unui vast program de construcții de locuințe. Numai în mediul rural, în ultimul sfert de veac, s-au construit circa 2,2 milioane de case noi, la care se adaugă un număr de 120 000 de apartamente din fondurile statului destinate specialiștilor, cadrelor din învățămînt și sănătate. Aprooie- rea tot mai accentuată a condițiilor de muncă și viață din mediul rural de cele din mediul urban nu a rămas Ia nivelul unui simplu deziderat. O probează cu puterea faptelor toate celelalte edificii social-culturale, dotările moderne date In folosință în anii din urmă în comunele și satele patriei, aflate într-un impetuos moment al înnoirilor, al înfloririi fără precedent.Este revelator faptul că, în actualul cincinal, au fost destinați construcției de locuințe și edificii so
zona atrage mulți turiști prin farmecul său natural, s-a construit un modern și impunător motel. Pe o porțiune de aproape 2 kilometri se regularizează cursul Brebinei. în cadrul Cooperativei Meșteșugărești „Arta populară" s-au dat in folosință noi și moderne secții, care au fost dotate cu tot ce este necesar. Se practică aici o paletă largă de meserii, pentru că și producția s-a diversificat de la an la an. Totul pentru a se valorifica — cu aceeași periha- nentă grijă pentru inaltă eficientă și rentabilitate — resursele zonei. E limpede .că sistematizarea, sub toate aspectele, transformă Baia de Aramă intr-o așezare cu tot mai vizibile însemne ale prezentului socialist. Si, mai ales, ale viitorului. Un puls ma.i accelerat a dat orașului apariția unei industrii noi : exploatarea cuprului. Firesc s-a impus în limbajul locuitorilor numele unei noi străzi — strada minerilor. Liceul — care se așrză printre cele mai moderne din județ ca spațiu si dotare — are a- cum un profil minier.De la Mărășești pină la Ponoarele, pe un vast spațiu. după îndelungate și migăloase cercetări, avind la indemînă argumentele 
(Continuare in pag. a V-a) 

cial-culturale peste 135 miliarde lei. De 24 de ori mai mult decit fondurile de investiții alocate în anul 1950 pentru dezvoltarea economico- socială în ansamblu.După cum pe bună dreptate sublinia secretarul general al partidului nostru, „Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și asigură condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei. Orice om de bună credință nu poate să nu constate marile transformări realizate intr-o perioadă foarte scurtă, importantele progrese 
Rezolvarea în linii generale a problemei locuințelor 

in următorul cincinal - obiectiv de seamă al politicii 

profund umaniste a partidului și statului nostru

obținute în dezvoltarea economico- socială, in transformarea pe o bază nouă a tuturor localităților patriei noastre, demne de epoca construcției socialismului și înaintării spre comunism".Unul dintre cele mai sugestive exemple pentru aceste uriașe transformări este Capitala țării, unde, numai în intervalul care a trecut din 1965, s-au construit circa 560 000 de apartamente. Cumulînd aceasta cu ceea ce se va realiza în anul viitor, numărul apartamentelor construite din 1965 pină la sfîrșitul actualului cincinal — prin urmare, intr-un sfert de veac — se va ridica la 600 000, făcind din București capitala cu cele mai înalte ritmuri în construcția de locuințe și, la nivelul anului 1995, una dintre frumoasele și modernele capitale ale lumii. De altfel, pe întreg cuprinsul țării, construcțiile sociale, construcțiile de locuințe cunosc ritmuri fără precedent, situînd România — potrivit statisticilor O.N.U. — pe unul din
Scriitorul

și realitățile patrieiSîntem cu adevărat și pe deplin independenți. Nu avem de plătit nimănui nici un leu, lumea întreagă ne cunoaște ca pe un popor dirz in muncă, înzestrat cu capacitate intelectuală uimitoare, capabil să realizeze tot ceea ce este util pentru viața civilizată la finele celui de-al doilea mileniu, să fe- restruiască munții, să mute cursul apelor, să le pună la iucru pentru milioane de kilowați lumină, infru- musețindu-le curgerea spre bătrina noastră Dunăre cu praguri de pe care se aruncă viteze în trîmbe înspumate, cîntind un cin- tec nou de biruință din mii de flaute, poposind in oglinzi fermecate din care, intr-o joacă zglobie, in nenumărate curcubee arcuite peste lanuri, potolesc setea plantelor și asigură rodnicia pămin- tului românesc.Privim cu mindrie spre înaltul pisc al muncii, ingeniozității și devotamentului tuturor celor ce au contribuit ca drumul șer- puit al Transfăgărâșa- nului să urce sufletul pină la stele ; al celor care au luptat cu Dunărea ș! Marea ca să avem o Magistrală Albastră și o altă Magistrală Albastră, Poarta Albă — Mi- dia-Năvodari, să a- vem o panglică transparentă de apă stră

bătând Capitala României, de unde — pentru românii de pretutindeni — răsare soarele. Mii de muncitori cu calificări superioare și cu inima bătând năvalnic cunună Argeșului cu Dunărea, acesta dă- ruindu-și apele ce poartă povești bătrine cît culmile Făgărași- lor din care s-a ivit la început de lume și cetatea legendarului cioban Bucur, care, cu maiestuoasele ei clădiri de astăzi, să poată fi și port la Dunăre și Mare. închipuirea plăsmuiește de pe a- cum graba fremătînd voios a grupurilor ce vor păși pe puntea vaselor elegante cu pavilion tricolor fîl- fîind in vînt. Vasul se va putea numi Bure- bista, Decebal, Horea ori Mihai-Viteazul, Mircea sau Ștefan cel Mare, Bălcescu ori Dragalina, în memoria generalului care a cerut amputarea imediată a brațului rănit, spre a se putea întoarce cit mai curind in linia întâi a frontului pentru dezrobirea Ardealului. Prin tunelul Metroului — iz- bindâ a inteligenței și tehnicii epocii noastre —, în cîteva minute, zbori din stație în stație 60 km — distanta București — Ploiești....Iată dar cite subiecte neasemuite, iz- vorîte din viața poporului, din realizările

primele locuri în lume în ce privește atit ritmul, cit și volumul construcțiilor de locuințe.„Avem in vedere — arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca pină in 1995 — adică pină la sfîrșitul noului plan cincinal — să rezolvăm, in linii generale, problema locuințelor în orașe, pentru toți cetățenii țării**.  Aceasta prevede cu limpezime Programul- Directivă adoptat de cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Cele peste 700 000 de apartamente, care urmează a fi date în folosință pină Ia finele anului 1995, parte integrantă a amplului program de sistematizare și modernizare a localităților, vor urmări asigurarea unui indice de locuibilitate de 10—12 mp suprafață pe locuitor (exclusiv dependințele), a unui grad sporit de confort. Numărul mediu de camere pe apartament urmează să depășească 2,6. Chiar o sumară analiză comparativă ar fi. din acest punct de vedere, grăitoare. Față de anul 1965, in 1988 numărul apartamentelor cu trei camere, construite din fondurile statului, a cunoscut o creștere considerabilă, de asemenea și apartamentele cu patru și mai multe camere.Cea mai adîncă semnificație a tuturor acestor laconice cifre este însă grija constantă pentru om, pentru condițiile sale de viață și muncă, de afirmare plenară a personalității, manifestată în întreaga politică a partidului și statului nostru, dovada vie că scopul suprem al acestei politici l-a constituit și îl constituie omul, ridicarea continuă a gradului de bunăstare materială și spirituală a fiecăruia, a tuturor.Nu fraze generale, teoretice, ci realități practice ale construcției noii orinduiri, cu oamenii, pentru oameni.

lui, stau în fața celor ce țin un condei în mină, hărăziți cu talent scriitoricesc. La ce să se gîndească mai întii scriitorii — cronicari-filozofi ai vieții poporului lor cu un glorios trecut, cu un măreț prezent și viitor ? Pedagog al neamului său, scriitorul va găsi pretutindeni subiecte înălțătoare, demne de a fi așternute pe hir- tia nemuritoare a capodoperelor destiriate să îmbogățească mereu mintea și să ascu- tă sensibilitatea oamenilor cu adîncă dragoste de țară.Toți românii descoperim in sufletul nostru că existăm șl ne-am Înălțat mereu in fața lumii întregi pentru că la nașterea noastră ca popor, din pămintul, apele și cerul cu toate stelele lui, ale teritoriului genezei noastre, ca un simbure ce chezășu- iește perpetuarea arborelui pe care s-a născut și s-a copt in soarele verilor fructul ispititor, noi am sorbit din tot ceea ce ne înconjoară puterea aprigă de a lupta ca șă ne simțim totdeauna liberi și independenți. Flacără nestinsă a ars această dorință in sufletele nenumăratelor generații care s-au < perindat
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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O NOUĂ DOVADĂ A GRUIj PARTIDULUI PENTRU CONDIȚIILE DE VIAȚĂ

Șl ÎNVĂȚĂTURĂ ALE TINEREI GENERAȚII

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Românj 
președintele Republicii Socialiste România 

de Consiliul Național al Femeilor din Republica Socialistă Româniaîn aceste vibrante momente, cind întregul nostru popor, strins unit în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, se află puternic angajat pentru a Înfăptui exemplar hotăririle Congresului al XIV-lea — care s-a înscris cu litere de aur in conștiința națiunii drept Congresul marilor victorii socialiste, al triumfului principiilor socialismului științific, al deplinei independențe economice și politice a României — milioanele de femei din patria noastră, soții și mame, au luat cunoștință, cu inimile pline de recunoștință, de înaltă stimă și unanimă prețuire pentru grija părintească pe care o manifestați față de tinăra generație, regăsite și în recentele hotărîri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România.Exprimînd și cu acest prilej sen
Plenare lărgite ale consiliilor uniunilor 

asociațiilor studenților comuniști, 
adunări ale elevilor

Tineretul studios al patriei a primit cu profundă recunoștință măsurile adoptate, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind majorarea, in medie cu 10 la sută, a burselor ce se acordă studenților și elevilor și atribuirea de burse tuturor studenților, de la cursurile de zi, fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților.Cu toată sinceritatea și entuziasmul inimilor tinere, in plenare lărgite ale consiliilor uniunilor asociațiilor studenților comuniști, ale consiliilor asociațiilor studențești, precum și în adunări ale e- levilor, in adunări din centre universitare și institute de invățămint superior, participanții au exprimat întreaga gratitudine pentru aceste măsuri, legiferate prin Decret al Consiliului de Stat, subliniind că ele constituie o nouă și vie mărturie a grijii permanente acordate de partidul și statul nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea unor condiții tot mai bune de învățătură și de viață .tinerei generații, ilustrînd cu putere umanismul orindjiirii noastre socialiste.în deplină unitate de gînd și simțire cu întregul popor, elevii și studenții au reafirmat satisfacția și bucuria față de realegerea tovarășului

Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., in funcția supremă de conducere în partid, cu ferma convingere că aceasta reprezintă garanția îndeplinirii cu succes a hotărîrilor de istorică însemnătate adoptate de înaltul forum al comuniștilor, înaintării neabătute a patriei pe calea socialismului și comunismului.Cu sentimente de aleasă prețuire și deosebit respect au fost exprimate vii mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru preocuparea ca tinerii patriei să se formeze ca specialiști cu o temeinică pregătire, ca cetățeni de nădejde, demni și devotați ai României socialiste.într-o atmosferă de vibrant entuziasm și puternică angajare, participanții au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii, telegrame în care se dă expțesie hotăririi studenților și elevilor de a munci și învăța fără preget, de a acționa cu răspundere și cutezanță revoluționară, alături de întregul popor, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele adoptate de Congresul al XIV-lea, de a sluji cu nețărmurit devotament cauza socialismului și comunismului.
in telegrama Consiliului Asociației Studenților Comuniști de Ia Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice se spune : Am primit cu intensă bucurie și satisfacție măsurile a- doptate, la propunerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cu privire la majorarea burselor, măsuri care pun în lumină politica umanistă a partidului, grija statornică ce o purtați tinerei generații universitare, formării și educării sale multilaterale.în aceste momente de profundă vibrație patriotică, cind întregul tineret studios al tării vă exprimă sentimentele de nețărmurită dragoste, de aleasă prețuire și caldă recunoștință, pentru neobosita și eroica activitate revoluționară ce o consacrați binelui și fericirii poporului român, studenții facultății noastre se angajează să se pregătească temeinic, să-și însușească cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, spre a deveni constructori de nădejde ai comunismului în patria noastră.Măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Becretar general al partidului, — se arată în telegrama Consiliului Asociației Studenților Comuniști de la Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie — ilustrează grăitor posibilitățile de formare și afirmare pe care le are azi in România socialistă fiecare tinăr, întregul nostru tineret, generația perioadei denumite cu îndreptățită și legitimă mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".Privind cutezători spre zările comuniste ale patriei, noi, studenții facultății, ne angajăm să muncim și să învățăm, să acționăm ca buni specialiști, ca adevărați patrioți revoluționari, să ne situăm, prin întreaga noastră activitate, la nivelul grijii ce ne-o purtați și al încrederii pe care ne-o acordați, pentru a ne aduce contribuția activă, responsabilă, la înflorirea multilaterală a țârii, dovedindu-ne astfel devotamentul nemărginit față de patrie și partid.în telegrama Consiliului Asociației Studenților Comuniști de la Facultatea de Hidrotehnică-Căi Ferate, Drumuri, Poduri și Geodezie — din cadrul Institutului de Construcții București, relevindu-se condițiile deosebite de învățătură asigurate tineretului din patria noastră, se spune : Toate acestea s-au realizat datorită politicii umaniste a partidului, promovată cu consecvență de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, părintele și îndrumătorul apropiat al tinerei generații. Pentru grija ce ne-'o pur- tați, vă exprimăm, din adincul inimilor. întreaga gratitudine și recunoștință și vă asigurăm că vom urma neabătut exemplul dumneavoastră de muncă și viață pentru 

timentele de inaltă mîndrie patriotică și profundă satisfacție ale milioanelor de femei de la orașe și sate, generate de actul istoric al realegerii dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, in funcția supremă de secretar general al partidului, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, marele erou național, care slujiți, cu nestrămutată credință comunistă, cauza partidului și poporului, idealurile socialismului și păcii, vă a- ducem cele mai calde mulțumiri pentru grija nestrămutată ce o purtați creșterii continue a bunăstării materiale și spirituale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii. a copiilor și tineretului.Folosim acest fericit prilej pentru a da glas sentimentelor de profundă stimă, aleasă prețuire și fierbinte dragoste față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, om de 

a deveni constructori devotați și competenți ai socialismului și comunismului in România.în același timp, exprimăm calde mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru marea atenție ce o acordă dezvoltării continue a școlii superioare românești, înfloririi științei și învățămintulpi, ridicării lor la nivelul cerințelor și exigentelor pe care le implică puternica afirmare a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate.în telegrama adresată de Consiliul Asociației Studenților Comuniști de la Conservatorul „George Enescu" din Iașr se subliniază : Sîntem mindri că trăim in România socialistă, unde fiii de muncitori și țărani se bucură de cele mai bune condiții de învățătură și pregătire, de afirmare a personalității umane, a vocației creatoare a tinerilor.O dată cu sentimentele de aleasă prețuire și fierbinte recunoștință, exprimăm întreaga noastră gratitudine dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o acordați dezvoltării și modernizării învățămîntu- lui românesc, pregătirii și formării multilaterale a tineretului patriei, creșterii și educării lui in spirit comunist.Ne angajăm să muncim, cu elan și dăruire, pentru a ne aduce contribuția, alături de întregul nostru popor, la înfăptuirea exemplară a istoricelor hotăriri adoptate de marele forum al comuniștilor, de a ne spori contribuția la înflorirea artei și culturii românești.în telegrama Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din Institutul Politehnic Iași se spune : înțelegînd sensul profund al tezelor și ideilor dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cuprinse în magistralul Raport prezentat Congresului al XIV-lea al partidului, potrivit cărora edificarea cu succes a socialismului și comunismului, înfăptuirea programelor de dezvoltare ecoriomico-socială a patriei noastre cer specialiști cu o inaltă conștiință revoluționară, cu o temeinică pregătire profesională, studenții institutului nostru participă cu dăruire și pasiune Ia perfecționarea continuă a procesului instructiv-educativ, la munca de cercetare științifică și activitatea productivă.Vă mulțumim din suflet pentru grija părintească ce ne-o purtați, care își găsește o elocventă expresie în măsurile adoptate, la propunerea dumneavoastră, de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., privind majorarea burselor, ele ilustrînd condițiile tot mai bune de viață și de învățătură asigurate tineretului o dată cu progresul general al țării. Aceste măsuri constituie pentru noi un imbold in muncă, pentru a ne pregăti la ni- 

știință de largă recunoaștere pe toate meridianele, care, în înaltele funcții cu care a fost investită, aduce o contribuție deosebită Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea învățămintu- lui, științei și culturii, la creșterea continuă a bunăstării poporului, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale femeilor,, ale tinerei generații.în aceste momente — se spune în telegramă — milioanele de femei iși exprimă, cu înaltă conștiință revoluționară, angajamentul lor hotărit de a nu precupeți nici un efort pentru ca, împreună cu întregul popor, să participe la realizarea planului economic la toți indicatorii pe acest an, pregătind toate condițiile pentru trecerea la îndeplinirea exemplară a planului pe anul 1990, 

velul exigențelor și cerințelor formulate in documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, spre a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului in România.Animați de cele mai alese sentimente de dragoste și profundă prețuire, permiteți-ne să vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mulțumiri din inimă și întreaga recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și viață create tineretului universitar, pentru grija permanentă ce o purtați tinerei generații a patriei — se spune in telegrama adresată de Consiliul Asociației Studenților Comuniști de la Facultatea de Științe Economice din Craiova, împreună cu intregul tineret studios din România, studenții facultății noastre au primit cu nemărginită bucurie și satisfacție recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general. Aceasta este o nouă și elocventă mărturie a politicii profund umaniste a partidului și statului nostru, a atenției deosebite ce se acordă tinerei generații a patriei.Exprimăm, totodată, întreaga noastră gratitudine și recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția de mare însemnătate la fundamentarea și Înfăptuirea politicii de dezvoltare a științei, învă- țămintului și culturii, pentru grija deosebită cu care îndrumă învăță- mintul superior.La rindul lor, participanțil Ia plenara lărgită a Consiliului Asociației Studenților Comuniști de la Facultatea de Mecanică din Craiova, aducînd un fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită consacrată progresului multilateral al patriei, binelui și fericirii poporului, pentru grija deosebită ce o poartă asigurării unor condiții tot mai bune de muncă și viață tinerei generații a patriei, au exprimat angajamentul lor ferm de a face totul pentru a înfăptui neabătut îndemnurile și chemările secretarului general al partidului, de a fi la înălțimea mărețului timp eroic pe care țara întreagă îl trăiește. Sîntem mindri — se spune în telegramă — de a vă avea mereu în fruntea partidului și a țării și vă adresăm, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, urări de viață îndelungată și multă putere de muncă pentru a conduce pe mai departe destinele patriei și ale națiunii, spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului,Exprimîndu-se cele mai calde mulțumiri pentru măsurile de majorare a burselor studenților și elevilor, în telegrama adresată de elevii Liceului industrial „Textila" din Lugoj se spune : Măsurile adoptate recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. subliniază, din nou, preocuparea dumneavoastră permanentă, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu pentru a asigura 

condiții tot mai bune de învățătură și de viață tineretului patriei.Elevii liceului nostru își manifestă hotărirea de a răspunde grijii constante a conducerii partidului și statului, a dumneavoastră personal, prin obținerea unor rezultate superioare la învățătură și in activitatea practică pe măsura minunatelor condiții create.Alături de tineretul din întreaga țară, am primit cu nespusă bucurie și cu adîncă recunoștință hotărirea Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, adoptată la propunerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de majorare, a burselor ce se acordă elevilor și studenților, inclusiv celor din școlile profesionale — se arată în telegrama elevilor Liceului Industrial nr. 8 din Galați.Vedem in aceste noi măsuri expresia preocupării ce o manifestați pentru ca noi, tinerii României socialiste, să avem cele mai bune condiții de viață și pregătire, să ne instruim și să ne formăm ca buni specialiști, capabili să contribuim la înfăptuirea aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului român.Exprimindu-vă din adincul sufletului toată dragostea și recunoștința noastră, vă asigurăm că vom munci, cu deplină răspundere și dăruire, pentru a justifica încrederea pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, țara întreagă ne-ați acordat-o.Elevii Liceului Industrial nr. 2 Hunedoara își exprimă, în telegrama lor, bucuria nețărmurită față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, act politic de însemnătate fundamentală pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămintul patriei.Ne angajăm să ridicăm la cote superioare munca politico-ideologi- că, să ne însușim concepția mate- rialist-dialectică despre lume și viață și, acționind animați de puternice sentimente patriotice, de dragoste nețărmurită față de patrie și popor, față de partidul comunist si strălucitul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să ne sporim contribuția la înfăptuirea măreței opere de construire a societății socialiste și comuniste în România.în telegrama adresată de elevii Liceului industrial nr. 1 Curtea de Argeș se spune, între altele : Folosim acest prilej pentru a vă a- dresa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu mulțumiri din adincul inimilor noastre pentru grija deo- . sebită și atenția statornică pe fears le acordați tineretului României, pentru împlinirea și afirmarea sa deplină ca importantă forță în o- pera de edificare a celei mai drepte și umane societăți pe pămintul scump al patriei.O elocventă expresie a grijii și preocupării Partidului Comunist Român, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, de a asigura tineretului, o dată cu dezvoltarea generală a țării, condiții tot mai bune de viață și învățătură, o constituie măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de majorare a burselor ce se acordă studenților și elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale. Vă mulțumim din toată inima pentru propunerea ca fiii de muncitori și țărani cooperatori, care urmează cursurile de zi ale învățămîntului superior, să primească burse, indiferent de veniturile părinților. A- cește măsuri constituie pentru noi un puternic imbold în activitatea noastră viitoare, în hotărirea de a ne pregăti temeinic pentru a deveni cetățeni de nădejde ai țării, constructori conștienți și competent! ai socialismului și comunismului.Elevii Liceului Agroindustrial Ciacova își exprimă recunoștința fierbinte pentru măsurile adoptate, la propunerea și din inițiativa dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, cu privire la majorarea burselor ce se acordă studenților și elevilor, expresie a grijii permanente de care se bucură din partea dumneavoastră tinăra generație a patriei. învățămintul românesc.Dind glas celor mai alese sentimente de dragoste și considerație, de nemărginită admirație față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita activitate pe care o consacrați, cu pilduitoare abnegație revoluționară, bunăstării și fericirii poporului, noi, tinerii de la Liceul Agroindustrial Ciacova, vă mulțumim din suflet pentru minunatele condiții de învățătură pe care ni le-ați creat și vă a- sigurăm că vom face totul pentru a deveni cetățeni de nădejde ai patriei noastre socialiste.Măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe, secretar general, ilustrează grăitor largile posibilități de formare și afirmare pe care le are azi, în România socialistă, intregul nostru tineret — se spune in telegrama adresată de elevii Școlii profesionale UCECOM din Craiova. Simțim din plin căldura dragostei cu care ne înconjurați, capacitatea societății noastre socialiste de a asigura tinerei generații posibilități deosebite de afirmare, drepturi reale la învățătură și muncă, de manifestare deplină a personalității umane, Deplin conștienți de semnificațiile încrederii ce ne este acordată, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a ne ridica continuu pregătirea profesională și politică, sporindu-ne astfel contribuția, alături de întregul tineret, de toți oamenii muncii, Ia grandioasa operă a edificării in scumpa noastră patrie a socialismului. singura orinduire care ne permite nouă, tinerilor, să ne împlinim cu adevărat visurile, idealurile și aspirațiile de progres, libertate și pace.

/jfe angajăm să devenim specialiști
cit mai bine pregătițiAsemeni colegilor mei, studenți la Universitatea din Galați, doresc să-mi exprim profunda satisfacție față de recenta măsură adoptată la propunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind majorarea cuantumului burselor pentru studenți și elevi, cit și acordarea burselor pentru studenții fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților. Hotărirea Comitetului Politic Executiv al partidului, Decretul Consiliului de Stat constituie pentru întreaga studențime un puternic imbold de a obține noi și noi succese, rezultate cit mai bune in pregătire. Cu acest prilej, ne exprimăm via recunoștință față . de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui realegere în funcția supremă de conducere în partid, la Congresul al XIV-lea, ne-a umplut inimile de bucurie. Acest act politic fundamental constituie chezășia îndeplinirii idealurilor supreme ale națiunii, garanția înaintării României pe drumul luminos al socialismului șl comunismu

Despre Liceul Industrial din Marghita se spune că a crescut o dată cu orașul. învață acUm aici 1 900 elevi, între care și cei din școala profesională, in care mă pregătesc și eu ca viitor petrolist, urmind în paralel și cursurile liceului. Avem o bază materială puternică, realizată de cadrele didactice împreună cu comitetul de părinți, cu ajutorul nostru, al elevilor, și mai ales cu sprijinul unităților economice Schela de Petrol și Gaze Marghita și Schela de Producție Petrolieră Suplacu de Bar- cău. Avem laboratoare și săli specializate pentru toate disciplinele, modern înzestrate. Pentru formarea noastră ca muncitori cu înaltă calificare, cu larg orizont de cunoștințe, capabili să aplicăm noile tehnologii, dispunem de o solidă bază pentru practică. în incinta liceului, în poligonul experimental, ne stau la dispoziție o instalație de foraj modernă, o unitate de pompare de 3 tone, alte scule și dispozitive, toate în stare de funcționară, care ne permit să’învățăm pe viu meseria. Cabinetul de foraj-extracție
Permanentă preocupare pentru constructorii

Hotărirea recentă a conducerii partidului și statului nostru de majorare cu 10 la sută a tuturor burselor ce se acordă studenților șl elevilor, inclusiv celor din școlile profesionale, precum și ca toți studenții, fii de muncitori și țărani cooperatori, care urmează cursurile de zi, să primească burse indiferent de veniturile părinților, a fost primită cu deosebită bucurie și recunoștință și de către colectivul nostru de muncă de la întreprinderea de Scule și Elemente Hidraulice din Focșani. Multi dintre noi avem copii studenți, elevi, copii pe care l-am crescut în cultul muncii și al respectului ce se cuvine față de toți cei ce muncesc cin-
Să muncim mai mult și mai bine pentru

Sint multe măsurile adoptate în ultima perioadă de conducerea de partid și de stat pentru creșterea nivelului de viață al oamenilor muncii. Pentru noi, membrii cooperatori, un puternic răsunet au a- vut cele privind majorarea retribuției în natură, anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, toate dovezi ale grijii față de cei caredau piine țării, față de cei care,pe cimp sau in zootehnie, traduc in practică obiectivele noii revoluții agrare. O asemenea dovadă o constituie și recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. adoptată la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pri
Grijă statornică față de tinăra generațieCei 668 elevi ai școlii profesionale din cadrul Liceului Industrial nr. 4 din Tirgoviște, printre care mă număr și eu, am beneficiat și pină acum de condiții dintre cele mai bune de Învățătură și instruire, ca urmare a grijii permanente pe care conducerea partidului și statului nostru o acordă tinerei generații. Practic, școala ne-a pus la dispoziție tot ce ne-a trebuit pentru a ne pregăti cit mai bine pentru muncă și viață : săli de clasă, laboratoare și ateliere școlare bine dotate, internat și cantină. Noua măsură adoptată de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., devenită Decret al Consiliului de Stat, măsură de care, împreună cu colegii și părinții mei, am luat cunoștință cu bucurie și satisfacție, este de natură să a- sigure îmbunătățirea simțitoare a posibilităților noastre de întreținere, reflectînd cu putere, o dată mai mult, profundul umanism al politicii partidului, atenția părintească pe care mult iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult stimata 

lui. Cu deosebită emoție, adresăm calde mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant politic de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru grija constantă acordată tineretului studios, pentru contribuția hotărîtoare adusă la dezvoltarea învățămintului, științei și culturii în patria noastră.Perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului a constituit o etapă deosebit de fertilă in toate domeniile vieții economice și sociale, inclusiv pentru învățămintul superior românesc. Un exemplu grăitor îl constituie și Universitatea din Galați, inaugurată în urmă cu -15 ani, actul de constituire fiind . semnat de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în acest răstimp, universitatea noastră a devenit un puternic centru de învă- țămînt, eu două facultăți, 7 profile și 20 de specializări, dintre care citcva unice in țară, între a- ceștea din urmă numărfndu-se și construcția de nave. Prin grija conducerii partidului, baza mate
învățătura și munca — îndatoriri 

de conștiințădin liceu este poarta de intrare în largul univers al meseriei de petrolist, el fiind dotat cu planșe a- decvate predării obiectelor de profil, cu diverse machete funcționale. în atelierul de electrotehnică lucrăm, intre altele, la repararea cabinelor pentru pornirea automată a motoarelor de sondă, a panourilor electrice pentru cazane. La activitatea tehnico-produc- tivă, un însemnat număr de ingineri și maiștri ne îndrumă cu a- tenție și pasiune, deslușindu-ne tainele meseriei. Și exemplele ar putea continua, toate punind în e- vidență condițiile deosebite ce ne sint asigurate pentru formarea noastră ca muncitori specialiști, necesari unei economii intensive, moderne, de înalt randament și e- ficiență. Este pentru mine, ca și pentru colegii mei, o satisfacție deosebită să putem spune că vom intra in marele front al muncii in anii in care România va trece in rindul țărilor cu dezvoltare medie, în perioada în care întregul popor acționează fără preget pentru îndeplinirea mărețelor programe de 

de miine ai țăriistlt, cu aspirații firești de împliniri cit mai mari în profesiile dorite, ca oameni. Veniturile noastre bănești, ca muncitori calificați, sint bune. Eu, ca frezor, și soțul meu, ca om al muncii la întreprinderea de Aparataj Electric pentru Instalații Focșani, avem venituri destul de bune. Avem doi copii : unul elev la seral» altul student. Nu puteam spune că ne simțeam împovărați de cheltuielile pentru ca cei doi copii să se realizeze ca oameni cu școală. Dar cu atit mai mult apreciem recenta hotărire, legiferată prin Decretul Consiliului de Stat, vă- zînd in ea deosebita grijă pe care partidul și statul nostru, personal

bunăstarea noastră, avind majorarea burselor pentru studenți și elevi. Eu sint țărancă cooperatoare, lucrez la cimp, iarna dau ajutor acolo unde este nevoie în C.A.P.-ul nostru. Bărbatul meu este tractorist la secția de mecanizare, amîndoi' ciștigăm bine. Noi am stăruit să avem gospodăria noastră, să ne creștem cit putem de bine copiii. De un real folos pentru familie este faptul că fiului nostru. Maxim, acum în anul II la școala profesională din cadrul Liceului Industrial de Construcții din Tulcea, i s-a mărit, conform recentului Decret al Consiliului de Stat, bursa de elev. Din banii economisiți astfel va putea să-și cumpere mai multe cărți, caiete, alte 
tovarășă Elena Ceaușescu, o acordă tineretului.Măsura de majorare a burselor școlare ne-a întărit hotărirea de a ne pregăti mai bine, atit la orele de clasă, cit și la practica in producție, de a depune eforturi sporite pentru a deveni muncitori cu inaltă calificare, capabili să răspundă cu succes înaltelor exigențe ale proceselor de producție din unitățile metalurgice, in care vom lucra după absolvire. Ne îndeplinim această îndatorire esențială, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat-o în repetate rinduri, conștienți că a- cesta este cel mai bun răspuns pe care trebuie să-I dăm grijii deosebite de care ne bucurăm, dar și pe deplin încrezători în viitor, deoarece vom avea locuri de muncă asigurate in întreprinderi moderne, ce dispun de o dotare tehnică la cel mai înalt nivel, de genul Combinatului Siderurgic din Tirgoviște, unde vom găsi condiții de afirmare ca muncitori și ca oameni. Fac parte din- tr-o generație chemată să trans

rială a învățămîntului superior gă- lățean s-a îmbogățit continuu, dotările actuale pentru studiu și cercetare: amfiteatre, laboratoare, sta- țiile-pilot, dotările pentru activitatea de microproducție, alături de cămine, cantină ș.a., asigurind condiții optime de învățătură și de viață. Ne angajăm solemn să răspundem acestor condiții minunate prin rezultate superioare in întreaga noastră activitate viitoare. Reafirmăm angajamentul ferm al tuturor studenților gălățeni de a munci și învăța cu perseverență și inaltă răspundere patriotică, revoluționară pentru a deveni specialiști cit mai bine pregătiți. Stă in puterea noastră să participăm din plin la înfăptuirea sarcinilor importante de dezvoltare a țării puse de partid in fața întregii națiuni, să participăm activ la înfăptuirea politicii partidului, la construirea socialismului și comunismului în patria noastră.
Traian SEVERIN 
student, anul IV, 
Facultatea de Mecanică 
a Universității din Galați

dezvoltare a patriei, adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.Majorarea cuantumului burselor pentru studenți și elevi constituie o nouă dovadă a grijii statornice pe care partidul, și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă tinerei generații. Pe întreg liceul, această majorare se ridică la circa 300 000 lei. Ce reprezintă pentru mine, pentru colegii mei această generoasă măsură 7 întii de toate, un prilej de a exprima întreaga recunoștință și cele mai vii mulțumiri iubiților noștri conducători, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu. Dar pe lingă a- ceastă imensă satisfacție, majorarea burselor reprezintă mai presus de toate o îndatorire de conștiință de a învăța șl munci mal mult și mai bine pentru a deveni muncitorii de nădejde ai patriei de miine.
Valeriu DRUȚA
elev, anul I, școală profesională, I 
liceul Industrial Marghita, 
județul Bihor

tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, o acordă formării specialiștilor de miine ai țării, oare să ducă mai departe munca noastră de înflorire continuă a patriei. Este incâ o dovadă elocventă a marii griji a conducerii partidului nostru față de oamenii muncii, față de munca și viața lor, față de aspirațiile ca fiii noștri să devină cit mai temeinic pregătiți, să fie pricepuți și demni constructori ai patriei de miine, mereu mai puternică, mai înfloritoare.
Safta ȘERBANOIU
frezor, întreprinderea de Scule 
și Elemente Hidraulice Focșani

tuturorlucruri de care are nevoie. La școală este un elev bun, sint mîndră de el și spun și eu că merită pe deplin această grijă, pe care o înțelege cum trebuie, străduindu-se să învețe cit mai bine. Mulțumind din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, și noi părinții ne simțim datori să muncim mai mult și mai bine in coonerativă, fiind convinși că numai de aceasta depinde bunăstarea noastră, a tuturor.
Nlcullna RUSU
țărancă cooperatoare. Cooperativa 
Agricolă de Producție Enisala, 
județul Tulcea

pună în practică, începind cu primul an al cincinalului viitor, istoricele hotărîri ale Congresului al XIV-lea al partidului, să pună tot ce are mai “bun în slujba ridicării patriei pe noi trepte de progres, în perspectiva anilor 2000— 2010 și consider că este un titlu de cinste pentru noi să ne onorăm in mod exemplar această răspundere.Doresc să exprim recunoștința fierbinte față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru minunatele condiții pe care le-au creat formării tineretului, precum și angajamentul nostru ferm de a munci cu abnegație, în rindurile plasei noastre muncitoare, pentru Înfăptuirea marilor obiective de dezvoltare a patriei, stabilite de marele forum al comuniștilor români.
Viorel SOARE 
elev, școală profesională,
Liceul Industrial nr. 4 Tirgoviște
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PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE PE ACEST Al
ȘI PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

Întîrzieri păgubitoare pe platforma Combinatului
Chimic Slobozia și o singură explicație PENTRU VIITOAREA CAMPANIE AGRICOLA,

Furnizorii de materiale si utilaje
Instalațiile și echipamentele din etapa a treia de dezvoltare de pe' platforma Combinatului de îngrășăminte Chimice din Slobozia trebuiau să intre in funcțiune și să producă la întreaga capacitate ince- pind cu trimestrul IV din acest an, pentru care au și plan de producție. Spunem „trebuiau" deoarece, la ora actuală, această importantă investiție din economia județului Ialomița, prin care se asigură mărirea capacității de producție a combinatului de îngrășăminte chimice cu 30 la sută, este departe de a fi finalizată, restantele adunîndu-se intr-un mod îngrijorător. Din documentarea efectuată pe șantierele de construcții și montaj unde iși desfășoară activitatea colectivele Antreprizei Construcții Industriale Slobozia și brigada Slobozia din cadrul T.M.U.Ch. București, din discuțiile cu factorii de răspundere din partea beneficiarului am desprins cauzele acestei îngrijorătoare rămîneri in urmă, care de altfel sint cunoscute de constructori și montori, de furnizorii de utilaje și vizează in principal tocmai stilul lor de muncă, modul cum s-au respectat și urmărit programele întocmite, eficienta analizelor efectuate săptăminal și lunar, pe scurt modul in care s-au materializat măsurile stabilite.Fără îndoială, chiar dacă Antrepriza de Construcții Industriale Slobozia măi are încă unele restanțe la aductiunea de apă de la Dunăre, la sistemele de transport și depozitare, la estacadele tehnologice, la stațiile de expediție și căile ferate uzinale, este pozitiv faptul că T.M.U.Ch. București, brigada Slobozia, a reușit să recupereze incă din luna iulie toate restantele, in prezent colectivul de montori și specialiști așteptînd pe șantier conductele tehnologice de diverse dimensiuni pentru estacade și utilajele necesare instalațiilor din fabricile de amoniac și uree. La redresarea situației au contribuit in bună măsură, ne referim la mon-taj, și cei 75 de muncitori și maiștri detașați din cadrul Combinatului de îngrășăminte Chimice în sprijinul montorilor.

Desfășurarea lucrărilor este îngreunată insă in continuare de lipsa unor utilaje și instalații pe care furnizorii nu le-au livrat la termenele stabilite. Explicațiile desigur că nu pot ține locul utilajelor, dar iată ce ne-a relatat in acest sens tovarășul Ilie Pirlog, șeful serviciului investiții din cadrul combinatului chimic, cu care am avut o discuție mai largă pe această temă :„Pentru întreaga etapă de dezvoltare s-au încheiat contracte ferme cu furnizorii, de utilaje și materiale, conform legii investițiilor. încă din anul 1984, cînd s-au fixat și termene inițiale de livrare a acestora, ne spune interlocutorul. Pe măsură ce lucrările au înaintat, s-a urmărit , permanent modul cum utilajele și materialele au fost livrate de furnizori. Din păcate, deși am ținut continuu legătura cu furnizorii, am trimis delegați pentru verificarea stadiilor și impulsionarea lucrărilor la utilajele necesare instalațiilor de la fabricile de amoniac și uree, decalajele au sporit de la o lună la alta, de la un trimestru la altul. în consecință, utilaje care trebuiau să fie livrate pentru a fi montate incă din anul 1987 nu au ajuns pe șantier nici. la ora actuală. Trebuie spus că această regretabilă situație a fost analizată și la nivelul centralei noas- re. al ministerelor de resort, care au in subordine furnizorii de utilaje și materiale. în prezent, sint realizate toate condițiile pentru montarea intr-un ritm rapid a tuturor utilajelor tehnologice care să permită finalizarea lucrării. Dar o serie de unități nu iși respectă angajamentele luate. Astfel, întreprinderea de Mașini Grele București, care are o restantă de 433 tone utilaje, deși s-a angajat să iși onoreze această obligație in perioada mai-iunie a.c., acesta fiind al treilea l'onat, nici pină acum plinit sarcina asumată ■atîtea ori. Este vorbapresoarele de aer, metan și amoniac de la fabrica de amoniac. Alte exemple : întreprinderea de Utilaj Chimic Ploiești are o restantă de 220 tone utilaje, din care amintim stri-
termen reeșa- nu și-a înde- și amînată de de turbocom-

perul, condensatorul de carbamat, condensatorul primar, coloana de desorbtie pentru fabrica de uree, condensatorii refierbători, cazanul recuperator ; întreprinderea de Utilaj Chimic „Grivița Roșie" București cu o restanță de 41,6 tone (condensator de carbamat, reactorul de uree, schimbător de căldură și separator de amoniac) ; întreprinderea de Utilaj Tehnologic Buzău, care mai are de livrat 255,5 tone de utilaje (hidrolizor, preîncălzitor, colectoare de intrare și grateuze) ; întreprinderea de Utilaj Chimic și Forjă Rimnicu Vilcea — cu 57 tone (rezervor (acid azotic, rezervor soluție uree, preîncălzitor pentru instalație de amoniac) ; întreprinderea „Vulcan" București — 55 tone (cazan auxiliar pentru instalația de amoniac) ; întreprinderea „Ventilatorul" București — 39 ton.e (turboelectroventilator de gaze arse și ventilatoarele de la turnul de granulare uree) ; întreprinderea „23 August" București — 252 tone (trei bucăți electrocompresoare frigorifice și un compresor de bioxid de carbon) ; întreprinderea „1 Mai" Ploiești — 40 tone (pompe de amoniac și de carbamat de amoniu de înaltă presiune)".La toate acestea nu putem adăuga decit faptul că, începind cu anul 1985, delegați din cadrul Combinatului Chimic Slobozia au fost periodic la unitățile furnizoare din București, Ploiești, Buzău, Rimnicu Vilcea. Printre altele, ni s-au prezentat și delegațiile de deplasare ale ing. Ion natului, director director serviciu inginer-șef, ing. Bebe Șerban, dele- , gat permanent al combinatului la întreprinderea de Utilaj Tehnologic din Buzău. Toate eforturile au fost însă zadarnice și, în noul obiectiv produce in pierderi în loc de zorii de utilaje și de spus ?
Mlhalcorespondentul „Scinteii"

Hanaru, directorul combi- ing. Gheorghe Anăstăsoaiei, comercial, ing. Ion Dima, tehnic, ing. Ilie Pîrlog, șef investiții, Virgil Vizireanu,
consecință, prezent... beneficii. Furni- materiale ce au
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UTILAJELE - REPARATE DIN TIMP!
CĂLĂRAȘI: Avantajele lucrărilor

Pentru mecanizatori încheierea campaniei agricole de toamnă înseamnă declanșarea unei alte campanii nu mai puțin importante in asigurarea roadelor cîmpului din anul viitor, prevăzute să depășească pe cele din acest an — repararea mașinilor și utilajelor agricole. „Producții sigure și stabile — așa cum prevăd obiectivele noii revoluții agrare — nu se pot obține decit asi- gurind toate verigile necesare, intre care mecanizarea ocupă un loc de primă importanță — ne spune inginerul Constantin Șandru, director al Trustului Stațiunilor pentru Mecanizarea Agriculturii Călărași. ~ tru a avea asigurată întreaga de mașini existentă la nivelul sarului in județul nostru, in să funcționeze perfect in tot viitor, ne-am pregătit temeinic. Am pus un accent deosebit pe specializarea și modernizarea producției, începînd din această toamnă tractoarele, combinele, semănătorile și alte utilaje agricole sint reparate in centre specializate, dotate modern sau recent construite. Centrul de la Mînăstirea, bunăoară, investiție nouă a cărei valoare se ridică la peste 23 milioane lei, va efectua reparații capitale și curente la toate tipurile de motoare pentru întreg județul nostru, avînd disponibilități să efectuăm și comenzi in județele limitrofe. Au mai fost modernizate și centrele de la Dragalina și Valea Argovei, precum și o serie de secții, cum ar fi cele de la Chirnogi, Radovanu, Cuza Vodă, Călărași, Ștefan Vodă și altele. Punem, de asemenea, un mare, preț pe asigurarea pieselor de schimb prin recondiționări în proporție de peste 65 la sută, insemnind ca valoare peste 100 milioane lei anual".Am fost de curînd la S.M.A. Mînăstirea. Intr-adevăr, noul centru de

Pen- gamâ nece- stare anul

1

flux tehnologicaici este bine dotat. Cei peste 100 de mecanici, sudori, electricieni, mecanizatori efectuau ultimele finisări in vederea punerii in funcțiune a tuturor liniilor tehnologice. Această construcție nouă dispune, pe lingă cele trei linii tehnologice de montaj și una de demontare, de 6 bancuri de probe și rodaj și de o serie de alte utilaje de mare productivitate. Aici ■ va funcționa o cantină cu sală de mese pentru toti lucrătorii, vestiare cu dușuri și cabine, o centrală termică și un grup electrogen. în mod firesc, l-am întrebat pe tovarășul Anfile Damian, directorul stațiunii, care au fost criteriile alegerii centrului de la Mînăstirea pentru o asemenea importantă investiție. „S-a avut în primul rind in vedere forța de muncă — ne spune directorul stațiunii. Muncitorii din unitatea noastră au o înaltă calificare, există aici o bogată tradiție și experiență, toți lucrătorii fiind localnici. Mai bine de 60 la sută sint tineri absolvenți ai liceelor de specialitate, multi dintre ei fiind foarte buni muncitori. Prin modul in care este organizat fluxul tehnologic în această adevărată uzină, vom putea extinde lucrul în trei schimburi, asigurind repararea a cel puțin 12 motoare pe zi. Dar cea mai importantă nu este cantitatea, ci calitatea acestor lucrări. Dispunem de tot ce este necesar pentru a ne încadra în grafice, pentru a asigura unităților mașini utilaje bine puse Ia punct".Am stat de vorbă cu cei care prezent efectuau probele de rodajstrunguri, raboteze, freze, la modernele bancuri de rodaj și care, peste citeva zile, vor lucra efectiv, folosind aceste utilaje, de mațe precizie, de mare productivitate. Maistrul Eugen Marcu, șeful centrului de reparații și secretar al organizației de bază, „cu .o vechime’ de pește 20 de. ani in această unitate, ne spunea ;

„Avem oameni pe măsura acestei importante investiții. Prin modul in care ne-am organizat, prin calificarea și experiența oamenilor sintem ferm hotăriți să ne îndeplinim și să ne depășim sarcinile din prima zi de funcționare a unității noastre. Am pus un accent deosebit pe specializarea și policalificarea oamenilor. De altfel, vreau să vă spun că peste 60 la sută din lucrătorii noștri au absolvit cursurile de specializare, iar aproape 40 la sută sint polica- lificați. în viitor, atenția noastră — mă refer acum in primul rind la obiectivele pe care și le-a propus organizația de partid — este întronarea unei ferme ordini și discipline, sporirea răSDunderii întregului colectiv, hotărit să demonstreze că încrederea ce i-a fost acordată va fi confirmată prin fapte".Ne-au mai vorbit despre viitorul lor loc de muncă, cu o vădită hotă- rîre de a fi la înălțimea sarcinilor, maiștrii Alexe Buciu, Ilie Moise, Va- sile Neholeanu, șeful de echipă Mihai Tianu, muncitorii Florea Dobre, Paul Pascale, Ilie Enache. într-ade- văr, toți sint localnici, unii dintre ei au copiii muncitori aceeași unitate, au riență.în raidul nostruIa citeva secții de reparații din cadrul cooperativelor agricole de producție. La secția Coconi, Dumitru Vinătoru, șef de secție, ne spunea că a început de mai multe zile repararea celor 32 de tractoare, 12 combine de păioase și 4 de recoltat porumb, avînd toate condițiile pentru a încheia această lucrare la termenele planificate; O secție modern dotată este și cea de la Valea Ar- govei, unde s-a Început mai intîi cii recondiționarea pieselor de schimb. Se poate aprecia că în unitățile S.M.A. din județul Călărași noua campanie de reparații a mașinilor și utilajelor agricole a început bine, întreaga activitate desfășurîndu-se după grafice, o atenție sporită acor- dindu-se calității lucrărilor, folosirii din plin a condițiilor optime asigurate in fiecare centru și secție.

alături de o bogatăam trecut

șiîn la

ei în expe-și pe

în aceste zile de decembrie, oamenii muncii de la întreprinderea de Panouri și Tablouri Electrice din municipiul Alexandria depun eforturi susținute pentru finalizarea unor complexe mijloace de automatizare — electronice și electrotehnice — a proceselor tehnologice din diverse unități industriale. Asemenea echipamente, atit de necesare unor domenii prioritare ale economiei naționale, cum este cel energetic, se remarcă prin parametrii tehnico-funcționali superiori, printr-o calitate înaltă. La secția echipări electrice unicate o atenție deosebită se acordă bunei organizări a activității productive, respectării disciplinei tehnologice șl a muncii, gospodăririi severe a materiilor prime și a materialelor. în imagine, electricienii conduși de maistrul Nicolae Nica realizează un panou de comandă automată și de protecție pentru C.E.T. Drobeta- Turnu Severin. (Stan Ștefan).Foto : S. Cristian
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Mihail DUMITRESCU corespondentul „Scinteii"
BUZĂU: Respectarea graficelor depinde

și de asigurarea pieselor de schimb
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Zi de zi, producția fizică la nivelul planului!

în cele 14 stațiuni de mecanizare a agriculturii, și mai ales in cele patru centre de reparații specializate din județul Buzău, pregătirile pentru apropiata campanie agricolă de primăvară înregistrează cote ridicate. „Valorificînd superior experiența a- cumulată in anii trecuți, am asigurat condițiile necesare pentru încheierea reparării tractoarelor și mașinilor agricole pină la 20 februarie 1990 — ne spune tovarășul Ștefan Iordache, inginerul-șef al Trustului stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. Am pus un accent deosebit pe specializarea centrelor de reparații și a atelierelor din cadrul stațiunilor, pe extinderea colaborării cu unitățile industriale din județ, în activitatea de re- condiționare a pieselor de schimb și a subansamblelor. în toate centrele și atelierele gu fost organizate fluxuri tehnologice modulare, care au asigurată aparatura de măsură și control.

De asemenea, cu sprijinul specialiștilor de la unitățile producătoare au fost modernizate și perfecționate bancurile de probe și rodaj, crein- du-se astfel garanția ca toate tractoarele și mașinile agricole reparate să funcționeze ireproșabil în întreg anul. Pentru repararea tractoarelor, combinelor și recondiționarea pieselor au fost selecționați și nominalizați pe posturi de lucru specializate 715 muncitori cu o bună pregătire profesională, iar la repararea celorlalte mașini și utilaje agricole sint angrenați 1 170 de mecanizatori. Săptămi- nal analizăm modul în care se respectă graficele de reparații, situația aprovizionării cu piese de schimb și materiale, căutăm soluții rapide și eficiente pentru realizarea, împreună cu unitățile industriale din județul Buzău, a unor repere deficitare".

Așa după cum aveam să consta din punct de vedere tehnico-org: zatoric, actuala campanie este ten nic pregătită, iar reparațiile desfășoară mult mai bine decil anii trecuți. La centrul specializai repararea motoarelor pentru tract rele U 650 de la Poșta Cilnău se crează in schimb prelungit, cu 42 oameni, iar la secția de rodaj, două schimburi, cu 10 oameni. F curgem întregul flux tehnologic. B gindit și dotat, cu posturi de lu specializate pe operațiuni, el a i supus în acest an unui intens pro de modernizare și perfecționare, clusiv cele patru bancuri de rodaj care s-au introdus sisteme electro ce de control. „Avem deja un s de 120 de motoare de schimb, care fost reparate pină la 30 noiembrie și le livrăm unităților benefici. — ne precizează maistrul ] Merode, șeful centrului. Confo planului, zilnic trebuie să repar cite opt motoare. Prin mai buna ganizare a activității, creșterea p ductivității muncii, mecanizarea ui operațiuni și crearea prin autodot a unor dispozitive și instalații, reuș să depășim planul cu patru motoa ceea ce ne dă garanția că pină la februarie vom incheia repararea , lor 716 motoare in condiții de i ca tate ireproșabilă. Planul secției recondiționare a pieselor de schii și subansamblelor pentru perioa decembrie-februarie este de 1,6 mi oane lei. Cei 16 strungari, freze rectificatori și electromecanici s- angajat să-1 depășească cu 400 ( lei. Avem insă unele probleme in privește asigurarea necesarului sirmă pentru alămire și a carbidul Greoi se desfășoară și aprovizionai cu arbori motor, cuzineți de palier bielă, semictizineți de etanșare. di baza noastră județeană are deleg, permanent! la furnizorii de la Braș și Codlea“.La Centrul Pogoanele, speciali! în reparații capitale la șasiurile tra toarelor, fluxul tehnologic este org nizat pe linii "specifice pentru toa tipurile de tractoare. „Cu cei 68 muncitori, organizați in șase form ții de lucru specializate, reușim reparăm zilnic 2—3 tractoare — t spune ing. Aurelian Gheorma, dire torul S.M.A. Pogoanele. în acest a ca urmare a creării eu forțe prop, a unor dispozitive și instalații sp ciale, a aplicării unor noi tehnolog am reușit să majorăm cu 3(1 la su numărul pieselor și subansambleli pe care le recondiționăm, iar pr suplimentarea forței de muncă la fo mația de demontare-degresare și cea de recondiționări, valoarea piesi lor și subansamblelor recuperate s depăși 2 milioane lei“.Și la centrele de reparații BuzS și Rimnicu Sărat se înregistrează i celeași ritmuri intense de lucru. N< cesarul de piese de schimb pentr luna decembrie este in cea mai mar parte asigurat. Pentru a preintimpin „clasicele dereglări" din aproviziona re, Trustul S.M.A. a înaintat direc ției generale de resort din Minister. Agriculturii, la 10 noiembrie, o list cuprinzind 38 de tipuri de piese d schimb deficitare, care nu pot fi re condiționate sau realizate în indus tria buzoiană, ele trebuind să fi asigurate, conform contractelor ț graficelor de livrare, de întreprinde rile producătoare specializate di: țară. Iată de ce se impune intervenți. promptă a factorilor responsabil pentru soluționarea din vreme : acestei probleme, astfet ca reparații le la tractoare șl celelalte mașin agricole să se desfășoare conforn programului stabilit.
(Urmare din pag. I)punct de vedere, în ultimii ani asistăm la o creștere a conținutului de cenușă in cărbunele pe care il primim din Valea Jiului, In general. furnizorii motivează că sporirea conținutului de cenușă este legată de extinderea mecanizării extracției cărbunelui, care nu permite o exploatare selectivă ; de asemenea, este adusă în discuție structura neuniformă a stratelor de cărbune, care au multe intercalați! de steril.— Ce consecințe are pentru procesul tehnologic din cocserie utilizarea unui cărbune cu un conținut de cenușă mai ridicat ?— Sterilul conținut in șarjă înrăutățește proprietățile de cocsificare, și așa nu prea bune, ale cărbunilor autohtoni, determinind, totodată, la furnale un consum energetic suplimentar pentru topirea inutilă a cenușii, reducind deci randamentul procesului tehnologic. Practic, pentru fiecare procent de cenușă in plus in cărbune se consumă 2.5 procente din cantitatea de cocs care este introdusă in furnal.— Ce ar trebui făcut ?— în general, furnizorii argumentează că sporirea calității cărbunelui, deci reducerea conținutului de cenușă, pe lingă faptul că ar antrena costuri suplimentare, ar determina și reducerea cantității totale de huilă spălată care ne poate fi pusă la dispoziție. în această situație, am căzut de acord cu reprezentanții Combinatului Minier Valea Jiului asupra unui program de cercetări și analize comune în cadrul căruia să testăm șarje cu conținuturi mai reduse de cenușă, rezultate dintr-un proces de extracție și preparare mai atent. Aceasta din dorința de a stabili care este nivelul optim, și din punct de vedere economic, al conținutului de cenușă in cărbunele primit din Valea Jiului. Din diferite cauze înțelegerea respectivă nu s-a materializat pină in prezent. Dar dacă asupra conținutului acceptabil de cenușă in cărbune mai trebuie să discutăm, să ne punem de acord, este cert că o altă solicitare a noastră, izvorită din cerințele conducerii uniforme a procesului tehnologic de cocsificare, ăr putea fi mai lesne satisfăcută :

9fiecare lot de cărbune livrat să fie omogen din punct de vedere al caracteristicilor tehnice și calitative.— Ce măsuri intenționați să adoptați in uzina cocsochimică pentru utilizarea cu eficiență sporită a cărbunilor autohtoni și sporirea calității cocsului fabricat 1— Am experimentat cu rezultate încurajatoare utilizarea, ca adaos în șarjă, a smoalei de huilă. în cadrul acțiunii de modernizare avem in vedere o serie de măsuri, cum sint dozarea automată a materiilor prime în șarje, automatizarea operației de încălzire a bateriilor. Introducerea unor mașini de comprimat mult mai performante — de un tip experimentat în țară. De asemenea, speranțele noastre sint legate și de execuția unor lucrări de reparații

și modernizări la baterii. După cum, nu este mai puțin adevărat că, așa cum ne cere secretarul general al partidului, va trebui să acționăm mai ferm pentru eliminarea unor neajunsuri in conducerea proceselor tehnologice, in respectarea disciplinei de producție. Va fi deci necesar să ridicăm pregătirea profesională și răspunderea in muncă a întregului personal muncitor. De asemenea, este necesar ca și noi, cocsarii, dar și minerii și preparatorii să fim preocupați mai susținut de problema calității cocsului fabricat — de a cărei depinde în bună măsură nirea cit mai grabnică stabilite de conducerea pentru reducerea intr-o însemnată a consumului elaborarea fontei.
Se știe bine ce trebuie făcut 

Acum se așteaptă fapteleAm insistat asupra acestor aspecte, unele cu un pronunțat caracter tehnic, pentru a prezenta cit se poate de exact problemele cu care se confruntă cocsarii, in eforturile lor pentru sporirea producției de cocs și ridicarea calității acestuia. Care este punctul de vedere al specialiștilor din minerit și din preparații ? Ce acțiuni trebuie întreprinse la acest nivel pentru asigurarea unui cărbune de calitate corespunzătoare utilizării în cocserii ?în loc de introducere la discuția pe tema calității cărbunelui cocsificabil, tovarășul Francisc Appel, directorul întreprinderii de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului, ne prezintă două calcule sugestive :O Creșterea cu 1 punct a conținutului de cenușă in cărbunele brut determină reducerea cu sută a extracției de timpul preparării.• Asigurarea scăderii a conținutului de cenușă prin operațiile de preparare duce la diminuarea cu 2,2—2,5 la sută a cantității de cărbune spălat obținut. .Sint date care atestă corelația nemijlocită dintre cantitate și calitate la extracția și prepararea cărbunilor. Astfel, primul calcul arată că livrarea către preparații a unui

1,3—1,5 la cărbune încu 1 punct

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scinteii'

soluționare îndeDli- a sarcinii partidului proporție de .cocs la
cărbune brut cu un continui ridicat de steril determină nu numai „scumpirea" cărbunelui net, ci și pierderea unei părți din cărbunele extras. Al doilea calcul dorește să demonstreze că orice efort suplimentar de ridicare a calității cărbunelui în preparații se soldează, printre altele, cu reducerea cantității de cărbune net care poate fi pus la dispoziția cocseriilor.— Nu avem intenția de a dovedi că nu de noi depinde calitatea cărbunelui cocsificabil — tine să precizeze interlocutorul. Dar atragem atenția asupra faptului că noi toți care trebuie să asigurăm cocsul țării, deci și minerii, și preparatorii, și cocsarii avem o răspundere uni- pentru realizarea sarcinilor care revin. Astfel, minerii au datoria acorde cea mai mare atenție calității cărbunelui brut, făcind tot ce este posibil pentru reducerea cantității de steril in masa de trimisă spre preparații. lor, cocsarii au obligația că condițiile obiective desfășurăm activitatea, de eficiență în care Încadrăm, depunind eforturi pentru a valorifica cărbunele de care dispunem, fără a fi obligați să prelungim ciclul tehnologic de prepa-

că ne să cărbune rindul cunoas- care ne parametrii putem să ne
La să în

rare, care determină pierderea în apele de spălare și a unei importante cantități de cărbune. Or, cărbune avem puțin și ar fi păcat să-l irosim.— Care sint posibilitățile de care dispun preparatorii pentru ridicarea calității cărbunelui net, în limitele eficienței economice ? Sint ele puse in valoare corespunzător ?— De bună seamă, pentru faptul că nu reușim să asigurăm cocseriilor cărbune la nivelul unei calități optime o mare răspundere, ne. revine nouă, celor care lucrăm in preparații — apreciază Horia Tri- pon, directorul preparației Coroești. Să recunoaștem că performanțele instalațiilor pe care le avem depind și de selectivitatea mașinilor de concentrare, dar și de disciplina tehnologică a personalului care Urmărește parametrii de funcționare al acestor utilaje. în această privință, a întăririi ordinii, disciplinei și răspunderii, organizația de partid și consiliul oamenilor muncii au întreprins o serie de măsuri organizatorice și politico-educative, dar va trebui să intensificăm această activitate pentru a fi la înălțimea exigentelor sarcini care ne revin. Deosebit de aceasta, o mare șansă pentru noi este programul de modernizare, care ne permite ca pas cu pas să introducem mașini de mare randament, dotate cu mijloace moderne ale , tehnicii de calcul pentru urmărirea și afișarea permanentă a parametrilor tehnologici. Din păcate, programul de modernizare nu se înfăptuiește in ritmul necesar, in special datorită întîr- zieriior in conceperea și asimilarea unor dispozitive și utilaje. Dar progresele înregistrate pină acum sint sensibile, dovedite și de creșterea cu 3,5 la sută in ultimii trei ani a extracției de cărbune pentru cocs din masa supusă spălării, spor înregistrat aproape exclusiv pe seama efortului propriu de organizare și modernizare.Vom continua prezentarea rezultatelor investigațiilor pe drumul calității cărbunelui intr-un număr viitor al ziarului.
Comeliu CARLAN 
Sabin CERBU

De ce n-a fost respectat programul
dePrivită fie la nivelul celor 11 luni care au trecut din acest an, fie la cel al unei singure zile, activitatea colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de Utilaj Chimic - - - -apare ___________zare a rezultatelor. în timp ce planul la integral, iar la unele sortimente importante. așa cum este cazul utilajelor chimice ori al pieselor forjate, se înregistrează însemnate depășiri, prevederile la producția-marfă nu s-au îndeplinit pe 11 luni din acest an cu 91.7 milioane lei.— Cauza este una singură — ne spune Cornel Popescu, președintele consiliului oamenilor muncii. între cei doi indicatori există o necon- cordanță ce se datorează îndeosebi modificărilor intervenite pe parcursul anului in structura producției.Aceeași situație s-a repetat și in ziua de 4 decembrie, cînd. in ciuda realizărilor fizice, principalele secții ale întreprinderii au încheiat ziua respectivă cu unele restanțe la producția-marfă. Nu ne propunem acum să insistăm asupra cauzelor a- cestei discordanțe intrucît considerăm că această problemă trebuie să fie lămurită și rezolvată de conducerea Întreprinderii cu sprijinul Centralei Industriale de Utilaj Chimic și Alimentar București. Aceasta cu atît mai mult cu cit din sondajul efectuat rezultă că oamenii muncii din fiecare secție și atelier acționează cu hărnicie și pricepere pentru a obține rezultate cit mai bune în producție. Astfel. în ziua de 4 decembrie, secția utilaj tehnologic a avut de finalizat, pregătit și livrat 8 tone utilaje și a realizat 8,2 tone. Din sectorul laminate au fost expediate 30 tone inele, adică tot atit cit a fost prevăzut prin plan.

și Forjă Rimnicu Vilcea cu o ciudată desincroni-producția fizică este realizat

lucru stabilit?Dacă au existat greutăți în desfășurarea producției ? Sigur, n-au lipsit nici acestea și ele au ținut in cea mai mare parte de colaborarea dintre secții și compartimentele funcționale. Conducerile secțiilor mecanică 1 și de prelucrări mecanice au acuzat lipsa conteinerelor pentru încărcarea șpanului, fapt ce a dereglat unele faze ale procesului de producție. Pe de altă parte.
La întreprinderea de Utilaj 

Chimic și Forjă 
Rimnicu Vilcea

în secțiile laminor și ambutisare s-a resimțit lipsa uleiurilor.— Se pare că unor cadre din conducerile secțiilor le este mai ușor să caute justificări decit să soluționeze operativ astfel de probleme — ne spune ing. Ion Asan, șeful serviciului producție. în primul caz, cel ai șpanului, de exemplu, era de ajuns să se ia legătura cu conducerea compartimentului desfaceri ș( împreună să fi găsit imediat soluția potrivită. La fel trebuia să se procedeze și in ceea_ce privește a- sigurarea te plîngi zie bine Mă refer meiul reglementărilor conducerea conform căreia asigurarea de uleiuri noi se face numai pe baza predării uleiurilor uzate.Tot lipsei de colaborare se datorează și „golul" de producție apărut in ziua de 4 decembrie la secția prelucrări mecanice, al cărei colectiv n-a putut să-și onoreze sarcina de a livra lotul de acumulatori

uleiurilor. E mai ușor să decit să respecți o deci- cunoscută de toți factorii, la măsura stabilită. în te- legale, de întreprinderii noastre,

PIo-către întreprinderea „1 Mai' ___iești, deoarece secția forjă n-a asigurat necesarul de capace.— Le vom preda peste două zile — a venit promisiunea din partea conducerii secției forjă.— Ba nu — a intervenit directorul tehnic al intreprinderii, ing. Vlad Păun. Pentru că n-ati respectat termenul stabilit, azi veți lucra In schimb prelungit.Toate ace.ste instantanee, cu luminile și umbrele lor, atestă că in secțiile și atelierele întreprinderii din Rimnicu Vilcea, ca de altfel și in alte unități economice, s-a statornicit un climat responsabil de muncă. Totuși, dincolo de aceste aspecte, care, după cum s-a văzut, sint soluționate „din mers" prin măsuri tehnico-organizatorice, întreprinderea de Utilaj Chimic și Forjă Rimnicu Vilcea este confruntată și cu o serie de greutăți care depășesc competența de soluționare a conducerii acesteia. Este vorba despre problema colaborărilor. Chiar in a- ceste zile trebuiau introduse In fabricație mai multe repere solicitate de întreprinderile „Tehnofrig" Cluj-Napoca, „Electroputere" Craiova, de vagoane din Arad și Caracal ș.a. Acești beneficiari trebuie să asigure, conform contractului, o serie de materiale, respectiv profile laminate și tablă. Numai întreprinderea de Vagoane Arad, ca să ne oprim asupra unui singur exemplu, așteaptă ca pină la sfîrșitul acestei luni să primească de la Rimnicu Vilcea un mare lot de crapodine, în schimb, pină acum, n-a asigurat nici un gram din cele 600 tone tablă. Este o problemă deloc negliiabilă, care se cere nein- tirziat soluționată de centralele industriale de care aparțin unitățile amintite.
Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii*



AGINA 4 SClNTEIA — vineri 8 decembrie 1989

PROGRAMUL TEATRULUI, PROGRAM
AL EDUCAȚIEI PATRIOTICE Ca să fie eficient, esajul educativ

trebuie receptat la timpAfișul Teatrului National din Iași este bogat, oferind și citeva „recorduri" de longevitate pentru piesa românească : piesele cu „Chirița* 11 lui .Alecsandri se află în repertoriu de peste 140 de ani (!), iar de curînd a avut loc reprezentația ce a marcat împlinirea a zece ani de la premiera absolută a piesei căreia ieșenii îi spun, mai scurt și mai familiar, „Catinca", de Nelu Ionescu. Reluarea activității la sediu — după mai multe turnee efectuate in decursul verii — permite spectatorului ieșean (cit și sucevenilor, care beneficiază de o stagiune permanentă) să urmărească reprezentații solide, precum „Cartea Iui Ioviță11, de Paul Everac (regia: Dan Alecsan- drescu), „Șase personaje în căutarea unui autor" de Luigi Pirandello (regia: Irina Popescu), „Tot ce-avem mai sfint", de Ion Druță (regia :
„Programul repertorial al Națio- alului ieșean — ne-a declarat di- jctorul său — se întemeiază pe ouă coordonate majore : necesita- :a de a ne înscrie și de a continua ■adiițiile ce au așezat aură asupra alei mai vechi scene românești, recum si strădania de a răspunde jtaptărilor contemporanilor, venind î intîmpinarea preocupărilor intre-ii noastre societăți pentru for- îarea omului nou. constructor consent al socialismului și comunis- îului. Avindu-și rădăcinile departe, î prima jumătate a celuilalt veac, eatrul Național din Iași este che- lat să asimileze organic ciștigurile i truda înaintașilor, intr-un pro- ram artistic din care nu poate să psească niciodată, dar cu atit mat lult în preajma aniversării a o ută de ani de la moarte, drama- jrgia patronului instituției. Vasile Jecsandri, și in primul rind marile reații clasice și interbelice româ- ești. operele reprezentative ale lite- aturii dramatice universale, piesa ontemporană de valoare si tinută. nțelegem scena Ieșeană in primul ind ca un instrument de consaora- e a valorilor certe. Aceasta este o latorie primordială a teatrului, așa :um se subliniază și în documen- ele Congresului al XIV-lea al parti- lului : să asigurăm larga prezentare i cunoaștere a valorilor fundamen- ale. reprezentative, purtătoare ale nesațului umanist, care dau seamă lespre tradițiile noastre înaintate. Totodată, avem și misiunea de lan- iare și afirmare a noilor texte dra- natice inspirate de realitățile con- :emporane. în acest sens am pro- novat lucrări de D.R. Popescu. Paul Sverac. Ion Brad ș.a. și vom pro- aune foarte curînd publicului o alesă în premieră absolută („Jocul ■năștilor". a debutantului în dramaturgie Mircea Tomuș). precum și citeva spectacole-lectură la sala „Studio". Nu au și nu pot avea loc pe scena Naționalului ieșean „piesuța" ușoară, destinată unui a- nume succes (facil) de public, nici demersul regizoral egocentric, nici reprezentația cu mesa.i incert, needucativ. Din cele subliniate mai sus se pot desprinde exigențele specifice aflate dintotdeauna — și mai cu seamă acum — în fața unei instituții cu loc și rang bine determinate, în peisajul spiritualității românești".Dramaturgia originală — inspirată din actualitate — a fost încă de la începuturi și a devenit cu atit mai mult azi pîrghia cea mai eficientă in opera de modelare a omului nou. Cum s-a reflectat acest impact in relația instituției ieșene cu publicul, ce preocupare există pentru ca tocmai prin intermediul pieselor străbătute de problematica fierbinte a actualității, animate de eroi exemplari. Teatrul Național din Iași să devină, așa cum se prevede, referindu-se la misiunea artei, a instituțiilor de spectacole. în documentele Congresului al XIV-lea al P.C.R., un puternic centru de formare a unei înalte conștiințe socialiste revoluționare. patriotice a maselor, să contribuie la promovarea și afirmarea principiilor nobile ale umanismului socialist ?„în primul rind să remarcăm faptul — ne-a spus Mircea Radu Iacoban — că. la împlinirea a 45 de ani de socialism, dramaturgia’ se înfățișează cu un valoros și reprezentativ «pachet» de piese menite să-și ocu
în ziua de 1 august 1988, pe la ora 14. cu o intirziere de 20 de ani, au fost aleși membrii comisiei de judecată din cadrul 'Aeroclubului Central (A.C.R.). Foarte curind, pe rolul comisiei s-au și înregistrat 54 de cauze, marea majoritate privind avutul obștesc. Cum să se explice oare atit de brusca trecere de la un fel de stare de levitație etică la o adevărată vrie procesivă ?înainte de a căuta răspuns, să observăm că principiile obiectivitătii justiției — inclusiv obștești — cer ca instanțele să fie constituite anterior și independent de existența sau inexistența litigiilor ce le intră in competență. Cu atit mai mult comisiile de judecată, organisme de influențare și jurisdicție, parte integrantă din structura obștească a u- nităților socialiste, din ansamblul de organisme și modalități care asigură colectivelor de muncă forță etică, potențial educativ, capacitate de o- pinie sănătoasă, trebuie să existe și să activeze — cel puțin preventiv, cel puțin educativ — in toate unitățile ce au efectivul minim stabilit de lege. Așa sună și reglementările legale. stabilite încă din anul 1963, ignorate la Aeroclubul Central.Ignorate, de ce ? Oare chiar din lipsa oricărui grăunte perfectibil in comportarea tuturor membrilor colectivului. în relațiile lor de muncă, în atitudinea față de legalitate ? Oare chiar se ajunsese, spontan și miraculos, la un climat sută la sută aseptic, inert la orice impuls negativ, imun la orice influentă discutabilă, rezistent în fixitatea lui pînă la contrazicerea dialecticii contrariilor ? Bineînțeles că nu.Colectivul trăia o viață obișnuită, cu merite și scăderi, cu realizări și cu neimpliniri. cu respectarea interesului general, dar și cu, in unele îmnre’urări, exacerbarea interesului individual.O asemenea împrejurare s-a ivit la începutul anului 1982, cind in dotarea unității a intrat un număr mare de haine din piele cu mesadă. O parte din personal avea dreptul și nevoie să le poarte in timpul serviciului, cu titlu de echipament de protecție, proprietatea unității. Stocul mare a lărgit insă considerabil sfera amatorilor, ajungînd să dispună de eleganta scurtă din piele și contabilii, și șoferii, și gestionarii depozitelor, primitoril-distribuitori. practic întreg colectivul, ba chiar si unele cunoștințe din afara unității, care aveau tot atîta legătură cu zbo

Nicolae Scarlat), „Gaițele" de AI. Kirițescu (regia : Nicoleta Toia) și multe altele. De remarcat faptul că sala „Studio” are, bine gin- dit, un afiș propriu, ceea ce oferă publicului mai mari posibilități de a alege întîlnirea cu actorii sau autorul preferat. Repertoriul „Studioului" s-a îmbogățit de curînd cu două noi premiere („Pofta de cireșe" de A. Osiecka și „Stop pe autostradă" de Aldo Nicolaj). Alte premiere, și Ia Sala mare, și Ia sala „Studio", sînt într-un stadiu avansat de lucru. Reîntîlni- rea cu publicul ieșean s-a întemeiat in această toamnă pe un bine cunoscut (și dificil) text al lui Strindberg („Tatăl"), după care este programată, in premieră pe tară, piesa „Scadenta", datorată laureatului premiului Nobel Elias Canetti. Cam acesta ar fi deci afișul teatral ie

șean al toamnei lui 1989, căruia i se adaugă, firește, reluările din stagiunile trecute.Ansamblul titlurilor (ales ca rezultat al unor opțiuni atent deliberate și sub aspectul substanței ideatice emoționale, și sub cel al diversității de stiluri pe care o presupune impactul cu publicul specific), planul de activități scenice, dar și cel incluzind inițiative de mai largă deschidere culturală, suita de reprezentații din impunătoarea clădire din centrul Iașiului, dar și manifestările de pe platformele muncitorești și din turnee — toate acestea se constituie într-un program deopotrivă artistic și ideologic al instituției teatrale. Adîncirea criteriilor elaborării și conținutului acestuia a fost cel dinții aspect abordat in dialogul nostru cu scriitorul Mircea Radu Iacoban. directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași.
pe locul cuvenit în raftul întii — cel destinat scrierilor românești esențiale. Devenise intr-o vreme loc comun aserțiunea potrivit căreia teatrul (mai exact spus literatura dramatică) era sortit să înregistreze o cronică «rămînere in urmă» față de celelalte genuri. Dincolo de faptul că asemenea comparații sint și riscante, și neavenite, putem observa că, mai ales in ultimii 15—20 de ani, dramaturgia românească a ciștigat in expresivitate, forță, diversitate, «priză» la public, O selecție mai riguroasă și mai matură a permis aducerea pe scenele țării a piesei cu adevărat reprezentative pentru problematica zilelor noastre, a textelor ce izbutesc să o- pereze in profunzimea fenomenului investigat, ridicindu-se deasupra nivelului pur gazetăresc al foiletonului ori faptului divers comentat. Adevărat, mai stăruie unele «pete albe» in evantaiul tematic, se mai vădește, cîteodată. cunoașterea firavă a realităților cutărei zone, de unde și senzația că acțiunea este 
plasată într-un anume mediu, și, nu un rezultat organic al preocupărilor și frămîntărilor colectivului de oameni ai muncii din rindul căruia să fi fost selectați eroi cu adevărat exponențiali. Dincolo de toate acestea (si de observația că. totuși, «schimbul de mîine», in dramaturgie, încă nu s-a conturat suficient de convingător), să subliniem un fapt cert : publicul vine in număr mare și cu încredere la spectacolele ce poartă pe afiș semnăturile lui D.R. Popescu, Paul Everac. Marin Sorescu. Tudor Popescu. Ion Băieșu. Ecaterina Oproiu ș.a.m.d. Adăugind si numele lui Horia Lovinescu. Teodor Maziilu. Aurel Baranga. vom constata că dramaturgia ultimelor decenii a izbutit și prin strădania teatrelor, intre care și a Naționalului ieșean, să se impună cu evidentă autoritate".Naționalul din Iași se află, așa cum am amintit. în preajma a două 

Teatrul Național din lași

rul sportiv cită legătură aveau $1 cu muzica preistorică.Mai devreme sau mai tirziu nu se putea să nu sosească și o zi a decontărilor. în cazul de față a sosit tot atit de pe îndelete ca o zi polară. în 18 iunie 1987, departamentul de resort a întocmit primul act de constatare, cerind unității „să ia măsuri". Unitatea (cu sediul în aceeași clădire, la același etai) a dispus abia peste 4 luni un control gestionar de fond. Numărarea hainelor a durat alte trei luni, mai mult decit ar fi durat descoaserea și confecționarea lor din nou ; apoi a mai trecut un trimestru în care s-au re
Impasul etic, final previzibil 
al lipsei de combativitate

dactat două adrese (corespondență de la un birou la altul situat pe același culoar), iar 11 luni după primele constatări pe hirtie (situația de fapt fiind altfel unanim cunoscută) s-au emis decizii de imputa- ție. Conducerea unității motivează această viteză de cirtită prin speranța că litigiul va fi rezolvat „pe cale amiabilă", că deținătorii fără drept ai echipamentului îl vor restitui de bună voie.Unele persoane așa au procedat. Altele s-au lansat în dispute judiciare cu unitatea, dispute ce nu s-au încheiat nipi pină acum. Lipsind exercițiul opiniei ferme și prompte față de neregulile care afectează a- vutul comun, instalindu-se in timp o atmosferă călduță, in care faptele incorecte — atunci cind se iveau — erau tratate cu menajamente, în care recuperarea pagubelor (chiar a fraudelor) se făcea „pe cale amiabilă", din îngăduință in îngăduință, ajun- gindu-se la un întreg fel de a acționa în perspectiva compromisului, la toate acestea adăugîndu-se o foarte mare doză de aproximație în respectarea normelor și procedurilor legale, iscarea subită a unui număr de litigii a stirnit o confuzie ge

mari aniversări — prilejuri de rememorare a începuturilor, a rațiunilor și elanului patriotic ce a caracterizat nașterea teatrului românesc, de relevare a valorilor reprezentative ale culturii naționale, purtătoare ale idealurilor de progres și libertate ale poporului român, de punere in valoare prin noi dimensiuni artistice a patriotismului culturii românești. Și, mai ales, prilej de configurare a noi proiecte și noi angajamente, care să ridice azi teatrul la înălțimea misiunii modelatoare ce ii revine — misiune relevată și în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului — să ii amplifice dimensiunile educative in opera de formare a unui om nou — preocupare de prim plan, așa cum a reieșit din convorbirea avută, pentru colectivul teatrului ieșean.„în primăvara viitoare vom sărbători 150 de ani de la inființa- rea Teatrului Național din Iași. După cum se știe. în anul 1840. primii directori (Alecsandri, Negruzzi, Kogălniceanu) semnau, cu Primăria municipiului Iași, actul de fondare a instituției noastre. Puține șînt. in Europa, teatrele cu atit de îndelungă și fructuoasă activitate 1 Semnificațiile sărbătoririi sini amplificate. în 1990. și de comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Vasile Alecsandri. sub al cărui fertil patronaj viata teatrală ieșeană s-a orinduit vreme de 15 decenii.Pentru noi, omagierea celor două evenimente nu poate fi așezată decit sub semnul inseparabilului. Vom găzdui, in consecință, un Festival „Vasile Alecsandri", la care vor fi invitate să participe numeroase colective de prestigiu, astfel îneît pentru lntîia oară vor fl înmănunchiate atitea reprezentații pe texte ale «Bardului de la Mircești». in ansamblu, manifestarea echivailind cu o integrală Alecsandri — deci, cu omagierea cea mai înaltă : prin operă. Fără în

nerală și un întreg război al ambițiilor și resentimentelor. Ceea ce părea logic și foarte simplu de îndreptat s-a complicat de ia un moment Ia altul și de la o manevră la alta, pînă ce s-a ajuns la un impas aparent total Este și motivul pentru care stăruim asupra cazului, consi- derindu-1 extrem de sugestiv pentru consecințele climatului călduț, ale a- proximativismului etic, lipsei de consecventă in afirmarea combativității morale.Simptomatice au fost înseși constituirea și funcționarea comisiei de judecată, cea atit de tardiv aleasă. Mai întii, conform formulei folosite 

chiar în deciziile de imputație, 22 dintre cei constrinși la plată s-au adresat comisiei de judecată de pe lingă forul ierarhic superior unității. Comisia de pe lingă departament a restituit contestațiile cu îndrumarea de a se forma și la aeroclub o comisie, intrindu-se astfel în limitele legii. Adresa era contrasemnată de jurisconsultul în ale cărui atribuții intra și asistența de specialitate asigurată unității in cauză. Nici el, nici altcineva din cadrul oficiului juridic al departamentului nu s-a deplasat cel puțin o dată într-un an de zile pentru a vedea dacă si cum s-a înființat comisia, cum functio nează ea. Așa se face că, după 12 luni, judecarea litigiilor se poticnise cu totul, cerințe elementare ale activității jurisdicționale nu erau satisfăcute, singurul ..rezultat" fiind o stare de zîzanie, un adevărat război al nervilor intre „iustițiabili" și „comisie" pe de o parte și resortul contabilitate pe de alta.De ce cu resortul de contabilitate ? Pentru că. în același climat echivoc, se ajunsese și la o reprezentare deformată a rolului și obiectivitătii contabilului-sef Ghiurluc Mihai în teribila chestiune a ech’namentu'ui de protecție. Desigur, era inerent ca 

doială că aniversarea a 150 de ani de la înființarea Naționalului ieșean se cere marcată și printr-un act teatral original, apt să ilustreze deplina inserție a venerabilei instituții în realitatea socialistă a anilor noștri. Concursul de dramaturgie lansat de noi in acest scop, in colaborare cu Asociația scriitorilor, a început să-și arate roadele : primele texte, sosite din toată țara, se si află pe masa secretariatului literar. Pregătim, de asemenea, material publicistic avînd nu numai caracter in- formativ-memorialistic. ci conținînd și contribuții de ordin literar datorate ilustrelor personalități^ care, au activat in instituția noastră. Proiectul va fi materializat la • Editura «Junimea». Ideea continuității de gind și faptă se va reliefa cu puternică evidență din întreg cuprinsul acestui volum omagial. Mai sint și alte proiecte în curs de definitivare — intre altele, cicluri de spectacole- lectură însoțite de expuneri privind istoria teatrului (in întreprinderi, școli, facultăți), lansarea unor sondaje de opinie în rindul tuturor categoriilor de spectatori, reluarea colaborării cu alte instituții similare etc.".Prin aceste inițiative ale teatrului, ca și prin alte manifestări la a căror calitate se va veghea cu toată exigenta, sint create condiții, cum am fost asigurați, ca activitatea Teatrului Național din Iași să se înscrie in orizonturile cerințelor și orientărilor prefigurate cu limpezime în documentele Congresului partidului, astfel incit scena teatrului — așa cum cere secretarul general al partidului — să fie în permanentă o tribună a educației patriotice, a afirmării spiritului înnoitor, revoluționar, un spațiu de exprimare și dezvoltare artistică a tradițiilor majore ale culturii românești, a ideilor progresiste de prezentare emoționantă a oamenilor exemplari ai noului timp al țării.
Natalia STANCU

serviciul de contabilitate să joace rolul principal în reîntregirea patrimoniului unității, iar in asemenea împrejurări pot aoărea si resentimente. Ceea ce s-a intimplat aici pare însă fără pereche. Doi ani consecutiv (1988 și 1989), adunarea generală a oamenilor muncii a a- cordat numai după stăruințe-și cu multe opuneri si abțineri votul de confirmare a lui G.M. in funcție. Coincidentă sau nu. a urmat o adevărată campanie de schimbare a calificativelor profesionale ale unora dintre cei ce votaseră împotriva con- tabilului-sef. S-au produs si alte șicane de „ambele părți", ajungindu-se 

la o minicampanie de transferuri, sub pretextul întăririi disciplinei, in fond contestabile și contestate.Adevărata intransigență, fermitatea legală sînt inseparabil legate de obiectivitate, de consecvență, de un mod de comportare statornic, fără părtiniri și fără excepții. Or, aceste trăsături de bază ale fermității principiale nu s-au manifestat pe deplin nici in conduita contabilului-șef. nici în conduita altor membri ai colectivului de muncă. Sever cu unii, conciliant cu alții, manifestind o stranie predilecție pentru schimbarea colaboratorilor, pretinzind ordine in acte, dar rătăcind acte care nu-i conveneau (corespondență cu comisia de judecată), insistent pină la exagerare in capitolul hainelor de protecție (mulți deținători ar fi fost de acord să le plătească, dar nu la valoarea maximă și fără calcularea uzurii), in schimb indulgent pină la cocoloșire in capitolul benzină (cum ar- fi cazul unei infracțiuni trecute cu vederea). G.M. s-a privat singur de autoritatea necesară unui adevărat păzitor ferm al ordinii financiare și gestionare. Nu e de mirare deci că exigența sa, chiar cind era motivată și necesară, a fost taxată drept hachiță, măsurile luate (cind erau

Pornind de la cerința formulată de documentele Congresului al XIV- lea privind intensificarea muncii politice de masă în rindul colectivelor de oameni ai muncii. Consiliul Județean Dolj al Educației Politice și Culturii Socialiste și-a prevăzut, prin programele sale de activitate, și acțiuni de îndrumare și control a colectivelor stațiilor de radioamplificare, schimburi de experiență, precum și analize, in unele întreprinderi, asupra modului concret in care acestea își duc la îndeplinire rolul pe care îl au. Se poate aprecia că in perioada de pregătire a celui de-al XIV-lea Congres al partidului și, mai ales, in zilele care au trecut de atunci, activitatea stațiilor a cunoscut un reviriment mai ales în acele unități eco- nomico-sociale unde activitatea a fost îndrumată și sprijinită efectiv de factorii investiți cu atribuții în acest sens. Un exemplu concludent îl oferă activitatea stației de radioamplificare de la „Electroputere" Craiova. O precizare este necesară : comparativ cu alte întreprinderi, „Electroputere" dispune — datorită sprijinului manifestat de consiliul oamenilor muncii din întreprindere, de comitetul de partid șj comitetul de sindicat — de o bună dotare, de un colectiv redacțional constituit din oameni cu pricepere și pasiune pentru această muncă. Acest sprijin hu s-a limitat doar la dotarea cu aparatură adecvată, la instruirea periodică a colectivului redacțional, ci și la îndrumarea permanentă, in spiritul exigentelor actuale, privind modul de îndeplinire a sarcinilor ce revin muncii politico-ideologice în ansamblul său din documentele celui de-al XIV-lea Congres al partidului nostru. Se cuvine să relevăm în acest context că in întreaga perioadă de pregătire și desfășurare a forumului suprem al comuniștilor au fost organizate emisiuni speciale referitoare la principalele teze și orientări din documentele Congresului, la realizările deosebite obținute de colectivul acestei Întreprinderi în cinstea marelui eveniment. „Aici se elaborează săptăminal un program de activitate cu emisiuni cotidiene cu o durată de 30 minute zilnic, se analizează activitatea colectivului stației de radioamplificare periodic, în ședințe de birou ale comitetului de partid al întreprinderii, în plenare ale acestuia și. trimestrial, în consiliul de educație politică și cultură socialistă — Cum ne spune Smaranda Toma, secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii. Explicația este simplă : în întreaga activitate de informare și formare a oamenilor muncii se are în vedere necesitatea ca stația de radioamplificare să devină cu a-
Scriitorul

(Urmare din pag. I)prin milenii, și la imboldul ei, rind- pe rind, au învins vicisitudinile istoriei, cu iureșul ei de năvăliri, cu temporare, dar jefuitoare și chinuitoare stăpiniri străine, păstrîndu-ne ființa națională, cu limba, datinile și geniul specific ale poporului nostru nealterate. La răstimpuri, in ceasuri de grea cumpănă, cind părea că se prăbușește, din această ființă colectivă s-a ridicat cite un exponent în care virtuțile și dorul de libertate atingeau sublimul curajului și al jertfei, hrănite de aspirațiile întregii grupări etnice pe care o reprezenta, în numele cărora și alături de care lupta, învingind orice împotrivire, orice calamitate istorică.Scriitorul, mai mult decît orice alt beneficiar al șirului de jertfe care stau la baza lumii în care se scaldă azi sufletul românesc, aplecat pe pa- 
luate, după așteptări și tergiversări!) drept răfuială.La fel de ciudată apare și încredințarea împuternicirii de președinte al comisiei de judecată. De cum a început să dea semne că va soluționa contestațiile prin admiterea lor (considerînd dispozițiile de reținere ca fiind emise tardiv), președintele comisiei a fost înlocuit subtil, prin promovare în consiliul oamenilor muncii. Cind și noul președinte, Vraciu Ștefan, a manifestat aceleași intenții, au început să apară pe tapet greșeli vechi, imputări grave. Astfel, cu prilejul documentării de față, s-a reproșat lui V. Șt. că, în calitatea sa profesională de inginer constructor, a întocmit situații de lucrări fictive. Atunci de ce 1 s-a mai acordat încrederea de a fi președintele comisiei de judecată, misiune pentru care însăși legea pretinde un prestigiu neștirbit, conduită ireproșabilă 7Pesemne că pentru același motiv pentru care „descoperirea" abuzurilor in chestiunea vestitului echipament din piele s-a făcut atit de tirziu, iar recuperarea lui, atit de timid, pentru care comisia de judecată a departamentului a declinat soluționarea dosarelor, iar adresele de la o ușă la alta se succedau in ritm de o hirtie pe trimestru, pentru care unii oameni au putut fi convinși să restituie ceea ce aparținea în mod normal unității, iar alții se prevalează de prescripție. Este același motiv pentru care colectivul, în ansamblul său, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii nu au găsit resursele necesare să stăvilească la timp suspiciunile și răstălmăcirile, să separe binele de rău și corectitudinea de incorectitudine, să asigure în egală măsură integritatea avutului obștesc și drepturile cuvenite fiecăruia. Este motivul invocat de mai multe ori în articolul de față. Metaforic i se mai spune climat etic. Și în unitatea amintită acest climat dispune de toate premisele ca să fie un climat sănătos. Și chiar este. în multe privințe, astfel. Dar uneori în atmosfera lui se țese și păienjenișul unor relații ciudate, deloc lăudabile. rezultat al lipsei de reacție prompte, unitare și conforme cu legea, cu normele eticii socialiste. In împrejurările în care o asemenea reacție se impune. Adică al insuficientei combativități.

Sergiu ANDON 

devărat o formă eficientă de mobilizare a oamenilor muncii, de educare comunistă, un instrument activ în soluționarea problemelor producției, ale activității generale. Practic, in urma fiecărei analize se îmbogățesc programele emisiunilor". Sub genericul „Fapte de muncă, fapte de prestigiu" și „Agenda politică", eu care începe aproape zilnic programul stației, sînt evidențiate cele mai ilustrative realizări pe care oamenii muncii le obțin ; de asemenea, sînt aduse la cunoștința colectivului evenimentele politice „la zi". „Ca rod tot al unei asemenea analize se înscrie și noua rubrică „Microfonul vă aparține", inițiată și susținută aproape coti- , dian, dedicată dezbaterii și însușirii documentelor forumului su-
Din experiența și preocu
pările a două colective 
muncitorești din municipiul 

Craiova

prem al comuniștilor români, precum și evidențierii unor preocupări prioritare din viața uzinei — cum ne-a informat Ion Fierariu, membru al colectivului de redacție. Cei dinții invitați la microfonul emisiunii amintite au fost directorii celor patru fabrici și Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică, șefii colectivelor de eercetare-proiectare, directorii cu probleme de export șl de pregătire a fabricației, secretari de comitete și organizații de partid, conducători ai unor organizații de masă și obștești, muncitori cu experiență. Săptăminal — in cadrul unor rubrici cum sînt „Preocupări. împliniri, perspective", „Tinerețe, idealuri, împliniri", „Portretul săptăminii", „Tribuna democrației socialiste", „Sfatul medicului", „Din activitatea organizațiilor de masă și obștești" — se difuzează cicluri tematice de emisiuni de mai lungă durată, cu un accentuat caracter mobilizator fiind inspirate șl realizate din vasta problematică economică, politică și socială a acestei mari întreprinderi, întreprindere unde in prezent se realizează aproape Întreaga producție a tării de locomotive diesel electrice și electrice pentru linii magistrale, de transformatoare de putere, de apa- rataj electric de inaltă tensiune și o Însemnată pondere din producția de motoare și generatoare electrice.„Cind in Întreprindere au loc plenare ale comitetelor de partid și sindicat, adunări generale ale oa
------------------------------------------ ----- --------  . , , ,,lt t

și realitățile patrieiginile în care stau înscrise vitejiile înaintașilor, exemplul lor de demnitate și curaj in fața unor dușmani puhoi și fără număr, se apropie cu slială și recunoștință de aceste căpetenii cu nume neuitate prin veacuri, să le reînvie chipul și faptele pilduitoare. In fiecare veac al existenței noastre ea popor, cei înzestrați cu darul de a da viață mulțimilor conduse în lupta pentru independență pot găsi subiecte de romane istorice, de drame și epopei — trilogii și pen- talogii — care să zguduie sufletele cele mai indiferente și să întărească în tineretul nostru harnic simtă- mintul dragostei datorate acestui sfint pămint strămoșesc, păstrat prin jertfa înaintașilor slăviți, care ne-au lăsat crezul și fapta lor exemplare ca o moștenire nepieritoare.Titus Popovici, ca și alți mulți dintre contemporanii și înaintașii săi, s-a dăruit îndelung meditației asupra unuia dintre domnitorii care au meritat epitetul de „cel Mare", fără îndoială, îndemn fiindu-i Scrisoarea III a lui Eminescu și aniversarea a șase veacuri de la urcarea pe tron a marelui Domn, biruitorul sultanului Baiazid-Fulgerul, spaima Apusului in vremea sa. Să urmărești mintal cum ar fi putut lua ființă in cugetul scriitorului — autor al „Moștenirii" — cronica dramatică a epocii marelui domnitor este de-a dreptul tulburător. La Rovine, Mircea Basarab avea doar 30 de ani. Eminescu scria deăpre el, venind în cortul lui Baiazid : „...Un hâtri n atît de simplu, după vorbă, după port", dar „bătrin" însemna pentru cei ce l-au calificat astfel in șirul domnilor cu același prenume, „cel dinții" dintre ei și, după imaginea lui din fresca de la Argeș, pe care Titus Popovici a contemplat-o, cu siguranță, Mircea arată ca un bărbat frumos, cu ochi mari privind în depărtarea timpului care scoate la Iveală faptele omului, stăpinit de sentimentul responsabilității pentru destinul neamului său. Să fii primul stăpînitor al unei țări mici de plugari și de oieri care-și vorbeau de pe o creastă de munte pe alta, doinind și hăulind a dor de viață în libertate și să stai de pază puhoiului cotropitor, în fața căruia Europa întreagă își plecase capul, o Europă cu regi și împărați vestiți, cu cavaleri geloși de onoarea lor de apărători neînfrlcați ai crucii și eliberatori ai Sfîntului Mormînt, Învinși la Nicopole de Baiazid ; să fii singur ca Mircea in fața teribilei puteri otomane, în urma căreia au curs rîuri de singe — apărindu-și „țara și nevoile și neamul" — și să birui pe cel ce se credea de nebiruit. Ce neasemuită îmbărbătare este in a- ceastă „singurătate" plină de vocile, voințele și elanurile alor tăi ! Simțind in propriu-i piept bătaia de inimă a neamului din care purcese, Mircea era și reprezenta un popor întreg, un neam neînfricat, doritor de libertate și neatirnare. Ca el însă au fost Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și sutele de mii de ostași anonimi care s-au jertfit în cele două înfricoșate războaie ale veacului nostru ce se va continua în curînd într-un alt veac. Ei au urmărit același țel : libertatea, independența și unitatea tuturor celor de un neam, de o limbă și de o concepție de viață, in prietenie și colaborare cu toate celelalte popoare. N-am năzuit la nici o brazdă de pă- mînt străin, dar n-am precupețit nici o picătură de sînge pentru păstrarea moștenirii ce ne-au lăsat strămoșii. In „Cronica dramatică" a domniei lui Mircea cel Mare, Titus 

menilor muncii, stația de radioamplificare ilustrează pe larg aspecte concrete din cadrul dezbaterilor, măsurile stabilite, termenele scadente și răspunderile repartizate" — ne spune Valentin Oprișiu, președintele consiliului de educație politică și cultură socialistă din întreprindere. Desigur, in activitatea stației de radioamplificare de aici există loc pentru mai bine. Că așa stau lucrurile ne-a dovedit-o chiar programul audiat in timpul documentării noastre întocmit cam pripit. Explicația : se prezenta altceva decit ceea ce fusese prevăzut în pro- gramul-cadru avizat pentru săptămi- na și data respectivă.Cum se desfășoară activitatea stației de radioamplificare de la unitatea vecină, întreprinderea Mecanică de Material Rulant Craiova ? Consemnăm din darea de seamă a conferinței pentru alegerea noului comitet de partid al întreprinderii : „Trebuie criticat faptul că o slabă activitate s-a desfășurat în ultima perioadă la stația de radioamplificare, care, îndeosebi în acest an, a încetat să mai constituie o formă e- ficientă a muncii politice de masă, de propagandă în general". Cum era și firesc, o asemenea apreciere critică a determinat conferința să stabilească măsuri în vederea perfecționării muncii in acest domeniu. Cu atît mai necesar cu cit activitatea stației de radioamplificare fusese lăsată la periferia preocupărilor consiliului de educație politică și cultură socialistă, a comitetelor de partid și sindicat în ultimele zile, așa cum ne spunea și tovarășul Nicolae Ber- becaru. noul președinte al comitetului de sindicat, s-au elaborat programe de activitate, emisiunile stațiilor au devenit mai frecvente. Și âu ce populariza. Astfel, muncitorii Constanța Mirea și Nicolae Pro- hasca ne vorbeau de realizări spectaculoase în domeniul recuperării energiei electrice la standurile de probă, de o serie de inițiative în ceea ce privește recuperarea, recon- diționarea și refolosirca unor piese și subansamble. Am dori ne spuneau ei— să sporească numărul e- misiunilor consacrate unor acte legislative, evenimente politice Ia zi. metodelor de muncă ale fruntașilor In producție.Sperăm că asigurările primite de Ia Liviu Marinescu, noul președinte al consiliului de educație politică și cultură socialistă din întreprindere, măsurile luate deja vor face ca Începutul bun din ultima perioadă să fie consolidat, iar activitatea stației de radioamplificare să se ridice cel puțin la nivelul frumoaselor realizări în producție obținute de acest harnic colectiv muncitoresc.
Nicolae BABAEAU corespondentul „ScînteH’

Popovici cuprinde — informat, Inspirat și capabil să trăiască clipele cruciale ale unui om și domnitor ce și-a păstrat coloana — geniul diplomatic și lupta hotărîtă, sprijinită pe popor, pentru asigurarea independenței țării în împrejurări și timpuri în care popoarele vecine erau pașalicuri ale Semilunei. Din loc în loc, reapar cuvinte din Scrisoarea III a lui Eminescu : „...vă urez bun venit...",„...să fac cale întoarsă—". „Bun venit" celor cu inima bună și gindul deschis ; „cale întoarsă" acelora care întind fățarnic un obraz zimbi- tor, spre a-1 ascunde pe celălalt, încruntat, amenințător, cumpărător...Interpretată de cei mai de seamă actori ai Teatrului Național, un fior de mindrie și participare străbate pe orice spectator cind Mircea — Gheorghe Cozo- rici — exprimă rațiunea împotrivirii sale : „Noi sîntem pe aceste meleaguri de cind, in clocotul începuturilor de lume, a răsunat cel dinții glas omenesc... Toți cei ce au vrut să cucerească Apusul pe aici au trecut. Bătuți, pe aici s-au tras înapoi spre deșerturile lor. I-am vinturat încoace și încolo. Noi am stat. Cu greu ca iedera pe copacul vieții care e țara ce am avut-o din veci, tărimul nostru nepărăsit... (...) S-ar putea să mă învingi mîine, Ba- iazfd, dar ne vom lupta mai departe in păduri, in stincile Carpaților, in cetățile Ardealului și-n ruinele lor, dar nu ne vom închina niciodată...". Cu un timbru de aramă lovită de buzdugan, să se audă în toate veacurile viitoare, simțim că fiecare vorbă spusă de actor se înfige in inimă, scriind acolo porunca nestrămutată a unui neam demn, însetat de libertate și independență.D. R. Popescu a scris laconic, dar cuprinzător și meritat de Tiius Popovici : „Da 1 Moștenirea este o capodoperă !“.Secolele ce alcătuiesc coloana victoriei patriei ne ajută să înțelegem mai bine rolul pe care îl joacă mulțimile și personalitățile in istoria acestui popor. Cele 12 tone de grîu la hectar, cele peste 40 de tone de porumb știuleți la hectar, copiii nbștri care se întrec pe plan mondial in știința matematicii, a chimiei, a fizicii, sportivii, medicii străluciți, minerii aureolați de eroismul muncii, cercetătorii cu ochiul lipit de microscop ca să afle tainele vieții și atiția alții își desfășoară activitatea sub ochii noștri. Sîntem datori să nu așteptăm să treacă decenii pentru a oglindi în capodopere munca lor pe care se întemeiază a- devărata noastră independență, libertatea de a ne făuri viitorul așa cum îl dorim. Ei toți sînt împlinitorii testamentului, ai moștenirii lăsate de înaintași. Fiecare, la locul său, contribuie prin muncă și creație, in acest luminos anotimp socialist al țării la asigurarea condițiilor celor mai favorabile păstrării independenței naționale și inălțării noaștre, nedezmințită de-a lungul a două milenii de generațiile care și-au sorbit puterea din straturile de existență ale celor ce au populat mîndrul nostru pămînt strămoșesc, de pe cind „s-a auzit primul glas omenesc pe aceste meleaguri", cum spunea Mircea din „Moștenirea" lui Titus Popovici. Este un mesaj al istoriei noastre ce răsună puternic pînă azi, cind ne făurim, sub conducerea partidului comunist, istoria prezentă și viitoare.
Emilia Șt. MILICESCU
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Unirea tuturor forțelor pentru îndeplinirea 
obiectivelor economico-sociale

Etapa națională a Concursului de 
creație științifică și tehnică studențească

(Urmare din pag. I) cu mai mare hotărire in direcția aplicării măsurilor pentru modernizarea și îmbunătățirea structurii producției, pentru creșterea ponderii ramurilor tehnicii de vîrf, redimen- sionarea dezvoltării unor ramuri energo-intensive, concomitent cu creșterea preocupărilor privind buna funcționare a unităților energetice, economisirea materiilor prime și combustibililor. De asemenea, se impune ca organele și organizațiile de partid să antreneze in mai mare măsură colectivele de oameni ai muncii Ia îndeplinirea planului la producția fizică, la export, Ia ridicarea performanțelor șl nivelului tehnic al produselor.Organele și organizațiile de partid din agricultură vor trebui să situeze în continuare in centrul activității lor mobilizarea oamenilor muncii din această ramură de bază a economiei naționale la înfăptuirea noii revoluții agrare, dezvoltarea intensivă și modernizarea întregii agriculturi, a- sigurind creșterea susținută a producției agricole. O atenție deosebită se va acorda, in această perioadă, pregătirii viitoarei campanii a- gricole, a bunei desfășurări a învă- țămîntului agrozootehnic.Organelor și organizațiilor de partid Ie revine, de asemenea, răspunderea de a urmări îndeaproape modul în care sînt realizate programele de introducere a tehnicii noi in toate ramurile economiei, desfășurarea corespunzătoare a proceselor de învățămint, aplicarea măsurilor de reciclare și ridicare a nivelului de cunoștințe tehnico-științifice, profesionale a cadrelor, a tuturor oamenilor muncii, deoarece numai cu o forță de muncă bine pregătită vor putea fi transpuse în viață proiectele de progres continuu, economic și social, al țării.Indiferent fn ce sector ar activa, pentru organele și organizațiile de partid, pentru toți comuniștii obiectivul fundamental al preocupărilor trebuie să-I reprezinte promovarea consecventă a politicii partidului de întărire permanentă a proprietății socialiste, de creștere a răspunderii oamenilor muncii, in calitatea lor de proprietari și producători, în buna gospodărire a părții din avuția națională încredințate de societate spre administrare, care trebuie să-și afle expresia in creșterea eficienței activității în toate domeniile, asigurînd astfel sporirea continuă a venitului național, baza sigură a dezvoltării generale a patriei, a ridicării bunăstării poporului.Așa cum o demonstrează remarcabilele realizări obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist, in transformarea revoluționară a societății. în făurirea cu succes a socialismului, organele și organizațiile de partid dispun de o puternică forță politică și organizatorică, de o bogată experiență pen-' tru înfăptuirea cu succes a obiectivelor economico-sociale stabilite de marele forum al comuniștilor.La Congresul al XIV-lea numărul membrilor de partid era de 3 831 000, cu peste 431 de mii mai mare decît la Congresul al XlII-lea. „Se poate spune — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — că nu e- xistă unitate economico-socială sau sector mai important de activitate unde să nu existe puternice organizații de partid, unde comuniștii să nu acționeze pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, ale întreguliti popor in infăptuirea programelor de dezvoltare a patriei, de făurire cu succes a socialismului". Pentru a pune și mai mult in valoare acest puternic potențial de care dispune partidul nostru, organele și organizațiile de partid âu îndatorirea de a milita pentru ridicarea la cote superioare a întregii activități organizatorice și politico-educative, în con
teatre

4 Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Jocul ielelor — 18 ; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 18
G Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Peter Oschanltzky. 
Solist : Marin Cazacu — 18
• Opera Românâ (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18
® Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierduta — 18.30
Ș Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Ușile 
împărătești — 19
• Teatru! „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18 ; 
(sala Studio) : Cuibul — 18,30
G Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 73 34) : Ar ti fost o mare iubire — 
18 ; (sala Gluleștl, 18 04 85) : cocoșelul 
neascultător — io ; Milionarul sărac 
— 18

• Nea Mărln miliardar : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O 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 : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19. FLOREAS- 
CA (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 39)
• Revanșa : FERENTARI (80 49 85) — 

'15; 17; 19. POPULAR (33 15 17) - 15;
17; 19
• Un studio in căutarea unei vedete:
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Un comisar acuză : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• De la cuvint la Imagine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30: 14: 17; 19.30
Â Nu e ușor cu bărbații : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 13;
15,15; 17,30; 19,30
A O seară de iarnă Ia Gagra : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
e Omul din Rlo : 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
• Potopul (I—H) : UNION. (13 49 04)
— 9; 12: 15; 18
• Nu vă jucațl cu dragostea : CO- 
TROCENI (81 67 88) — 15; 17; 19
• Misiune specială : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

O Teatrul satirle-muzical „C. Tânase“ 
(sala Savoy, 15 58 78) : Savoy, Savoy
— 18 : (sala Victoria, 50 58 85) : Caval
cada risului — 18
fi Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română” (13 13 00) : Baltagul — 18
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9 ; Nota zero la 
purtare — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
victoria) : Aventurile Iui Plum-Plum
— 10; 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04): 
Poveste despre marionetă — 15
O Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor” (R.P. Bulgaria) — 18,30 

sens cu cerințele actuale ale dezvoltării economico-sociale.Firește, înainte de toate este imperios necesar ca, neintirziat, organele și organizațiile să inițieze ample și variate acțiuni politico-educative in vederea însușirii de către toți oamenii muncii a conținutului documentelor aprobate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Astfel, în lumina ideilor și tezelor din Raportul la Congres și din Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie a.c„ prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid trebuie să determine îmbunătățirea calitativă a întregii activități ideologice, politico- educative și culturale, menite să înarmeze comuniștii, pe toți oamenii muncii cu concepția materialist-ști- ințifică despre lume și viață, să le formeze un larg orizont politic, științific și cultural, să dezvolte spiritul revoluționar, să dea răspunsuri științific argumentate la problemele noi ale construcției socialismului cu privire la căile de făurire a societății noi, să demonstreze, pe baza faptelor, că numai societatea socialistă poate asigura dreptatea și echitatea socială, dezvoltarea personalității umane, bunăstarea Întregului popor, activitate care trebuie să se concretizeze in implicarea tot mai conștientă a oamenilor muncii la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Concomitent cu larga popularizare a documentelor Congresului al XIV- lea al partidului, cu intensificarea muncii politico-educative in vederea formații omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului, organele și organizațiile de partid au datoria să asigure în permanență cuprinderea, abordarea și soluționarea cu maximă operativitate a tuturor problemelor, promovarea cu îndrăzneală a noului, a experienței înaintate în toate domeniile de activitate, cunoașterea exactă a modului în care se derulează producția industrială și agricolă, a neajunsurilor ce se mai manifestă în unele, sectoare, intervenția promptă pentru înlăturarea grabnică a acestora, repartizarea judicioasă a forțelor, afirmarea spiritului critic și autocritic.După cum se desprinde cu toată claritatea și din orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rolul de conducător politic al partidului nu se identifică in nici un fel cu existența vreunui centru de comandă, situat în afara sau deasupra societății șl nici cu înlocuirea conducerilor colective din organele centrale, din unitățile economico-sociale de către organizațiile de partid. Dimpotrivă, partidul, prin organele și organizațiile sale, își îndeplinește misiunea sa istorică de forță politică conducătoare din interiorul societății, al maselor, al colectivelor de muncă, prin activitatea, influenta și exemplul comuniștilor care lucrează în diferite domenii, ei avînd datoria să asigure buna desfășurare a muniții. în toate organele de, stat, în organismele democrației muncit,orești- revoluționare din toate unitățile economico-sociale, să militeze cu fermitate pentru respectarea principiului muncii colective, pentru aplicarea neabătută a măsurilor stabilite. Tocmai de aceea, pentru cunoașterea realităților, pentru unirea energiilor colectivelor de muncă în vederea îndeplinirii sarcinilor economico-sociale, organele și organizațiile de partid trebuie să se implice cu mai multă eficiență în activitatea organizațiilor de masă și obștești, in organismele democrației muncitorești-revoluționare, să-și aducă o contribuție activă, permanentă la îmbunătățirea conținutului mun
cinema 

cii acestora, să militeze mai susținut pentru promovarea unui stil de muncă revoluționar, comunist, in activitatea organelor de conducere colectivă. Secretarul general al partidului nostru a subliniat in opera sa teza potrivit căreia dezvoltarea democrației impune, ca o necesitate o- biectivă, creșterea răspunderii cadrelor de partid și de stat, a comuniștilor. a organelor de stat și organismelor democratice în înfăptuirea hotăririlor și programelor partidului, a legilor țării, întărirea ordinii și disciplinei in toate domeniile. Firește, factorul primordial in întărirea responsabilității îl constituie efortul propriu al fiecăruia. Dar pornind de la cerința potrivit căreia in cadrul dezvoltării democrației noastre muncitorești-revoluționare toate cadrele de partid și de stat trebuie să-și desfășoare activitatea în strînsă legătură cu oamenii muncii, cu poporul, aflin- du-se permanent sub controlul acestora, organele și organizațiile de partid, concomitent cu sprijinirea și stimularea acestui efort, au datoria să ceară comuniștilor învestiți cu funcții de răspundere in diferite organe de stat și economice să raporteze periodic sau ori de cîte ori este necesar despre modul cum și-au îndeplinit îndatoririle și obligațiile atît în fața organelor și organismelor democrației socialiste, cît și in fața partidului, exigentă subliniată cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Un imperativ de o deosebită importanță pentru creșterea eficienței și calității muncii politico-organiza- torice, pus în evidență de secretarul general al partidului, este mutarea centrului activității de partid în mijlocul maselor, in fabrică, în cooperativă, în învățămint, în cercetare, în mijlocul muncitorilor, al țăranilor, al intelectualilor, al tuturor acelora care asigură infăptuirea politicii partidului. în ultimă instanță, munca de partid este munca nemijlocită cu oamenii. De aceea, pornind de la principiul fundamental al construirii socialismului cu poporul, pentru popor, cadrele de partid și de stat, comuniștii trebuie să se afle în permanență alături de oamenii muncii, să acționeze cu toată hotărirea, împreună cu colectivele unităților in care lucrează, pentru înfăptuirea politicii partidului, avînd mereu in față exemplul de muncă și viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, convingătoare lecție a ceea ce înseamnă a acționa împreună cu masele, a fi mereu în mijlocul lor, a purta un permanent dialog cu muncitorii, țăranii, intelectualii, cu toate categoriile de oameni ai muncii.Sînt toate acestea cerințe menite să asigure unirea energiilor tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea obiectivelor stabilite de cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Unirea eforturilor, a forțelor, a e- nergiilor semnifică totodată coeziunea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, acțiunea lor convergentă, unitatea de convingere și faptă pentru ' Înfăptuirea politicii partidului de asigurare a propășirii patriei, înseamnă unitatea intr-un front comun a întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, temeiuri ferme ale obținerii de noi și grandioase victorii, socialiste.
Din nemărginita dragoste de țară

(Urmare din pag. I)precise ale științei, geologii au stabiMt : aici, in acest perimetru, va fi viitoarea mină. Cam exact in aceleași locuri unde au minerit dacii și oamenii lui Mircea cel Mare. Se înțelege că la alte dimensiuni, cu alte metode, in alt ritm. Nu o mină oarecare, ci una dintre cele mai moderne, dotată cu tot ce este mai nou în domeniu, pentru ca si productivitatea muncii să fie pe măsură. Perioada de construcție a durat mai multe etape. S-au alocat fonduri importante ca extracția minereului de cupru să se facă — precum astăzi — după cele mai a- vansate tehnologii.în strnca dură a muntelui s-au croit, anevoios, kilometri și kilometri de galerii. Pentru cele patru abataje cu subetaje și alte două cu metode de exploatare în felii orizontale descendente. Si ni se explică : cele două metode de construcție au fost impuse de configurația terenului. Toate detaliile pină la amănunt ne sint date de niște tineri. Tînăr este inginerul Victor Pătrășcoiu, directorul miinei. La fel și ingiine- rul-șef. Ion Danclu. De virste apropiate cu cei doi sint șl multi din cei aflați in fnmtea brigăzilor și formațiilor <5e muncă. Tineri, dar ambițioși, ener

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost Impresionat de mesajul de felicitare și urările pe care ați binevoit să le adresați poporului mauritanian, conducerii «ale naționale și mie personal cu ocazia sărbătoririi celei de-a 29-a aniversări a dobindirii suveranității noastre naționale.In numele poporului mauritanian, al conducerii sale, precum și al meu personal, vă exprim sincere mulțumiri și vă adresez ia rindul meu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate guvernului și poporului român prieten.Cu cea mai inaltă considerație,

Colonel MAAOUYA OULD SID'AHMED-TAYA
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Șef al Statului Republica Islamică Mauritania

t V
19,00 Telejurnal o înfăptuim hotărlrile 

marelui forum al comuniștilor 
români !

19,25 Congresul a! XIV-lea — Congresul 
marilor victorii socialiste c Pro
gramul partidului — program de 
muncă șl de viață al Întregului 
popor

19,45 România tn lume
20,05 Glorie, nepieritoare glorie ! Cln- 

tece patriotice, revoluționare

ACTUALITATEA SPORTIVA

FOTBHL : Repartizarea echipelor pentru tragerea 
la sor|i a grapelor Campionatului mondialComisia de organizare a Campionatului mondial de fotbal, întrunită la Roma, a desemnat echipele ce vor fi capi de serie af celor șase grupe ale turneului final. Acestea sint Italia, Argentina, Brazilia, R.F. Germania, Belgia și Anglia. în vederea tragerii la sorți, celelalte 18 echipe au fost repartizate in trei urne, numerotate după cum urmează : 1. Camerun, Egipt, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Costa Rica, S.U.A ; 2, Uruguay, România,

★HANDBAL. în cadrul seriilor semifinale ale Campionatului mondial feminin de handbal (grupa B), ce se desfășoară în Danemarca, selecționata României a întrecut cu scorul de 25—18 (13—10) formația Poloniei.Alte rezultate : Cehoslovacia — Japonia 26—19 (12—11) ; R.F. Germania — Bulgaria 23—16 (11—5) ;Danemarca — R.D. Germană 15—15 (6—9) ; Suedia — Franța 21—12 (9—6) ; Austria — Olanda 21—17 (9-7).FOTBAL. Meciurile retur din cadrul optimilor de finală ale competiției Internaționale de fotbal „Cupa U.E.F.A." s-au încheiat cu următoarele rezultate (in paranteză sînt trecute rezultatele din prima manșă) : Werder Bremen — Napoli 5—1 (3—2) — golurile au fost marcate de Riedle (2), Rufer, Sauer, Eilts, respectiv, Careca ; F.C. Koln — Steaua Roșie Belgrad 3—0 (0—2) — au marcat : Gotz (2) și Ordenewitz ; F.C. Porto — S.V. Hamburg 2—1 (0—1) — autorii golurilor ; Nascimento, Couto, respectiv, Merkle ; Dinamo Kiev — Fiorentina 0—0 (0—1) ; F.C. Karl Marx Stadt — Juventus Torino 0—1 (1—2) — unicul gol a fost înscris de De Agostini ; Auxerre — Olympiakos Pireu 0—0 (1—1) ; F.C. Liege — Rapid Viena 3—1 (0—1) — golurile au fost marcate de Nij- skens, Ernes, Boffin, respectiv, Fjo- ertoft ; V.F.B. Stuttgart — F.C. Anvers 1—1 (0—1) — au marcat:Frontzeck, respectiv, Broeckart.Au obținut, calificarea echipele

gici. dornici de afirmare, neacceptind să nu fie la zi cu tot oe apare nou, de ultimă oră, la scara celor mai mari performanțe in extracția și prelucrarea cuprului. Din abataje minereul vine, fără contenire — pentru că aici e „foc continuu" — pe benzi in stația de preparare. Directorul minei ține o adevărată „cronică" a acestei noii unități, „cronică" din care se pot retine zile, cifre, evenimente cu precisă semnificație. în primul an de producție — 1984 — s-au extras 95 000 tone minereu. In 1938 —- peste 166 000 tone. în acest an deosebit în evenimente, anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului, deschizător de noi și vaste orizonturi de dezvoltare, producția va a- junge la 175 000 tone. în abatajul 124, brigada condusă de Ion Morjan mai are doar o oră de muncă pină la încheierea schimbului. „Cu fiecare zi — ne spune șeful de brigadă — noi vorbim numai de sporuri de producție pe care le obținem peste sarcina de plan. Angajamentul nostru este ca pină la sfîrșitul acestui an să extragem peste plan peste 15 000 tone minereu”. La fel îți spun șl minerii din abatajul 421, cei din brigada condusă de Vasile Stîngu. Minerii Vasari Emeric. Nicolae Că-, plescu și Ghiță Costea —

oameni cu experiență, pricepu ți organizatori — au lingă ei tineri care s-au integrat repede in disciplina muncii. Pentru că sint dornici să învețe, să stâpinească toate tainele meseriei pentru care auoptat. Ei știu că intr-o a- semenea muncă se cerbărbăție, curaj, stăpinirede sine in momente mai dificile, dar și multă inventivitate. Soluțiile tehnice se cer gîndite repede, lucru care nu se poate face fără a poseda temeinice cunoștințe.Principala preocupare a minerilor de aici este de a extrage cît mai mult minereu. Zilele, orele, randamentul fiecărui schimb, dăruirea fiecărui om se calculează, cum este și firesc, in tone de cupru obținut Nu insă pe ultimul plan este pusă perspectiva. A- dică activitatea pentru deschiderea a noi abataje. Pregătirile pentru producția lud 1990 au început de citeva lund. Se conturează tot mai repede noi galerii spre cele 13 lentile, unde se află rezerva de minereu, prevăzută a se exploata tn perioada următoare. Munoa de cercetare are direcții precise. Aparatura din dotare este la nivelul tehnicii de vîrf pe plan mondial. La anaiiza probelor se folosește un a-

20.20 Hotărîrile Congresului al XIV-lea 
al partidului — mobilizator pro
gram de muncă pentru întregul 
nostru popor

20,40 Copiii clntă patria șl partidul. 
Program llterar-muzlcal-coregraflc

21,00 Hotărlrile Congresului al XIV-lea 
al P.C.R. la temelia perfecționări! 
învățămlntului românesc O A fi 
revoluționar in știință. In tehnică. 
In întreaga viață

21.20 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materiallst-ștllnțlficâ

21,50 Telejurnal

Columbia, Cehoslovacia, Irlanda, Suedia ; 3. Spania, U.R.S.Ș., Scoția, Austria, Iugoslavia, Olanda. Fiecare din cele șase grupe ale primei faze a campionatului, ce va avea loc anul viitor (8 iunie — 8 iulie) in 12 orașe italiene, va cuprinde 4 echipe, un cap de serie și cite o echipă din urnele 1, 2 și 3. Tragerea la sorți pentru stabilirea definitivă a grupelor se va efectua sîmbătă 9 decembrie, la Palatul sporturilor din Roma. *Werder Bremen, F.C. Koln, S.V. Hamburg, Fiorentina, Juventus Torino, Auxerre, F.C. Liege și F.C. Anvers.Tragerea la sorți a meciurilor din sferturile de finală pentru toate cupele europene se va efectua, la 15 decembrie, la Ziirich.După cum se știe, printre echipele calificate în sferturile de finală ale „Cupei Cupelor" se numără și formația Dinamo București.BASCHET. La Belgrad, în meci pentru grupele sferturilor de finală ale „Cupei Cupelor" la baschet masculin, echipa locală Partizan a învins cu scorul de 91—83 (43—44) formația franceză B.C. Mulhouse. în cadrul aceleiași competiții, echipa Real Madrid a întrecut pe teren propriu, cu scorul de 93—71 (40—31), formația PAOK Salonic.RUGBI. La Carcassonne (Franța), In meci pentru „Cupa Mondială" la rugbi în XIII, selecționata Noii Zee- lande a învins cu scorul de 34—0 (8—0) echipa Franței.TENIS. Finala tradiționalei competiții internaționale de tenis „Cupa Davis” se va disputa, între 15 și 17 decembrie, în orașul vest-german Stuttgart intre echipele R.F. Germania și Suediei.în vederea acestei fntilnirl. federația suedeză de specialitate a selecționat pe următorii jucători : Stefan Edberg, Mats Wilander, Jan Gunnarsson, Andres Jarryd și Jonas Svensson.

parait cu absorbție atomică, a cărui „fidelitate" nu pune mici cel mai mic semn de Întrebare.Trec ore după ore și mai sint atitea de aflat din munca minerilor de la Bala de Aramă. Iată locul unda minereul devine cupru concentrat, printr-o tehnologie cu procese mecanizate și automatizate de inaltă productivitate. Sau locul unde va fi abatajul] cel nou care va produce oină la finele acestui an. Sau un alt abataj care a prins deja contur, ale cărui galerii se extind, iar pe platforme au început să prindă deja contur utilajele oare vor fi introduse in subteran.Și minerii de aiioi, la fel ca toți oei aflati in zecile, sutele și milioanele de locuri de muncă ale tării, își îmbogățesc cu noi și importante fapte de muncă raportul muncitoresc strălucit pe care l-au dedicat celui de-al XIV-lea Congres al partidului. Hotărîrile marelui forum comunist sint și pentru el mobilizator program de muncă și luptă. Un raport muncitoresc izvorît din nemărginita dragoste de țară, din statornică dăruire pentru tară.
VIrcjillu TATARU

Sub egida Consiliului U.A.S.C.R. și Ministerului Educației și învă- tămintului, la Institutul Politehnic din Timișoara s-au deschis joi lucrările etapei naționale a Concursului de creație științifică .și tehnică studențească. Manifestarea este menită să prezinte realizări semnificative din activitatea de cercetare studențească, contribuția adusă la soluționarea unor probleme concrete ale dezvoltării tehnico-știintifice, ale economiei românești.Reunind cele mai reprezentative rezultate obținute în cadrul cercurilor științifice studențești și colectivelor mixte de cercetare ale studenților, cadrelor didactice și specialiștilor din producție, concursul are loc sub semnul hotărî- rii întregului tineret universitar de a participa la realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al
ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Condiții optime pentru odihnă 
și îngrijirea sănătățiiîn această perioadă, oficiile județene de turism și I.T.H.R. București asigură tuturor solicitanților bilete pentru odihnă și tratament in cele mai renumite stațiuni balneoclimaterice ale țării. între acestea șe află stațiunea Călitnănești- Căcîulata, situată la 18 kilometri de Rimnicu Vîlcea, la o altitudine de 260 metri, avind o climă continentală blindă. Stațiunea este recomandată, in principal, pentru a- fectiuni ale tubului digestiv, hepa- tobiiiare, renale ; boli metabolice și de nutriție ; afecțiuni ale aparatului locomotor, degenerative, inflamatorii. abarticulare, posttraumatl- ce ; afecțiuni ale sistemului nervos periferic și respiratorii.Situată în Cîmpia Bărăganului, la 6 kilometri de municipiul Slobozia, stațiunea Amara, are o climă continental-temperată de stepă și este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor, de- gdherative, Inflamatorii, abarticulare, posttraumatice, ale sistemului nervos periferic și ginecologice.Stațiunea Borsec din apropiere de localitatea Toplița, județul Harghita, aflată la o altitudine de 900 metri, cu climat subalpin. este indicată pentru afecțiuni cardiovasculare, endocrine, ale tubului digestiv, hepatobiliare, nevroză astenică. La rindul său. Pucioasa este o stațiune situată pe valea riului Ialomița, la 21 kilometri de municipiul Tîrgoviște, la o altitudine de 350-400 metri, fiind recomandată pentru tratamentul afecțiunilor aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic și central, afecțiuni respiratorii, O.R.L. și dermatologice.Situată între țărmul Mării Negre și Lacul Techirghiol, la 14 kilometri de municipiul Constanta, stațiunea Eforie Nord este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor — degenarative, inflamatorii, abarticulare, posttraumatice, afecțiuni ale sistemului nervos periferic și central, ginecologice, dermatologice și respiratorii. iar stațiunea Singeorz-Băi, situată la poalele munților Rodna, la 53 kilometri de municipiul Bistrița, este indicată pentru afecțiuni ale tubului digestiv, hepatobiliare, boli metabolice și de nutriție. Be

Stațiunea balneoclimaterică Slănic Moldova

vremea
Prognoza meteorologică pentru Inter

valul 8 decembrie, ora 20 — 11 decem
brie, ora 20. In țară t Vremea va fl 
rece, cu cerul temporar noros. Precipi
tații slabe, sub formă de ninsoare, vor 
cădea, trecător, în prima parte a Inter
valului. In jumătatea de nord a târli 
șl. izolat, tn celelalte zone. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat, prezentlnd. 
trecător, Intensificări In zonele estice. 

XIV-lea al Partidului Comunist Român, în spiritul tezelor, orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. cuprinse în cu- vintările rostite la lucrările înaltului forum democratic al comuniștilor români, precum și cu prilejul deschiderii noului an de învățăm în t.Organizat pe structura a 26 de secțiuni, al căror profil este orientat către teme cu pronunțat caracter interdisciplinar si aplicativ, precum și către discipline științifice cu caracter fundamentai, concursul îsi prooune, totodată, să ofere cadrul unui larg schimb de experiență între autorii lucrărilor prezentate și snecialiști din unități de producție, de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică. In vederea valorificării suoerioa- re a creației tehnico-știintifice.

neficiind de o climă continentală, deistepă, stațiunea Lacu Sărat din Cîmpia Brăilei este recomandată pentru afecțiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic, ginecologice, dermatologice, endocrine, boli profesionale, iar pentru tratament eficace in afecțiuni ale aparatului digestiv, hepatobiliare și ale căilor respiratorii, boli metabolice și de nutriție, ale rinichiului, ale sistemului nervos periferic și posttraumatice se pot procura bilete Ia stațiunile Slănic-Moldova. Pentru stațiunea Băile Tușnad, situată la poalele masivului vulcanic Harghita, pe malul Oltului, Ia 32 kilometri de municipiul Miercurea- Ciuc si la 63 kilometri de municipiul Brașov, pot oota cei care vor să se trateze pentru afecțiuni ale sistemului nervos, nevroză astenică și afecțiuni cardiovasculare. Renumită pentru efectele sale terapeutice, stațiunea Sovata, situată in județul Mureș, Ia o altitudine de 530 metri, cu climat subalpin, este recomandată, in principal, pentru afecțiuni ginecologice, ale aparatului locomotor și ale sistemului nervos periferic.Important de reținut este faptul că stațiunile balneare oferă în a- ceastă perioadă spații de cazare in hoteluri moderne și în case de odihnă confortabile. Servirea mesei este asigurată în restaurante și pensiuni, cu posibilități și pentru meniuri dietetice. La Călimănești- Căciulata, Sovata. Amara. Eforie Nord, Singeorz-Băi, Lacu Sărat, Băile Tușnad și altele, unele hoteluri au legătură directă, prin culoare acoperite, cu bazele de tratament. Acestea sînt bine utilate, cu aparatură medicală modernă. Un personal competent asigură servicii de calitate.Locuri pentru cură balneară sau concediu de odihnă în stațiuni se obțin de la agențiile oficiilor județene, de turism, filialele I.T.H.R. București și comitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.Este de reținut faptul că agențiile oficiilor județene de turism și filialele I.T.H.R. București au pus in vînzare bilete de tratament pentru primul trimestru al anului 1990.

cu viteze pină la 45—50 kilometri pe 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 12 și minus 2 grade, 
mai coborite In depresiuni, iar maxi
mele, In general, Intre minus 5 și plus 
5 grade. Pe alocuri, îndeosebi în vestul 
și centrul țării, se va produce ceață, 
asociată cu depunere de chiciură. în 
București : Vreme rece, cu cerul tem
porar noros. favorabil ninsorii slabe, in 
prima parte a Intervalului. Vint slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre minus 8 și minus 
4 grade, cele maxime. Intre un grad sl 
4 grade. Dimineața, ceață, asociată șl 
cu depunere de chiciură.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• UN NOU SUPERSONIC PE 

PLANȘETA PROIECTANȚILOR. A* * > vionul „Concorde" va avea oare un succe- l sor ? După ani de studii detaliate, socie- tatea franceză „Aerospatiale" a elaborat ) primele avanproiecte permitînd contura- l rea unei idei destul de exacte in legătură J cu ceea ce ar putea fi avionul supersonicl al anilor 2000—2005, notează revista „Sci-i ence et Vie".Chiar dacă aspectul general nu va fi ) foarte diferit de cel al avionului „Con-i corde", dimensiunile noului supersonic vor1 fi mai mari, acesta urmind să aibă o ca-i pacitate de cel puțin 200 de locuri, res-’ pectiv dublă, și să străbată 12 000 km, față) de 6 500, în cazul actualului model. Tona-î jul nu diferă însă foarte mult, la decolare1 acesta fiind de 220 de tone, la noul avion,l față de 185, in cazul lui „Concorde". Laconstruirea supersonicului se vor utiliza \ noi aliaje ușoare, titan șl o serie de ma-i teriale compozite, care vor face posibilă’ ameliorarea considerabilă a raportuluiț masă fără incărcătură-masă totală, de 

unde și o sarcină utilă mult mai ridicată. Comenzile electronice de zbor vor asigura o reducere a rezistenței la înaintare a avionului, cit și optimizarea regimurilor de zbor. Utilizarea unor motoare mai moderne va permite însemnate reduceri ale consumului de carburant. Se are in vedere mai ales realizarea unor motoare cu „ciclu variabil”, respectiv cu dubiu flux în regim subsonic și cu simplu flux în regim supersonic. „Mai rămine ca «Aerospatiale- să găsească parteneri cu care să împartă cheltuielile de producție estimate la 10 miliarde de dolari", conchide revista citată.
• REVELAȚII ASUPRA CRE

IERULUI. Funcționarea armonioasă a organismelor complexe este asigurată grație unor sisteme specializate în transportul de informație. Cel mai cunoscut dintre acestea este sistemul nervos central. Sistemul hormonal este al doilea sistem in care mesagerii chimici — hormonii — circulă prin corp și acționează asupra oricărei celule care dispune de receptori capa

bili să-i recunoască. Pînă către finele anilor ’70 nu se cunoșteau decît hormonii „clasici" : insulina, testosteronul etc. în ultimii ani însă, numărul hormonilor identificați a crescut în mod uimitor. Printre „noii sosiți" figurează neurohormonii și, mai precis, neuropeptidele produse de celulele nervoase și de alte numeroase tipuri de celule din organism. „Neuropeptidele, de o surprinzătoare diversitate, joacă un rol important in fiziologia generală șl în comportament", remarcă revista franceză „La Recherche". Numărul lor, in continuă creștere, a ajuns în prezent la 50. Cea mai recentă descoperire este a unui neurohor- mon denumit „CGRP". Cercetările asupra noului neurohormon au început in laboratoarele din San Diego, statul California, încă în 1971. Atît neurohormonul extras din organe, cît șl cel obținut pe cale chimică s-au dovedit că joacă un rol important In reglarea vascularizării cerebrale.
• AGROAMELIORARE NATU

RALA. Știința agricolă aduce noi și noi precizări in ce privește rolul „brăzdarului 

naturii", a banalei rime în aerarea și ameliorarea solurilor. Ea transportă materie organică în profunzime, eliberează substanțe nutritive din materia organică, facilitează Infiltrarea apei, reducind compactarea solului. Prin secrețiile sale stimulează activitatea microorganismelor și, Împreună cu substanțele anorganice, asigură structurarea solului. 3-a observat că temperatura terenurilor populate de rtme este mai mare noaptea și mai mică ziua, comparativ cu loturile de control.Recente cercetări efectuate in Olanda au relevat efectul benefic al activității rimelor mai ales asupra terenurilor sărăturate. Pe solurile olandeze, nisipuri smulse mării, unde înrădăcinarea vegetației este superficială, datorită compactării, a reieșit că rimele sint in stare să structureze pă- mintul, permițind o mai bună înrădăcinare a plantelor și, implicit, sporuri de producție de circa 10 la sută.
® CONSTRUCȚII SUBTERA

NE. Una dintre variantele avute în vedere în Japonia pentru rezolvarea pro

blemei pe care o reprezintă acuta criză de locuințe, In condițiile costului extrem de ridicat al terenurilor, este construirea unor adevărate orașe subterane. In acest sens, guvernul nipon a și inițiat un program cunoscut sub denumirea de „Proiectul Geotrontieră".Urmind să se desfășoare pe parcursul a șapte ani, acest program prevede inițial săparea unei grote artificiale de 25 000 de metri cubi, la o adincime de 80 de mt?tri sub pămînt. Aici urmează să fie amplasată tie o centrală electrică, fie o uzină de tratare a apelor reziduale. „Aceste lucrări au ca scop esențial să ofere constructorilor japonezi o experiență a marilor ex- cavații subterane", notează revista „Sciences et Avenir”. Mal multe societăți imobiliare își prezintă însă de pe acum proiectele unor adevărate orașe subterane. Astfel, „Taisel Corporation" a publicat recent proiectul unei întregi așezări moderne denumite „Alice City". Pe hirtie totul este gata : o rețea feroviară, galerii comerciale. birouri, hoteluri, sisteme de con

diționare a aerului. Pentru înlocuirea ferestrelor sint prevăzute ecrane de televiziune. Potrivit realizatorilor săi, proiectul este imediat realizabil la un cost de numai trei ori mai ridicat decit al construcțiilor de suprafață actuale din Japonia.
® PANSAMENT INEDIT. Specialiști din U.R.S.S. au realizat un nou preparat pentru cicatrizarea plăgilor purulente. Purtind denumirea de „helevină", acest preparat este o pulbere absorbantă care se aplică direct pe rană, curățind-o rapid de puroi. Un singur gram de substanță „înghite" 18 grame de lichid. înde- părtind de pe suprafața rănii și microbii, ineditul pansament permite grăbirea, cu 5—6 zile, a cicatrizării. Pulberea nu aderă Ia suprafața în curs de cicatrizare, iar resturile se îndepărtează prin spălare, fără dureri, cu ser fiziologic ori un antiseptic. Pe bază ds helevină se obțin, in prezent, mai multe tipuri de pansament, urmind ca noul produs să fie realizat curînd la scară industrială.

*
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Mesaje de felicitare adresate tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu prilejul realegerii 
iu funcția de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român fStimate tovarășe,Cel de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc din Bangladesh adresează felicitări Partidului Comunist Român, tuturor membrilor de partid și dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru încheierea cu succes a recentului Congres al Partidului Comunist Român, pentru susținerea cauzei socialismului și aderarea fermă la calea socialistă, in pofida situației dificile din unele țări din Europa răsăriteană.De asemenea, Congresul vă adresează dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,,felicitări pentru realegerea in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Cel de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc din Bangladesh este convins că, sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, poporul român va inainta , ferm pe calea păcii, democrației și socialismului.Cu salutări revoluționare,

RASHED KHAN MENON
Secretar general

al Partidului Muncitoresc din Bangladesh

Manifestări consacrate aniversării făuririi 
statului național unitar român

PARIS 7 (Agerpres). — La Biblio
teca română din Paris a avut loc o 
manifestare, in cadrul căreia a fost 
inaugurată o expoziție de carte și 
de documente referitoare la Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918, care 
pune in evidentă semnificația eve
nimentului in istoria, cultura și spi
ritualitatea romanească.

Sint expuse lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate isto
riei naționale și dezvoltării Româ
niei socialiste.

Au participat reprezentanți ai 
unor instituții culturale franceze, 
oameni de litere și artă, ziariști, un 
numeros public.

LONDRA 7 (Agerpres). — Sub 
egida Asociației de Prietenie Marea 
Britanie — România, la Londra a 
fost organizată o manifestare cu 
prilejul aniversării Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918, in cadrul că
reia. au fost evocate importanta și 
semnificația acestui eveniment in 
viata poporului român. Au fost pre
zentate impresii de călătorie din 
România. A fost deschisă o expo
ziție de carte și o expoziție docu
mentară de fotografii.

OTTAWA 7 (Agerpres). — La 
Ottawa a avut loc o intilnire la care 
au luat parte studenți ai Facultății 
de științe politice de la Universita
tea „Concordia" din Montreal. Au 
fost evocate momente din istoria 
multimilenară a poporului român 
care au constituit premisele desă
vârșirii statului national unitar. Au 
fost, totodată, evidențiate continui
tatea poporului nostru in teritoriul 
carpato-dunărean, precum și apar
tenența de drept și de fapt a Tran
silvaniei la România.

Au fost prezentate, de asemenea, 
succesele remarcabile obținute de 
poporul român in dezvoltarea so- 
cial-economică a tării sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
în. mod deosebit după Congre
sul al IX-lea, de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales in 
fruntea partidului.

Bibliotecii Universității „Concor
dia" i-a fost, făcută o donație de 
carte cuprinzind lucrări din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și cărți privitoare la istoria 
poporului român.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. AGENȚIILE DE PRESĂ

Rezoluții în sprijinul unei reglementări juste 
și durabile a situației din Orientul MijlociuNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat o serie de rezoluții privind problema palestiniană, subliniind necesitatea imperativă a reglementării juste și durabile a situației din Orientul Mijlociu, la baza căreia se află această problemă. Principala rezoluție în această chestiune cere convocarea unei Conferințe internaționale de pace pe problemele Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor părților implicate in conflict, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ca și a celor cinci membri

permanenți ai Consiliului de Securitate.Adunarea Generală a stabilit principiile realizării unei păci cuprinzătoare, printre acestea figurînd retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in 1967, inclusiv din partea de est a Ierusalimului, garantarea securității tuturor statelor din regiune. Rezoluția propune Consiliului de Securitate să examineze măsurile necesare pentru convocarea unei astfel de conferințe în problemele Orientului Mijlociu, inclusiv crearea Comitetului pregătitor. Această rezoluție a fost, adoptată cu 151 de voturi pentru.
Forțele colonialiste și imperialiste 

continuă să submineze
suveranitatea și independența țărilor sărace

TRANSMITDESEMNARE. Agenția C.T.K. anunță că președintele R.S. Cehoslovace, Gustav Husak, a acceptat demisia lui Ladislav Adamec din funcția de președinte al guvernului R.S. Cehoslovace și l-a însărcinat pe Marian Calfa, prim- viceprim-ministru, să preia conducerea guvernului federal și să acționeze pentru formarea unui nou cabinet.ÎN CURSUL CONVORBIRILOR BILATERALE cu scopul restabilirii relațiilor diplomatice dintre R. P. Chineză și Indonezia, părți- asuprale au ajuns la un acord majorității aspectelor de natură tehnică — infortnează China Nouă. Procesul zării relațiilor bilaterale va fi finalizat la nivelul miniștrilor de externe ai celor două țâri, precizează agenția.
agenția normali-

I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Vă adresez felicitări cordiale cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român de către cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Sint incredințat că sub conducerea dumneavoastră. Partidul Comunist Român va continua să obțină noi succese spre binele poporului român.Cu salutări comuniste frățești,

E.M.S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din India (marxist)

Seară culturală dedicată vieții 
și operei lui Mihai Eminescu

LONDRA 7 (Agerpres). — Viata și 
opera lui Mihai. Eminescu au fost 
evocate in cadrul unei seri culturale 
organizate la Facultatea de muzică 
și dramă din cadrul Centrului cultu
ral londonez Barbican, sub egida

Consiliului britanic și a. Societății 
poeților. O expoziție documentară de 
fotografii a fost deschisă la Faculta
tea de lingvistică, a Politehnicii din 
Londra, care prezintă momente im
portante din creația poetului.

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — în cuvîntarea rostită în cadrul dezbaterilor din Adunarea Generală a O.N.U. asupra decolonizării, reprezentantul R.S. Vietnam la Națiunile Unite a subliniat că forțele colonialiste și imperialiste continuă să promoveze relații economice inechitabile, și politica embargoului, de- terminînd, astfel, accentuarea decalajelor dintre țările industrializate și cele in curs de dezvoltare. Prevalin- du-se de situația existentă, aceste

forțe — citează V.N.A. — încearcă să-și impună voința în țările în curs de dezvoltare, prin diverse forme de colonialism, în detrimentul suveranității și independenței țărilor mai sărace. De aceea comunitatea internațională este chemată să-și asume, pa un obiectiv prioritar, eradicarea completă a colonialismului, a tuturor vestigiilor sale, asigurarea independenței politice și economice a tuturor popoarelor — a afirmat reprezentantul vietnamez.
LA NAȚIUNILE UNITE

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 7 (Agerpres) — Noi ciocniri au fost înregistrate joi la Beirut. în sectorul de vest al capitalei libaneze au avut loc schimburi de focuri intre milițiile rivale din zonă, fiind utilizate aruncătoare de grenade antitanc și arme automate de mare calibru.în Beirutul de vest, la Saida, Tripoli și în alte orașe libaneze s-a desfășurat o grevă generală in semn de protest, față de pericolul divizării tării și de sprijin pentru unitatea și integritatea Libanului.Președintele Libanului, Elias Hraoui, a exprimat îngrijorarea că menținerea actualei situații în care o serie de zone locuite de creștini nu recunosc autoritatea guvernului legal poate conduce la accentuarea de fapt, a divizării țării. într-un interviu citat de agenția T.A.S.S., el a spus că a preluat funcția prezidențială pentru a restabili unitatea Libanului, și nu pentru a consfinți scindarea țării.Autoritățile militare israeliene l-au expulzat din Cisiordania și Gaza pe Faisal Husseini, director al Societății de studii arabe, o personalitate palestiniană proeminentă. Măsura este valabilă pentru următoarele șase luni. Agențiile de presă pun această hotărire a forțelor de ocupa

ție israeliene in legătură cu preocupările acestora de a împiedica manifestațiile și demonstrațiile populației palestiniene cu prilejul celei de-a doua aniversări a revoltei palestiniene din cele două teritorii. Se menționează că Faisal Husseini a fost eliberat din închisoare in luna ianuarie a.c. (Agerpres)WASHINGTON 7 (Agerpres). — Planul în cinci puncte al secretarului de stat al S.U.A., James Baker, pentru organizarea unor consultări tripartite . egipteano-israeliano-america- ne ca parte a unui proces de inițiere a unui dialog direct palestiniano- israelian a fost acceptat de guvernele Egiptului și Israelului — a anunțat. la o întîlnire cu ziariștii, purtătorul de cuvint al Departamentului de Stat, Margaret Tutwiler. După cum a precizat purtătorul de cuvint. in răspunsurile lor. atit Egiptul, cit și Israelul au transmis și unele puncte de vedere și poziții privind acest proces.Reuniunea tripartită menită să pregătească angajarea unui dialog pales- tiniano-israel ian care să pună la punct mecanismul organizării unor alegeri pentru populația palestiniană în Cisiordania și Gaza ar putea avea loc, la Washington, la începutul anului viitor.

Evoluția situației din Filipine după tentativa 
de lovitură de stat militarăMANILA 7 (Agerpres). — Elementele rebele care au participat la tentativa de lovitură de stat militară din Filipine s-au predat, joi dimineața, autorităților filipineze. Aproximativ 400 de militari — soldați și ofițeri aparținând forțelor armate — au încetat rezistența în sectorul central al Manilei și s-au întors in cazărmi. Capitularea lor este rezultatul negocierilor purtate întreaga noapte

de miercuri spre joi cu reprezentanții forțelor loiale guvernului condus de Corazon Aquino. Cu toate acestea, potrivit informațiilor, elemente . rebele continuă să ocupe o bază miliară și aeroportuL Makhtah, la 560 km sud de Manila.,Crucea Roșie filipineză a anunțat că in cele șapte zile de la declanșarea tentativei de lovitură de stat, 79 de oameni și-au pierdut viața.
„Un act de amestec in treburile interne 

ale unui stat suveran"
Luări de poziție împotriva amestecului unui grup de mercenari 

în treburile interne din Insulele ComoreNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — întrunit la New York într-o ședință specială, Biroul de coordonare al mișcării da nealiniere și-a exprimat profunda preocupare in legătură cu situația din Insulele Comore, unde un grup de, mercenari a fost implicat în asasinarea președintelui Ahmed Abdallah. Un comunicat adbptat de acest organ consideră acțiunea menționată drept un act de amestec in treburile interne ale unui stat suveran și o violare a dreptului internațional.CAIRO 7 (Agerpres). — Președintele Egiptului, ÎJosni Mubarak, a con

damnat asasinarea președintelui Republicii Federale Islamice a Comore- lor, Ahmed Abdallah, de către un grup de mercenari, care au reușit să preia controlul in această țară. într-un comunicat de presă, difuzat la Cairo. Hosni Mubarak, care este președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane, subliniază că . instituirea ' controlului mercenarilor asupra destinelor unui stat african independent împotriva voinței poporului său este considerată o încălcare flagrantă a dreptului internațional și o. crimă împotriva legitimității, informează agenția Q.N.A,

Lansarea campaniei pentru eliminarea

GUVERNUL PANAMEZ A A- CUZAT S.U.A. de încălcarea grosolană a Tratatului Torrijos—Carter privind retrocedarea, pină in anul 2000, a Canalului Panama. In- tr-o declarație difuzată la Ciudad de Panama se arată că Washingtonul nu îndeplinește prevederea fundamentală din document, care stabilește desemnarea, incepind din anul 1990, a unui cetățean panamez ca administrator al Canalului Panama. Această candidatură a și fost propusă de partea pa- nameză. Adunarea legislativă a Republicii Panama a confirmat, in acest post, pe Altamirano Duque, dar Casa Albă a respins candidatura, incercînd să desemneze o altă persoană. *
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analfabetismuluiNAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Circa 890 milioane de analfabeți de pe planeta noastră împiedică in modul cel mai serios avansarea omenirii pe calea progresului — aceasta a fost ideea principală a luărilor de cuvint In cadrul ceremoniei ce a avut loc,, miercuri, la sediul O.N.U. de la New York, și prin care anul 1990 a fost proclamat Anul internațional al eliminării analfabetismului. Luînd cuvîntul în cadrul ceremoniei, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a arătat că dreptul la educație încă nu a devenit o reali

tate pentru milioane de oameni de pe Terra. In prezent, eliminarea analfabetismului va permite omenirii, datorită marilor realizări științifice și tehnice obținute pe. plan mondial, să privească cu încredere viitorul. Știința de carte — a subliniat secretarul general al O.N.U. — îi conferă omului șansa de a-și dezvălui posibilități nebănuite. Principalul țel al Anului internațional pentru eliminarea analfabetismului constă în amplificarea eforturilor la scară mondială pentru atingerea acestui țel nobil — a arătat Javier Perez de Cuellar.

CONGRES. La Tokio a avut loc o ședință a Comitetului Central E- xecutiv al Partidului Socialist din Japonia, care a hotărît convocarea celui de-al 55-lea Congres al partidului in luna aprilie 1990. Convocarea congresului socialiștilor niponi este determinată de necesitatea adoptării unui nou curs politic după rezultatele alegerilor parlamentare ce urmează să aibă loc în luna februarie.

Datoria externă în valută convertibilă 
a R.P. BulgariaSOFIA 7 (Agerpres). — Citind o declarație a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, ministrul economiei și planificării, Kiril Zarev, agenția B.T.A. informează că datoria externă a țării in valută convertibilă se ridică la zece miliarde dolari.

Măsurile protecționiste afectează grav 
țările în curs de dezvoltareWASHINGTON 7 (Agerpres). — Potrivit unui raport al Fondului Monetar Internațional, anul trecut țările industrializate occidentale au introdus 132 noi măsuri protecționiste, afectind în primul rind țările din lumea a treia și îngreunînd astfel posibilitățile acestora de a-și

rambursa datoriile externe. Un factor major care împiedică dezvoltarea normală a relațiilor comerciale internaționale, menționează raportul, este rivalitatea crescindă dintre principalele țări industrializate dezvoltate, în primul rind între țările membre ale C.E.E. și S.U.A.
RAPORTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA CONGRESUL AL XIV-LEA - ANALIZĂ REALISTĂ, IDEI Șl PROPUNERI CONSTRUCTIVE 

PENTRU AFIRMAREA UNUI CURS NOU, CU ADEVĂRAT DEMOCRATIC, IN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Pentru o soluționare echitabilă, în interesul tuturor popoarelor, 
a problemelor economice mondialeAnaliza științifică, de mare profunzime și clarviziune a proceselor și tendințelor din viața internațională, cuprinsă in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului, pune in evidență, ca una dintre cerințele esențiale ale epocii noastre abordarea și soluționarea într-un mod nou, echitabil și democratic, a problemelor ce confruntă omenirea, intre care la loc central se situează eliminarea sărăciei de pe vaste zone ale globului și asigurarea progresului economic și social al tuturor statelor. „Este necesar, arăta secretarul general al partidului, să se realizeze o nouă politică economică, bazată pe egalitate și avantaj reciproc. Trebuie să se pornească de la necesitatea lichidării, in cel mai scurt timp, a subdezvoltării, pe calea sprijinirii țărilor in curs de dezvoltare. in vederea realizării unei economii proprii, independente".însemnătatea înfăptuirii unor asemenea obiective decurge tocmai din faptul că modul in care au fost abordate pină acum problemele economiei mondiale și, mai ales, cele ale țărilor in curs de dezvoltare nu număr că n-a dus la soluționarea lor, dar le-a agravat și mai mult. în- tr-adevăr, așa cum rezultă din diferite studii de specialitate efectuate pe plan internațional, în pofida unor previziuni optimiste, economia mondială continuă să traverseze o perioadă deosebit de complexă șl contradictorie, în care, alături de unele evoluții pozitive, se manifestă puternice fenomene negative, de instabilitate și criză. în mod deosebit se remarcă faptul că, in timp ce citeva țări, in genere bogate, înregistrează de la o vreme ritmuri de creștere relativ viguroase, celelalte state ale lumii, in marea lor majoritate sărace, cunosc o stagnare și chiar un regres economic. în țările Asiei occidentale. Africii subsaha- riene și Americii Latine producția n-a reușit, in anii ’80, să țină pasul cu sporul demografic, astfel incit venitul pe locuitor este, în prezent, mai scăzut decît la începutul actualului deceniu.Ca urmare, decalajele s-au adin- cit : venitul mediu pe locuitor este astăzi de 50 de ori mai mare in țările industrializate decît in statele cel mai puțin dezvoltate, al căror număr

a sporit de la 30 în 1980 Ia 42 în 1989. Numai creșterea anuală a venitului pe locuitor in cazul primului grup de state este echivalentă cu venitul propriu-eis realizat in țările celui de-al doilea grup. De altfel, potrivit statisticilor O.N.U., 2,5 miliarde de oameni, adică jumătate din populația planetei, trăiesc în țări subdezvoltate, in care venitul mediu pe locuitor este de doar 270 de dolari pe an, ceea ce înseamnă mai puțin de un dolar pe zi 1 Adincirea decalajelor economice și sociale este de natură să ducă la accentuarea contradicției dintre țările bogate și cele sărace, care, așa cum se apreciază in Raport, reprezintă o nouă contradicție fundamentală a actualei etape de dezvoltare a omenirii.în concepția secretarului general al partidului, puternic reafirmată in documentele Congresului al XIV-lea, agravarea fenomenelor de criză din economia mondială și, în special, înrăutățirea continuă a situației țărilor în curs de dezvoltare se datb- resc acțiunii unui complex de factori, între care escaladarea înarmărilor și perpetuarea inechităților în relațiile economice și financiare internaționale se dovedesc a fi cei mai nocivi. Este știut, de altfel, că sporirea cheltuielilor militare a dus, in unele țări capitaliste dezvoltate, la mari deficite bugetare, ale balanțelor comerciale și de plăți ; anul trecut, de exemplu, deficitul bugetar al S.U.A. s-a ridicat la 105 miliarde de dolari, iar cel comercial la 126 miliarde. în același timp, alte state, cum sint Japonia și R.F. Germania, înregistrează însemnate excedente, ceea ce a creat puternice dezechilibre financiare și comerciale, care reflectă, în fapt, importantele schimbări intervenite in raporțul de forțe dintre țările capitaliste dezvoltate. încercările statelor respective de a reduce dezechilibrele lor interne și externe, îndeosebi prin ridicarea nivelului dobînzilor bancare și multiplicarea obstacolelor comerciale, au consecințe dintre cele mai grele asupra țărilor în curs de dezvoltare, in seama cărora sint aruncate o bună parte din dificultățile generate de criza economică, politică și socială din lumea capitalistă.Așa cum se arată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres este o realitate inadmisibilă că. sub diferite forme, țările în

curs de dezvoltare finanțează anual, cu zeci de miliarde de dolari, țările dezvoltate. Semnificative in acest sens sint datele din „Studiul asupra economiei mondiale, 1989", elaborat de specialiști ai" O.N.U., potrivit cărora S.U.A. au primit anul trecut cu 127,8 miliarde de dolari mai mult, decît au dat altor state, din care 52;9 miliarde, adică 41,4 la sută, au provenit din țările în curs de dezvoltare, inclusiv sub formă de dobinzi la creditele și împrumuturile obținute de pe piața americană. De altfel, experiența statelor debitoare din lumea a treia, care in multe cazuri au plătit pină acum indoit și chiar intreit față de cit au luat cu im- prumut, a dovedit cu prisosință că politica de creditare a cercurilor financiare din Occident nu urmărește o ajutorare reală a țărilor care doresc să se dezvolte, ci, dimpotrivă, le împovărează, le transformă in surse de venituri pentru statele bogate, creditele constituind, in realitate. o piedică in calea progresului economico-social.Dacă țările rămase în urmă traversează astăzi cea mai puternică criză a dezvoltării pe care au cunoscut-o vreodată, explicația trebuie căutată în acumularea de cătte statele respective a unei uriașe datorii, de peste 1 300 miliarde de dolari. Sarcinile legate de stingerea unei asemenea datorii au devenit atît de mari incit țărilor debitoare nu le rămîne mai nimic din propriile venituri în devize pentru dezvoltarea economică și socială. Brazilia, de exemplu, a transferat, în numai patru ani (1985—1988), creditorilor săi, pe calea dobinzilor și dividendelor, 86 miliarde de dolari, sumă cu ajutorul căreia „s-ar fi putut construi o țară“, după aprecierea unui ziar brazilian. Statele din lumea a treia, in ansamblu, au plătit, intre 1982—1988, in contul dobînzilor, 619 miliarde dolari, ceea ce inseamnă echivalentul întregului venit obținut, anul trecut, de statele respective din exporturi. Sint date care argumentează aprecierea din Raport potrivit căreia capitalul financiar-bancar și monopolurile supranaționale au devenit forma principală de exploatare a altor popoare și, in primul rind, a țărilor in curs de dezvoltare.Transformată într-o uriașă sursă de profituri pentru țările bogate, datoria externă slăbește mereu capa

citatea de redresare economică a țărilor debitoare și afectează tot mai mult structurile lor sociale și politice. Pornindu-se de la asemenea realități, in documentele Congresului al XIV-lea se relevă necesitatea transpunerii in viață a unei noi politici economice și financiare, care să excludă jefuirea și dominarea țărilor sărace de către monopolurile imperialiste și marile bănci internaționale. O asemenea politică se impune cu atit mai mult cu cit, in ultima vreme, țările creditoare din Occident au folosit tot mai frecvent forța economică și financiară in scopuri politice, condiționind acordarea de noi credite de adoptarea de către țările debitoare din lumea a treia a unor măsuri care să favorizeze sectorul particular în detrimentul celui de stat, să slăbească posibilitățile țărilor respective de a orienta procesul dezvoltării in conformitate cu propriile interese.Practica a dovedit câ nici din cadrul relațiilor economice și comerțului internațional n-au dispărut acele metode specifice anacronicei politici de forță, de imixtiune în treburile interne ale altor state, cum sint embargourile, blocadele economice și condiționările politice, tendința de a recurge la criterii neeconomice și la interpretări subiective ale evoluțiilor dintr-o țară sau alta pentru a se justifica diferite măsuri restrictive, renunțarea la înțelegeri și acorduri convenite. Astfel de metode, cărora istoria le-a dovedit lipsa de eficiență, concomitent cu multiplele consecințe nefaste, sint in contradicție totală cu cerințele dezvoltării normale a colaborării economice internaționale. Revenirea unor asemenea practici inadmisibile nu poate duce decit la alterări ale climatului politic, la crearea de animozități și stări de tensiune, contravenind în felul acesta atît cerințelor cooperării, cit și intereselor păcii în lume. Iată de ce, în Raportul prezentat la Congres, secretarul general al partidului consideră că numai prin promovarea unor schimburi economice echitabile, prin acordarea de avantaje reciproce și înlesniri de lungă durată, prin scoaterea relațiilor economice de sub „incidența" a tot felul de subterfugii politice, se vor crea condiții pentru depășirea problemelor grave din economia mondială, pen

tru progresul economico-social al tuturor popoarelor.Desigur — așa cum a arălat în repetate rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu, cum a confirmat inșăși viața — ar fi nerealist să se creadă că, in condițiile adîncirii interdependentelor dintre state, problemele economice și financiare cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare le privesc numai pe acestea. Lumea subdezvoltată reprezintă o cincime din economia mondială și o importantă piață de desfacere, care absoarbe o bună parte din exporturile țărilor capitaliste dezvoltate. Or, stagnarea și reducerea producției lipsesc țările in curs de dezvoltare de importante mijloace financiare, care altfel ar servi la achiziționarea de produse din țările dezvoltate. Asemenea interdependențe le au in vedere și cei ce apreciază că ritmurile relativ lente de creștere a economiei mondiale în actualul deceniu, nivelul ridicat al șomajului din țările bogate și persistența deficitelor comerciale în unele din aceste state se datoresc, in bună parte, slăbirii puterii de cumpărare a țărilor in curs de dezvoltare. Tocmai de aceea, partidul nostru, secretarul său general consideră, așa cum se arată și în documentele Congresului, că este în interesul tuturor statelor, inclusiv al țărilor capitaliste dezvoltate, să se meargă pe o nouă cale, democratică, de soluționare a problemelor economiei mondiale, care să excludă cu desăvirșire vechea practică de a se arunca toate greutățile asupra țărilor sărace. în vederea realizării unui asemenea obiectiv. Raportul se pronunță pentru organizarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., icu participarea tuturor statelor, la care să se stabilească, de comun acord, măsurile care se impun.• Intre aceste măsuri, secretarul general al partidului apreciază că un loc important trebuie să-1 ocupe cele care vizează soluționarea globală a problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare. In același timp, in Raport se subliniază necesitatea promovării unor poziții ferme, de respingere categorică a oricăror măsuri de constringere economică in relațiile dintre state, de condiționare a dezvoltării comerțului și cooperării de adoptarea unor schimbări în structura politică și economică a

unor țări, de reprivatizarea sectorului public sau de introducerea unor așa-zise mecanisme de „piață liberă", care urmăresc, de fapt, menținerea neocolonialismului, a dominației și exploatării imperialiste. Partidul nostru apreciază că soluționarea într-un mod nou, democratic, a problemelor economice mondiale depinde, de asemenea, de combaterea pro- tecționismului și realizarea unui comerț liber de orice restricții și îngrădiri ; stabilirea unui raport just, echitabil, intre prețul materiilor prime și cel al produselor manufacturate ; asigurarea accesului larg, neingrădit al tuturor statelor Ia cuceririle științei și tehnicii moderne.România, țară angajată îhtr-o vastă operă constructivă, este hotări- tă, așa cum se subliniază în Raportul prezentat de secretarul general al partidului la Congresul al XIV-lea, să dezvolte larg, in continuare, schimburile și colaborarea economică cu celelalte state, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc. în al 9-lea cincinal, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, se va acorda o atenție deosebită activității de comerț exterior, extinderii relațiilor economice și cooperării în producție, participării mai active a României la schimbul de valori materiale și spirituale internaționale. Largi perspective pentru atingerea acestor țeluri a deschis lichidarea datoriei externe a țării noastre, deoarece importante resurse financiare care pină nu de mult se îndreptau spre băncile creditoare vor.fi, de aici înainte, investite in economia națională, ceea ce va contribui la sporirea producției și a schimburilor internaționale.Interesul deosebit de care s-au bucurat pretutindeni in lume concepția și propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind abordarea și soluționarea într-un mod nou, democratic a problemelor economiei mondiale se explică tocmai prin caracterul lor realist și constructiv, prin faptul că ele definesc modalități concrete de înfăptuire a unei lumi mai drepte și mai bune, in care toate popoarele să se bucure de binefacerile progresului și păcii.
Gh. CERCELESCU

I

LA PANMUNJON a avut loc o nouă rundă de contacte intre Nord și Sud, în vederea alcătuirii unei echipe coreene comune pentru cea de-a 11-a ediție a Jocurilor Sportive Asiatice, care urmează să se desfășoare la Beijing, in 1990. După cum precizează agenția A.C.T.C., cele două părți au căzut de acord asupra mai multor detalii, între care organizarea de antrenamente comune, numărul com- ponenților fiecărei părți, constituirea unui comitet mixt al echipei sportive comune Nord-Sud. Discutarea problemelor rămase in suspensie va fi reluată la viitoarea rundă de contacte.CAMERA DE COMERȚ A ELVEȚIEI s-a pronunțat împotriva unei uniuni vamale intre C.E.E. și A.E.L.S. (Asociația economică a liberului schimb). Crearea unei „piețe comune" între cele două organizații ar submina șansele unei reînnoiri a relațiilor economice europene și ar limita posibilitatea înfăptuirii de către Elveția a unei politici economice independente.COMPLEXUL ORBITAL SOVIETIC. în legătură cu joncțiunea modulului „Quant—2“ cu complexul orbital „Mir", agenția T.A.S.S. relatează că aceasta s-a produs in regim automat sub controlul centrului terestru de dirijare a zborului și a celor doi cosmonauți a- flați la bordul complexului orbital. „Quant—2“ a fost cuplat cu complexul cu ajutorul dispozitivului situat in zona coridorului de trecere. Pentru ziua de vineri este prevăzută desprinderea modulului de complex și recuplarea lui cu „Mir" la locul unde el va evolua permanent in cadrul complexului spațial „Mir"—„Quant"—„Quant— 2“—„Soiuz TM—8", care are masa de 63 de tone și lungimea de 40 metri. Agenția T.A.S.S. transmite că la 20 decembrie va începe primul experiment cosmic american care se va realiza la bordul complexului orbital sovietic „Mir". Organizat pe baze comerciale, experimentul va consta în dezvoltarea unor cristale proteinice in condițiile microgravitației îndelungate din compartimentul complexului.AUTORITĂȚILE LEGALE DIN MOZAMBIC au formulat un plan de 12 puncte pentru a se pune capăt conflictului intern dintre guvern și gruparea rebelă „Renamo". în esență, planul reclamă depunerea armelor de către gruparea antiguvernamentală și participarea membrilor „Renamo" la activitățile țării, fără a se constitui in partid politic. In pofida acestei poziții de clemență, membrii bandelor rebele continuă să inițieze acțiuni criminale și de sabotaj.TEST. Agenția irakiană INA nunță că in Irak a fost testată succes prima rachetă capabilă plaseze sateliți în spațiul extraat- mosferic. Sistemul este, alcătuit din trei trepte cu o greutate de 48 de tone, avind o portanță de 70 de tone, cu rezervoarele pline, în prima fază de propulsie.
a- cu să

MANEVRE. Agenția A.C.T.C., citind surse militare, transmite că forțele armate ale S.U.A. staționate în Coreea de Sud continuă diverse manevre avind ca scop provocarea și intimidarea. Astfel, a- vipane de asalt au efectuat, la 4 decembrie, exerciții militare deasupra zonei situate în apropierea liniei de demarcație militară, în ziua următoare fiind organizate manevre aeriene, la care au luat parte peste 330 de avioane de luptă. inclusiv bombardiere dq tipul „F-16", capabile să transporte încărcături nucleare.UN INDIVID ÎNARMAT CU O PUȘCA AUTOMATĂ a pătruns intr-una din aulele Universității din Montreal (Canada), a cerut bărbaților să iasă și a deschis foc asupra studentelor prezente în aulă, asasinînd 14 și rănind 12. După ce poliția a înconjurat clădirea universității, asasinul s-a sinucis.
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