
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P ART I DU LUT COM U NI ST ROMÂN

Anul LIX Nr. 14 716 Duminică 10 decembrie 1989 ;l 6 PAGINI — 50 BANI

Pe drumul luminos deschis de marele forum comunist

PARTIDUl ȘI STRATEGIA DEZVOLTĂRII
„Partidul reprezintă centrul vital al națiunii noastre, de 

la partid radiază spiritul revoluționar, marile impulsuri de în
noire și transformare a patriei noastre, de ridicare continuă a 
României pe noi culmi de progres și civilizație. înfăptuirea mă
rețelor programe de dezvoltarea patriei în perioada următoare 
impune creșterea și mai puternică a rolului politic conducător 
al partidului, perfecționarea activității sale în concordanță cu 
noile cerințe și realități”.

NICOLAE CEAUȘESCU

f IWTIM BOMMIM DL DGVITIK A PflTRiEI SOCIALISTE
AWTATE LA C0NG8ESUL AL XIV LEA AL PARTIDULUI

în strategia elaborată de conducerea partidului pentru asigurarea bazei de materii prime și materials necesare realizării producției stabilite în viitorul an și in perspectiva cincinalului 1991—1995, potrivit prevederilor Programului-Directivă al Congresului al XIV-lea al P.C.R., o direcție majoră de acțiune o reprezintă, ca și pină acum, recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Cerința intensificării preocupărilor in acest domeniu, a manifestării unui deplin spirit de răspundere, de bun gospodar in utilizarea materialelor care rezultă din producție și din consum a fost pregnant subliniată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în Raportul la marele forum al comuniștilor români, în care se arată : „Este necesar să se acorde, in toate ramurile de activitate, o atenție maximă recuperării și valorificării materialelor refolosibile, care urmează să acopere, in unele sectoare, peste 50 Ia sută din necesarul economiei naționale".De bună seamă, prevederea respectivă îndeamnă la reflecție, pentru că, este limpede, departe de a mai constitui' o resursă complementară, materialele refolosibile reprezintă resurse de bază ale producției, deci activitatea de punere a lor în valoare se află în aceeași sferă de interes ca industria primară, adică extracția minereurilor, cărbunelui și petrolului, industria chimică, petrochimică, metalurgică, a materialelor de construcții și, bineînțeles, . energetică, implicîn-
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® Rezumatele bune din acest an, dovada marilor 
posibilități de sporire și mai puternică a producției 
agricole

® Cîmp larg de generalizare a experienței înaintate
® întregul fond funciar - folosit deplin și rațional
® Continuarea susținută a lucrărilor de creștere a 

fertilității solurilor
® Exploatarea optimă, la întreaga capacitate a sis

temelor de irigații
® întreaga activitate productivă - organizată și 

desfășurată pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii agricoleRezultatele din sectorul producției vegetale — cele mai mari din istoria țării — permit ca o apreciere de ansamblu că anul acesta agricultura noastră socialistă și-a dovedit pe deplin forța și capacitatea de a înfăptui întocmai obiectivele noii revoluții agrare în toate domeniile de activitate. Această idee majoră, subliniată pe larg în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., ilustrează cu puterea de netăgăduit a faptelor progresul neîntrerupt al agriculturii noastre socialiste. al cărui suport trainic și de neinlocuit îl constituie existența marii proprietăți socialiste, a întregului popor și cooperatiste, singura formă de proprietate care asigură punerea deplină în valoare a capacității de muncă' și creație a lucrătorilor din agricultură, a potențialului productiv creat prin puternica dotare. tehnică și materială a acestei ramuri de bază a economiei naționale.Evidențiind rezultatele deosebite obținute in acest an, așa cum a 

du-le nemijlocit și pe acestea. După cum, important să se rețină, sarcina la care ne referim nu are un caracter orientativ, general. Prin planul național unic de dezvoltare eco- nom.ico-socială, care — se știe — are putere de lege, și prin balanțele materiale, care fac parte integrantă din acesta, sînt stabilite precis cantitățile de materiale din fiecare sortiment care trebuie recuperate pentru a participa, într-o proporție determinată, împreună cu materiile prime și materialele noi, la aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor. Mai mult decît atit, prin plan recuperarea materialelor refolosibile nu mai este proprie numai anumitor sectoare de producție, ca odinioară, asistind la un proces de perfecționare, de fond, structural — calitativă a acestei activități. Concret, se remarcă, pe de o parte, sporirea gradului de recuperare a materialelor refolosibile rezultate din procesele de producție, astfel incit nimic din ceea ce poate fi reciclat, reutilizat să nu se irosească și, pe de altă parte, lărgirea considerabilă a nomenclatorului materialelor și pieselor de schimb recuperate și introduse în procesul reciclării. După cum, sarcina cercetării și producției este de a stabili și aplica soluții pentru a se trece Ia o valorificare superioară, calitativă a materialelor refolosibile, făcîndu-le apte încorporării în produse complexe, de inaltă eficiență.Așadar, cum economia națională își chibzuiește cu strictețe resursele și in nici un caz nu poate dispune 

cerut secretarul general al partidului, în toate unitățile agricole trebuie luate măsurile ce se impun pentru generalizarea producțiilor mari în anul viitor și în perspectiva cincinalului următor. Este tocmai ceea ce trebuie' să caracterizeze activitatea organelor și organizațiilor de partid de la sate, a consiliilor de conducere din unitățile agricole. în acest sfîrșit de an, la ora bilanțului, ele trebuie să analizeze cu înaltă exigență și răspundere revoluționară activitatea desfășurată și să tragă concluzii practice pentru munca lor viitoare. Fundamentarea riguroasă a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric pentru îmbunătățirea întregii activități și pregătirea temeinică a producției anului viitor trebuie să se bazeze atit pe cunoașterea și generalizarea experienței bune dobindite intr-un sector sau altul de activitate, cit și, în egală măsură, pe depistarea și înlăturarea neajunsurilor care s-au mai făcut simțite in organizarea și desfășurarea lucrărilor.Pregătirea în cele mai bune condiții a producției agricole din anul viitor, la nivelul exigențelor formu

de materii prime și materiale noi peste nivelul prevăzut, înseamnă că neîndeplinirea planului la măcar unul din sortimentele de materiale refolosibile echivalează cu o lipsă de resurse materiale pentru realizarea sarcinilor de plan intr-un anumit sector al producției.De altfel, pentru a se asigura condițiile necesare acestei activități, din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului. a fost emis un important Decret al Consiliului de Stat (nr. 465/ 1979), care stabilește clar obligațiile și răspunderile ce revin producătorilor de bunuri materiale, practic, tuturor cetățenilor pentru readucerea in circuitul economic a materialelor refolosibile si s-au elaborat o serie de alte acte normative in acest domeniu, s-a trecut la organizarea rețelei de unități specializate și a sistemului de recuperare și pregătire a materialelor rezultate din producție și consum. De asemenea, ca urmare a Unor eforturi deosebite depuse de cercetarea științifică, precum și prin alocarea des importante fonduri de investiții, a- fost creată și se dezvoltă continuu o veritabilă industrie a reciclării materialelor refolosibile.Rațiunile unei asemenea orientări de esență a politicii economice a partidului și statului sint limpezi. Întîi de toate este vorba de faptul că țara noastră nu are resursele naturale foarte bogate și, atita cit există, sț exploatează cu dificultate, cu costuri mari. Deci o parte din materiile prime necesare industriei 

late de secretarul general al partidului, privind generalizarea recoltelor mari la toate culturile și in toate sectoarele, constituie o acțiune de mare răspundere și complexitate, care trebuie să asigure cuprinderea și soluționarea tuturor problemelor ce concură la realizarea sarcinilor de plan din fiecare unitate agricolă. Nu se poate face o ierarhizare a priorităților, deoarece toate problemele care formează obiectul pregătirilor au un loc distinct și importanța bine definită in angrenajul realizării producțiilor stabilite. Indiferent însă de particularitățile determinate de condițiile specifice din- tr-o zonă sau alta, dintr-o unitate sau alta, sinț o serie de acțiuni de ordin general, care trebuie să-și găsească un loc distinct și obligatoriu în ansamblul pregătirilor din fiecare unitate agricolă.Unul din obiectivele de extremă importanță, cu un rol fundamental în realizarea programelor de creștere a producției agricole, îl constituie folosirea rațională și deplină a fondului funciar, creșterea suprafețelor agricole și arabile și păstrarea nealterată a mediului înconjurător. Potrivit prevederilor din Planul național unic de dezvoltare economică și socială a țării, sînt necesare măsuri corespunzătoare și eforturi stăruitoare, atit din partea unităților de construcții specializate, cit și a unităților agricole beneficiarei pentru executarea la timp a întregului volum de lucrări în scopul îndeplinirii sarcinilor de creștere a suprafețelor agricole și arabile ce revin fiecărui județ și fiecărei unități agricole în parte. Strins legat de aceasta este imperios necesar ca organele agricole competente și in primul rînd unitățile agricole să acționeze cu toată energia pentru evitarea diminuării nejustificate a terenurilor agricole, îndeosebi a celor arabile, orice scădere a acestor suprafețe fiind de natură să reducă
(Continuare în pag. a V-a) 

se importă. Dar pe lingă faptul că, în condițiile crizei-, economice mondiale, prețurile de cumpărare sînt în general ridicate, anumite materiale nici nu se oferă întotdeauna pe piața internațională. Este deci in interesul protejării resurselor valutare ale țării (card este cunoscut, se obțin numai din export, din relațiile de cooperare economică internațională și nicidecum apelind la credite externe), ca tot ceea ce avem, din țară sau din import, să fie judicios drămuit, ca nimic să nu se piardă, .totul să fia recirculat Totodată, reciclarea propriilor resurse este deosebit de eficientă și sub aspect economico-financiar, prin prisma cheltuielilor incomparabil mai reduse pe care le implică față de procurarea și utilizarea unor materii prime noi.Cum se prezintă situația recuperării și valorificării materialelor refolosibile acum, după II luni din acest an ?Creșteri mai importante s-au obținut la colectarea și recircularea fierului vechi, a fontei, precum și la anumite metale neferoase. Nerealizări mai mari sînt la plumb, zinc, oțeluri aliate, hîrtii-cartoane, mase plastice și spărturi de sticlă. Față de realizările preliminate pe acest an. pentru .1990 se prevăd creșteri substanțiale ale sarcinilor de recuperare la marea majoritate a materialelor refolosibile, și în principal la fier vechi — datorită orientării spre creșterea ponderii producției realizate în oțe- iăriile electrice, dar și la feroaliaje și elemente de aliere — unde sint stabilite sporuri de 34—62 la sută, pe sortimente, la zinc, cupru și alamă — 19—12 la sută, la plumb — 28 la sută, la polietilenă de 'mică densitate — 76 la sută, la hîrtii-cartoane — 35 la sută, la textile — 57 Ia sută.Firește, asemenea creșteri însemnate, care, accentuăm, reprezintă o necesitate obiectivă pentru realizarea planului pe anul 1990, nu se pot obține decît in condițiile aplicării riguroase și operative a ’unor măsuri de fond vizînd, deopotrivă, funcționarea mai bună a mecanismului tehnic și organizatoric al industriei reciclării, dotarea în continuâ-
(Continuare în pag. a Il-a)

Dreptul la învățătură al tinerei generații- 
garantat prin lege, printr-o puternică bază materială

Grupa numărul 3 din anul cinci al Facultății de Construcții din București. O grupă ca, oricare alta din miile care umplu amfiteatrele, laboratoarele, sălile de curs ale invă- țămintului superior : 22 de studenți, fii și fiice de muncitori, țărani, intelectuali veniți din toate zonele țării spre a învăța aspra, dar atit de minunata meserie de constructor. 22 de tineri care se instruiesc temeinic, pentru a dura edificii reprezentative pentru epoca de aur, „Epoca Nicolae Ceaușescu", pentru a contribui, prin forța tinereții, talentului și spiritului creator la înfăptuirea vastului program de dezvoltare multilaterală a patriei, recent adoptat de Congresul al XIV- lea al partidului. Structura acestei grupe studențești, aleasă absolut la întimplarfe. este o mărturie, de netăgăduit. a democratizării învăță- mîntului în România.Cine sînt cei 22 ? Marian este unul dintre cei trei frați Crăciun. Tatăl — lăcătuș la Combinatul de Lianți și Azbociment din Fieni. mama — infirmieră la spitalul orășenesc din Pucioasa. Toți trei au beneficiat de studii superioare. Sora e inginer chimist, fratele mai mic — student la zootehnie. El va fi inginer con

Ideea cardinală care străbate documentele Congresului al XIV-lea, ca de altfel întreaga operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, întreaga politică a partidului de făurire a noii societăți este accelerarea dezvoltării țării, racordarea strînsă a acestui proces la ritmurile și exigențele epocii contemporane. Referindu-se la obiectivele dezvoltării în cincinalul următor și în deceniul 1990—2000 tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Obiectivul strategic, fundamental îl reprezintă înfăptuirea pină in anul 2000 a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și realizarea condițiilor pentru a trece, la începutul mileniului, intr-o etapă nouă, spre comunism. Încă in cincinalul al 9-lea, pină in 1995, vom realiza o parte importantă din acest program de perspectivă, iar in anul 2000 România va deveni o țară cu industrie puternică, pe baza celor mai noi realizări ale științei, cu o agricultură socialistă puternică, cu un nivel de viață ridicat al întregii națiuni, de- monstrind, în fapte, că tot ceea ce realizăm este destinat progresului și ridicării țării, bunăstării generale a poporului — scopul și țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate ce o edificăm in România".într-adevăr, dezvoltarea este adevăratul examen al oricărui partid de guvernămînt. De modul cum decurge acest proces, de ritmurile și vitalitatea sa, depinde înfăptuirea tuturor obiectivelor sociale, chiar și Cele care apar mai puțin determinate de performanțele in domeniul e- conomic, afirmarea valorilor și idealurilor noii societăți, a însăși superiorității sale.Dezvoltarea azi, ca și întotdeauna, a cerut eforturi, eforturi încordate, muncă dăruită, angajată, toate călăuzite de o strategie temeinic
Potențialul creator al oamenilor muncii

- puternic stimulat și fructificatProgramul-Directivă al Congresului al XIV-lea al P.C.R. prevede că obiectivul fundamental al cincinalului 1991—1995 îl constituie dezvoltarea intensivă a economiei naționale, aplicarea programelor de organizare și modernizare a producției pe baza celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, realizarea unei noi calități a muncii in toate domeniile de activitate, asigu- rindu-se trecerea la cea de-a doua fază a construirii societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, a înfăptuirii Programului partidului. în acest scop, documentele forumului comuniștilor stabilesc ca o sarcină de prim ordin a viitorului plan cincinal, perfecționarea organizării și modernizarea producției, proces amplu și cuprinzător, declanșat din inițiativa tovarășului 

structor. „Părinții mei sînt fii de țărani. Poate că și ei ar fi dorit să învețe mai multă carte, dar le-au lipsit condițiile. îmi povestea tata că rupeau un creion în două și purtau hainele cu schimbul. Aproape nu-mi vine să cred că a putut fi cîndva atit de greu să urmezi o școală. Eu mă bucur de tot sprijinul din partea statului : am bursă — sporită recent din inițiativa secretarului general al partidului — ceea ce imi asigură cămin și cantină. Vacanțele mi le petrec in tabere la munte și la mare. Răspunsul meu față de toate aceste dovezi de grijă pentru noi, studenții, este ambiția de a mă pregăti să devin un bun specialist. Mă. străduiesc, din toate puterile, pentru că știu că țara are multă nevoie de constructori. Sînt gata să mă duc oriunde va fi nevoie de mine. Mi-ar plăcea să fie undeva/ departe, să fitj martor și participant! la o lucrare, - chiar de la primul țăruș".Aceeași entuziastă aspirație de a da piept cu greutățile o animă și pe Mihaela Hurezeanu. „Nici nu mă gîndesc să lucrez la planșetă. Abia aștept să mă văd pe un șantier, în mijlocul naturii". Mihaela este o romantică. Visează să construiască 

elaborată, care să valorifice disponibilitățile sistemului politic respectiv, capacitatea sa de a soluționa problemele progresului, să unească și să orienteze toate forțele în această direcție prioritară. Propria experiență în edificarea societății socialiste pe pămîntul României ilustrează cu putere adevărul că succesele în făurirea noii societăți sînt condiționate într-o măsură esențială tocmai de capacitatea partidului de a lua în considerare și de a porni de la particularitățile fiecărei țări, de la specificul etapei concrete de dezvoltare în care se află, de a promova soluții, măsuri, orientări in deplină concordanță cu toate acestea, de a le „topi" în propria strategie.Procesul dezvoltării are loc pe o bază economico-socială asigurată in principal de relațiile sociale, în cazul societății noastre de proprietatea socialistă. A accelera progresul implică, prin urmare, in primul rînd, consolidarea acestei baze, intensificarea preocupărilor pentru continua ei modernizare, pentru valorificarea potențialului său uriaș în domeniul dezvoltării. Anii construcției socialiste, așa cum se subliniază în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea, dovedesc pilduitor că marile progrese făcute în dezvoltarea de ansamblu a țării sint strins legate dc progresele realizate in întărirea și consolidarea proprietății socialiste, în modernizarea bazei tehnico-materiale, in făurirea unei economii competitive.Firește, așa cum au subliniat încă fondatorii socialismului științific, cum arată viața însăși, proprietatea socialistă nu este ceva miraculos, ca nu rezolvă prin simpla ei existență probleme aminate și adunate, așa cum potențialul ei cert de progres, verificat de atîtea ori în activitatea practică, nu poate compensa preo

Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Această problemă de fond a construcției socialiste din țara noastră in momentul actual a fost pe larg abordată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistralul Raport prezentat la inalta tribună a Congresului unde se precizează : „Pornind de la principiul științific, revoluționar, al făuririi socialismului cu poporul și pentru popor, este necesar să dezvoltăm și să perfecționăm continuu sistemul democrației noastre muncitorești.Să facem astfel incit adunările generale ale proprietarilor și producătorilor. consiliile oamenilor muncii — in care muncitorii reprezintă cel puțin 39 la sută — să aibă un rol tot mai important în administrarea cu rezultate cit mai bune a mijloacelor fixe, a părții din avuția națio

locuințe care să-i bucure pe oameni. Are și o idee, posibilă după cum ne demonstrează ea : pe terasele blocurilor dorește să amenajeze grădini, cu flori și umbrare, cu bănci unde locatarii să poată sta la aer. Și, doar cu o generație in urmă, mama ei. fiica unor țărani din Ialomița, cu greu își croia drum in viață. Erau cinci la părinți, greutăți cu duiumul. Cine se putea gindi măcar la școală, necum la o facultate ?Dorințele lui Nicolae Dumitrescu sînt, aparent, modeste. „Tare aș dori să mă întorc acasă, în părțile noastre din nordul Gorjului, pe la Novaci, să dau și eu o mină de a- jutor la modernizarea localităților". Să adăugăm că Nicolae este fiul unul șofer dintr-o exploatare forestieră.în familia Gabrielei Pisică a fi constructor este o tradiție : tatăl ei este maistru constructor, iar fratele — electrician pe un șantier. „De cînd eram mică, am cunoscut și m-a atras forfota șantierelor, unde mă ducea tata. El s-a întreținut singur de la 16 ani, punînd umărul la lucrările de la Motru, Turnu Severin, Rovinari. Cernavodă".Biografii, destine, proiecte- de 

cupări scăzute în domeniul dezvoltării, orientări care au avut mai ales în vedere cerința consumului, fără a evalua implicațiile de viitor ale unei asemenea opțiuni.Condiția absolut primordială In accelerarea progresului o constituie promovarea unei strategii consacrate acestui obiectiv, a unei politici de alocare a unei părți cit mai însemnate din venitul național fondului de acumulare și dezvoltare. O asemenea orientare, prin toate implicațiile, accelerează procesul dezvoltării, creează o bază solidă creșterii nivelului de trai, calității vieții. Cum a demonstrat în mai multe rin- duri cu multă putere de convingere secretarul general al partidului, opțiunea de a aloca, incepind cu Congresul al IX-lea, circa 30 la sută din venitul național fondului de acumulare și dezvoltare a contribuit la scurtarea cu decenii a timpului dezvoltării, la apropierea mai rapidă a idealului societății socialiste deplin dezvoltate, creînd condiții superioare pentru progresul și înălțarea țării, pentru viitorul locuitorilor săi. Roadele acestei politici se exprimă pe tot cuprinsul țării în creșterea fără precedent a avuției naționale, care va fi in 1990, de circa 5 660 miliarde lei, față de numai 252 miliarde în 1945 și de 810 miliarde lei în 1965, în înflorirea fiecărui județ, în ridicarea unor noi orașe, a unor moderne unități industriale, a unor impresionante edificii social-culturale, intr-un cuvînt în progresul rapid și susținut al României socialiste. în lumina experienței de pină acum, marcată pe plan mondial, în ultimii 10—15 ani de puternice fenomene de criză, de instabilitate, de inflație a devenit tot mai clar că, dacă se pierdea acest moment, România ar fi ratat pentru o lungă perioadă demarajul său industrial, înscrierea sa pe
(Continuare în pag. a IV-a)

nală încredințate fiecărui colectiv, să participe la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a fiecărei unități, a întregii țări".,In aceste condiții, una din cele mai importante funcții ele conducerii unităților economice, cu deosebire ale organelor de conducere colectivă. constă in stimularea și valorificarea potențialului creator al personalului. Nivelul atins dc țara noastră în dezvoltarea forțelor de producție, precum și perfecționare.a continuă a relațiilor socialiste de producție, oferă condiții bune pentru accelerarea procesului de înnoire și modernizare Ia scara întregii societăți. Socialismul, prin desființarea exploatării și a inegalităților sociale. determină o nouă atitudine
(Continuare în pag. a V-a)

viitor, atit. de diferite și. totuși, atit de asemănătoare. Această generație, născută și crescută in perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, epoca cea mai strălucită din istoria patriei, s-a bucurat — și se bucură — de toate mărețele împliniri ale acestei _ perioade. Ei s-au format — și se modelează, în continuare, in condițiile aplicării- in viață a concepției moderne a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, despre legătura strinsă dintre învățămint și producție, dintre teorie și practică, despre rolul do cea mai mare însemnătate ce revine specialiștilor, în toate domeniile de activitate, ale îndrumării de înaltă competență de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățământului.Acum, cînd poporul nostru a trecut, cu fermitate, la înfăptuirea ho- tărîrilor adoptate la Congresul al XIV-lea al partidului — inclusiv în domeniul formării de noi generații de specialiști, se cuvine să subliniem o dată și încă o dată meritul nepieritor al comuniștilor de a lichida orice inegalitate între oameni, de a
(Continuare în pag. a III-a)

pentru toți fiii patriei Foto : S. CristianInstitutul Politehnic din București, puternicâ cetate a învățămîntului și științei, creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu". în pagina a lll-a : învățămint modern, gratuit —
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PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE PE ACEST AN 
ȘI PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PRODUCȚIEI AM I L I VIITOR

VALORIFICAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE
(Urmare din pag. I) vărat că, așa cum au demonstrat constatările organelor cu atribuții in acest domeniu, precum și din investigațiile efectuate de redacție și prezentate la timpul cuvenit în le ziarului, s-a desprins că te nerealizări ale sarcinilor cuperare sînt determinate și _ ajunsurile existente în unele unități economice privind organizarea recuperării, sortării, depozitării, pregătirii și livrării materialelor refolosibile, de lipsurile în dotarea și exploatarea mijloacelor tehnice de pregătire în vederea valorificării superioare a acestor resurse (tăiere, balotare, mărunțire, brichetare, spălare, destrămare).Cîteva cuvinte. sînt necesare și in legătură cu organizarea și funcționarea rețelei de întreprinderi specializate pentru recuperarea șt valorificarea materialelor refolosibile. întîi de toate se cuvine remarcat faptul pozitiv că de la o activitate comercială se trece tot mai mult la pregătirea și chiar prelucrarea industrială a resurselor materiale colectate din raza teritorială respectivă, apropiindu-se de rațiunea care a stat la baza inființării lor. De asemenea, sînt tot mai pregnante eforturile întreprinse, in colaborare cu consiliile populare, pentru colectarea materialelor refolosi-

pagini- anumi- de rede ne-
bile de la populație. Cert este Insă că ritmul de dotare tehnică a acestor unități specializate trebuie intensificat, potrivit programelor stabilite, fiind în același timp necesar un sprijin mai viguros și un control mai riguros din partea organelor locale de partid și de stat pentru desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor Întreprinse in vederea organizării și funcționării rețelei de centre și puncte de colectare în orașe și la sate, a amplasării cuve la locurile rea, pe refolosibile din gospodăriile cetățenilor. Totodată, consiliile populare și întreprinderile de recuperare, împreună cu organizațiile U.T.C. și de pionieri, comitetele și comisiile de femei, comitetele sindicale, asociațiile de să organizeze de colectare a materialelor re. străzi, comune.In esență, spiritul nou, al orientării ferme spre calitate și eficiență care caracterizează de la un capăt pină la altul prevederile Programului-Direc- tivă al Congresului al XIV-lea al partidului trebuie să se regăsească întru totul în activitatea de reciclare

de conteinere, recipienți, blocurile de locuințe și în aglomerate pentru depune- sortimente, a materialelor
locatari, au datoria periodic largi acțiuni de la populație refolosibile pe cartie-

a materialelor refolosibile. Există acumulată o importantă experiență în această privință, într-un mare număr de întreprinderi și localități s-a instaurat o bună gospodărire a materialelor refolosibile — inițiative care trebuie mai bine cunoscute, mai larg preluate. Se impune deci o modernizare de anvergură a acestei activități care să excludă improvizația, hazardul, sarcinile stabilite la în- tîmplare, la general, fără răspunderi concrete. Ca în orice domeniu al economiei, și în activitatea de recuperare a materialelor refolosibile este nevoie acum de inițiativă creatoare și spirit științific, de instaurarea unei ordini și discipline desă- virșite, în respectul deplin al legii. Cu deosebire este vizat simțul gospodăresc al oamenilor care, la locul lor de muncă sau acasă, au datoria să manifeste cea mai mare grijă pentru reintroducerea rapidă, integrală în circuitul economic a tuturor materialelor refolosibile rezultate din procesele de producție și din consum. Și trebuie să facă aceasta cu conștiința că astfel contribuie la propășirea economică a țării, la asigurarea. resurselor necesare dezvoltării, creșterii nivelului de trai.
Cornelia CÂRLAN

Producția pentru export
realizată și livrată in avans

Luna decembrie reprezintă o perioadă decisivă și in ce privește îndeplinirea sarcinilor asumate de colectivele de oameni ai muncii ia export. Așa cum s-a subli
niat la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 1 decembrie o.c., trebuie acționat, in conti
nuare, zi de zi, cu inalt spirit de răspundere, in toate 
sectoarele economiei, asigurindu-se executarea, vămuirea 
și livrarea întregului fond de marfă prevăzut in contracte. In acest scop vor fi mobilizate toate forțele, ocordîndu-se o atenție sporită folosirii depline a capacităților de producție, a forței de muncă și a timpului de lucru, a tuturor resurselor de care dispune economia națională. Practic, îndeplinirea prevederilor de plan la export, a

tuturor indicatorilor de plan trebuie să stea permanent, ceas de ceas, in atenția conducerilor ministerelor, centralelor și unităților economice, a organelor și organizațiilor de partid, care au datoria maximă operativitate orice problemă bunul mers al activității.Prezentăm astăzi două experiențe lectivelor de oameni ai muncii de la întreprinderea de Motoare Electrice Pitești și întreprinderea „Progresul" din Capitală, unde la această dată se lucrează pentru onorarea unor comenzi suplimentare sau a contractelor prevăzute pentru anul viitor.

să soluționeze cu de care depindedeosebite ale co-

Calitatea, garanția competitivității

OBLIGAȚII Șl RĂSPUNDERI PREVĂZUTE DE LEGE

po- re- facc fost

re a întreprinderilor industriale cu instalații adecvate, aplicarea unor noi tehnologii și, mai presus de orice, introducerea unei ordini și discipline desăvîrșite în acest domeniu.După cum apreciază specialiștii din Centrala pentru Recuperarea și Valorificarea Materialelor Refolosibile, cu deosebire se impun atenției două aspecte importante. Primul se referă la faptul că nimic nu poate fi lăsat Ia voia întimplării atunci cind se pune problema organizării și desfășurării activității de reciclare a materialelor. iPornindu-se de 1 la premisa că sarcina de recuperare este tot atit de importantă ca orica-> re sarcină de plan, gospodărirea ma-> terialelor refolosibile trebuie să facă obiectul unei planificări riguroase, la locul de muncă, la atelier si secție și pină la întreprindere, de la aceasta — la centrală și la minister. Pe baza normelor de consum aprobate. a cantităților de materiale ce se aprovizionează, a dezmembrări-• lor planificate de fonduri fixe și a planului de reparații și revizii este necesar să se întocmească, in modul cel mai responsabil, bilanțul resurselor materiale, din care să rezulte limpede cantitățile de materiale refolosibile, pe sortimente, care vor trebui colectate și valorificate în fiecare decadă, în fiecare lună, trimestru și pe întregul an.Trebuie părăsită cu desăvîrșire practica stabilirii „din condei" că- J tre întreprinderi a sarcinilor de recuperare de către centrala și ministerul de resort. Așa cum cere conducerea partidului, în orice împrejurare, centralelor și ministerelor, și In privința planificării și organizării activității de recuperare a materialelor refolosibile este necesar ca sarcina de recuperare a fiecărui material refolosibil să fie judicios fundamentată, luîndu-se din capul locului măsurile necesare la nivelul întreprinderii sau al centralei și ministerului pentru a fi îndeplinită necondiționat.în al doilea rînd, este știut, trivit legii, aprovizionarea cu surse materiale noi nu se poate decit in condițiile in care auintegral îndeplinite sarcinile privind colectarea și valorificarea materialelor refolosibile. Din păcate insă, a- ceastă prevedere legală nu a fost aplicată cu fermitatea necesară de către centrale și ministere, de către coordonatorii de balanță sau de ' către organele de sinteză cu atribuții in acest domeniu, adeseori aprobîn- du-se aprovizionarea cu anumite materiale fără a se cere să se facă j do vaci a privind prșdarca . materiale- . lor refolosibile și cu atit mai puțin analizîndu-se activitatea in acest do- ' meniu: a întreprinderilor. O explica- : ție a unei asemenea „indulgențe" poate fi tocmai o anumită incertitudine care există la nivelurile respective în privința fundamentării- sarcinilor de recuperare. Una din consecințele grave ale unei asemenea atitudini de comoditate, dc lipsă de răspundere manifestate de conducerile întreprinderilor tralelor în gospodărire losibile este Împrejurări, . .să predea — așa cum este prevăzut ’ — materialele refolosibile pentru a fi industrializate în condiții eficiente și repartizate potrivit priorităților economiei, preferă să le refolo- ’ sească pe loc, în mod neplanificat.în instalații improvizate, cu pierderi tehnologice mari, fără garanția ; litătii și eficienței. Ceea ce,fond, reprezintă nului.In context, se tul că. potrivit . .mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. adoptate anul trecut, în scopul mobilizării maxime a rezervelor care există în acest domeniu, s-a stabilit ca, împreună cu ministerele, institutele de cercetări. Comitetul Național pentru Știință si Tehnologie să elaboreze norme și programe concrete care să contribuie la creșterea aportului materialelor refolosibile și a pieselor recondiționate în aprovizionarea tehnico-materia- i lă și, totodată, să se acționeze continuare pentru recuperarea valorificarea cît mai eficientă tuturor resurselor refolosibile. bilindu-se tehnologiile corespunzătoare și realizîndu-se capacitățile de prelucrare necesare.Sub aspect organizatoric trebuie spus că, în ultimul timp, au fost efectuate o serie de inventarieri de resurse. îndeosebi, în privința fierului vechi, s-au întețit și au devenit mai exigente controalele efectuate de organele de resort, au fost elaborate o serie de programe privind, bunăoară, recuperarea fierului vechi din halde, dezmembrarea navelor și a materialului rulant scoase din uz, intensificarea colectării materialelor refolosibile de la populație. Din păcate însă, In foarte multe cazuri, se acționează cu încetineală, drept scuză invocîndu-se tot felul de pretexte și greutăți — domeniu în care se dovedește adesea o mare ingeniozitate, demnă de o cauză mai bună. Pot fi enumerate in această categorie acțiunile întirziate pentru punerea în valoare a haldelor de zgură de oțelărie, de dezmembrare a navelor, de valorificare a unei importante cantități de materiale textile colectate de la populație, aflate în stoc și supuse degradării o dată cu trecerea timpului, de refolosirea cenușilor de termocentrală ș.a.O mențiune deosebită pentru ignorarea aproape totală in ultimii ani a importantei surse de recuperare a materialelor refolosibile pe care o reprezintă gospodăriile populației din mediul rural. Doar de puțină vreme se acționează pentru crearea unei rețele de colectare al decvate in aceste zone. De asemenea, o serie de obiective ale industriei reciclării materialelor nu au fost racordate Ia termenul stabilit la circuitul economic, și in prezent consemnîndu-se rămineri în urmă în finalizarea unor capacități cu această destinație.După cum, nu este mai puțin ade-

și cen- controlul modului de a materialelor refo- faptul că, în anumite unele unități, in loc

încălcarea legii ca- în plafap-cuvine amintit unei hotăriri a Co-

inȘi a sta-

• în scopul lărgirii și folosirii intensive a bazei de materii prime. întreprinderile, centralele, toate unitățile socialiste, ministerele, celelalte organe centrale și locale sînt obligate să asigure recuperarea integrală și valorificarea tuturor materiilor prime vechi, materialelor, a pieselor și subansamblelor recondiționabile și a celorlalte resurse materiale refolosibile.© Predarea spre achiziționare sau colectare a materialelor, bunurilor uzate de folosință îndelungată și a celor de uz personal care nu se mai utilizează în gospodăriile populației constituie o importantă îndatorire cetățenească.© Unitățile economice vor. stabili măsuri concrete pentru instaurarea în fiecare secție, atelier sau loc de muncă a unui spirit de înaltă responsabilitate in gospodărirea economicoasă și cu eficiență sporită a materiilor1 prime și materialelor și pentru recuperarea și valorificarea tuturor resurselor materiale refolosibile.© Unitățile socialiste sînt obligate să asigure evidența strictă, tehnic-operativă și contabil- gestionară a tuturor cantităților de materii prime vechi, resurse primare, materiale și produse recuperate, colectate'sau achiziționate, predate și valorificate, pe sortimente, calități, tipuri și categorii de preț. . - .© Se interzice distrugerea sau degradarea materialelor și produselor refolosibile, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.@ Livrarea materiilor prime, materialelor, pieselor și produselor noi se face numai pe măsura îndeplinirii de către beneficiar a obligației de recuperare a resurselor materiale refolosibile, rezultată din plan sau din normele și normativele de recuperare și recondiționare.© Cetățenii sînt obligați să predea unităților de colectare materialele și obiectele uzate care nu mai sînt utilizate în gospodăriile individuale, să depoziteze reziduurile menajere în locurile stabilite de Către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare și să participe la acțiunile inițiate de organele de stat sau de organizațiile de masă și obștești, în scopul colectării materialelor refolosibile.© Comitetele și birourile executive ale consi-

liilor populare răspund de buna desfășurare a activității de colectare, recuperare și valorificare a resurselor materiale refolosibile in unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.® Uniunea Tineretului Comunist, i țiile sindicale, de femei, organizațiile ale Frontului Democrației cialiste, toate organizațiile obștești toria de a
organiza- i proprii și Unității So- au da- cultiva, in rindurile tuturor cetățenilor patriei, spiritul de economie,grija pentru buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, atitudinea necruțătoare contra risipei, de a atrage masele largi de oameni ai muncii la acțiunile de recuperare și valorificare a resurselor refolosibile.© Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost comise în astfel de condiții incit, potrivit legii penale, sint considerate infracțiuni :— încălcarea obligațiilor privind sortarea, pregătirea și depozitarea resurselor materiale recuperabile, conform standardelor de stat și normelor tehnice în vigoare ;— neexecutarea sarcinilor de recondiționare, predare sau preluare, după caz, a pieselor, subansamblelor sau materialelor recuperabile provenite din casări sau demolări ;— distrugerea sau degradarea resurselor materiale recuperabile, în afara cazurilor prevăzute de lege ;— refuzul preluării de Ia populație a resurselor materiale recuperabile de către unitatea care are obligația să le preia ;— nerespectarea destinației și utilizării resurselor materiale recuperabile cuprinse în balanță. potrivit repartițiilor ;— neîntocmirea sau ținerea incompletă a evidenței contabil-gestionare a resurselor materiale recuperabile ;— neîntocmirea bilanțurilor materiale în condițiile prevăzute de lege ;— depozitarea reziduurilor menajere, a materialelor și obiectelor uzate, de către persoanele fizice, în alte locuri decît cele stabilite de organele competente.

(DIN DECRETUL CONSILIULUI DE STAT NR. 465/1979)

Datorită calității mereu sporite, racordării permanente la tendințele manifestate pe piața externă, dusele întreprinderii de călțăminte „Progresul" din Capitală au fost an de an tot mai intens solicitate de numeroși parteneri de peste hotare. Elocvente in ce privește preocuparea consecventă, pe care conducerea întreprinderii, consiliul oamenilor muncii, comisia de export din unitate o acordă realizării ritmice, integrale și la un înalt nivel calitativ a tuturor comenzilor la export sint rezultatele obținute de colectivul de aici in a- cest domeniu prioritar.Astfel, planul la zi a fost îndeplinit și depășit. Practic, contractele încheiate cu partenerii străini din peste 20 de țări ale lumii au fost onorate în mod exemplar. De la începutul acestui an, prin efortul de- signerilor și creatorilor de modele din întreprindere, au fost create și omologate peste 300 de modele noi de încălțăminte, în condițiile unui grad de înnoire de 96,4 la sută. Toate aceste realizări se constituie în argumente solide care relevă faptul că, in domeniul exportului, colectivul de aici a dobindit o valoroasă experiență care poate fi generalizată și în alte unități din cadrul centralei de profil.După cum ne-a precizat tovarășa Olguța Păduraru, secretara comitetului de partid din cadrul întreprinderii, explicația rezultatelor bune dobîndite la export se datorează măsurilor inițiate de comisia de export din cadrul întreprinderii și care au vizat îndeosebi contractarea din timp a producției de export, organizarea unor linii specializate pe firme și parteneri, promptitudinea In onorarea tuturor contractelor încheiate, creșterea calității produselor.Pe adresa unității a sosit recent o comandă din partea unui partener care solicită execuția urgentă a unui nou model de încălțăminte. Imediat, specialiștii din atelierul de creație, maiștrii și muncitorii din secțiile de producție au analizat produsul și au ajuns la concluzia că prin cooperarea cu secția injecție-tălpi, in vederea asigurării la timp a tălpilor necesare, se poate onora întocmai și această nouă comandă. S-a luat legătura cu oamenii din secția respectivă, care s-au angajat să livreze intr-un termen scurt reperele necesare. Din acest moment, numărătoarea inversă a început. Fluxul de fabricație a fost organizat în așa fel incit zilnic să se execute un număr bine stabilit de perechi de încălțăminte, astfel incit întreaga comandă să fie onorată la timp. Ca urmare a măsurilor luate, a întăririi asistenței tehnice, i suplimentării formațiilor de lucru, comanda a fost exe-

cutată și livrată la termenul stabilit. Iată, așadar, un exemplu de rapidă flexibilitate la solicitările partenerului străin, de strînsă și benefică cooperare intre serviciile de concepție, tehnice și de producție, dar și dintre cele două întreprinderi din cadrul centralei de resort.Demn de relevat este faptul că în prezent întreprinderea dispune de o colecție de modele care poate răspunde tuturor exigențelor. Concomitent, pentru a situa absolut toate produsele la cotele competitivității pe plan mondial, în secțiile de confecții încălțăminte s-a trecut la reanalizarea tuturor modelelor, în vederea înnoirii acestora, elaborîndu-se noi tehnologii, moderne, de mare eficiență.Inginerul Constantin Nechita, directorul întreprinderii, ne prezintă cîteva din preocupările colectivului care vizează dezvoltarea încălțămintei tip sport, intens solicitată pe plan extern. „Este știut — ține să sublinieze interlocutorul — că pe plan mondial sînt numeroase firme productive de încălțăminte pentru sporturile de performanță. Ca să fii competitiv, sa te menții pe piața externă, să fii solicitat de noi parteneri este absolut necesar să realizezi produse de înalt nivel calitativ. Colectivul nostru este pe deplin conștient de acest lucru și, prin măsurile tehnice adoptate, urmărim per-

manent acest lucru". în acest scop, se cuvine subliniat faptul că, recent, au fost puse in funcțiune noi mașini automate destinate aplicării e- lementelor decorative, care asigură o calitate superioară produselor în condițiile creșterii productivității muncii. S-a trecut Ia realizarea unor dispozitive menite să permită mecanizarea unor operații șl realizarea unor produse noi, competitive. De asemenea, s-a stabilit un riguros sistem de autocontrol șl control pe întregul flux, în așa fel incit toate operațiile să fie executate conform documentației, fără nici o abatere de la tehnologie.Acțiunile, măsurile, inițiativele comisiei de export din cadrul întreprinderii de încălțăminte „Progresul", care vizează urmărirea zilnică a stadiului execuției și livrării tuturor contractelor, asigurarea unei strînse conlucrări intre toate compartimentele unității constituie cea mai sigură garanție că angajamentul asumat — realizarea integrală, în devans, a planului la export pe acest an, va fi respectat, ceea ce va permite colectivului de aici să realizeze în luna decembrie alte cofnenzi de export, din primul trimestru al anului viitor, fapt ce va constitui cea mai bună pregătire a producției de export a anului 1990.
Gheorqhe IONIȚA

Cu un an mai devremeîntreprinderea de Motoare Electrice din Pitești este cunoscută de peste două decenii pe multe din meridianele lumii. Și, de la un an la altul, produsele unității argeșene se bucură de un tot mai mare prestigiu pe piața externă. Semnificativ este în această privință faptul că o parte importantă din volumul producției- marfă il reprezintă exportul direct și indirect. La fel de semnificativ este și faptul că planul la export pe 1989 a fost îndeplinit încă de la 30 septembrie preliminindu-se ca pe baza contractelor și comenzilor ferme asigurate din timp să se livreze partenerilor externi, peste prevederile de plan pe acest an, produse în valoare de cîteva milioane dolari. Cumulînd și plusurile din anii precedent!, sarcinile pe întregul cincinal la acest indicator vor fi îndeplinite in devans cu mai bine de un an.„Preocuparea noastră de bază, sublinia inginerul Mihai Zisu, directorul întreprinderii, o reprezintă tocmai satisfacerea, în cele mai bune condiții și la timp, a solicitărilor pe care le primim de la firmele cu care lucrăm. De aceea acordăm o atenție deosebită calității și operativi-
DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI - OBIECTIV DE PRIMA ÎNSEMNĂTATE ÎN AGRICULTURĂ

Buna gospodărire a furajelorActivitate neîntreruptă în toate fermele zootehnice din unitățile agricole de stat și cooperatiste ale județului Prahova. De la tovarășul Viorel Ionescu. director al direcției generale pentru agricultură, aflăm că, in scopul bunei furajări a animalelor, s-au însilozat suplimentar 9 000 tone suculente, 50 000 tone grosiere și aproape 100 000 tone tăieței de sfeclă. Aceste depășiri înregistrate la suculente și grosiere s-au impus datorită faptului că la fin cantitatea este sub nivelul planificat, ca urmare a condițiilor neprielnice din anumite perioade ale acestui an. în toate unitățile agricole care dispun de ferme zootehnice, bucătăriile furajere au fost puse în stare de funcționare. Vremea bună din toamnă a permis continuarea pășunării animalelor, primind doar un supliment de hrană la iesle, ceea ce a permis economisirea unor cantități importante de furaje din cele depozitate iarnă.Consemnînd cele spuse de cutorul nostru, am efectuat prin cîteva unități cu dezvoltată din Consiliul Agroindustrial Albești. Primul popas il facem la ferma Corlătești a întreprinderii Agricole de Stat Valea Călugărească, în drum spre unitate, secretarul organizației de bază, Petre Toma, ne spunea că această fermă este, fără îndoială, cea mai puternică unitate, rezultatele obținute în ultimul an înscriind-o pe primul loc în ceea ce privește nivelul producției de lapte și lină. La intrarea în fermă sîn- tem îndemnați să trecem la dezinfec- torul instalat la poartă. (Pe cind se va proceda la fel și în celelalte ferme din județ ?). Peste tot,, ordine desăvirșită. Furajele ce se dau in hrana animalelor sint preparate după o tehnologie bine pusă Ia punct. „De altfel, ne spunea șeful fermei, inginerul Leonard Precup. tot ceea ce facem pentru producțiile de lapte, care depășesc 4 100 litri pe vacă furajată, pornește de la respectarea riguroasă a tehnologiilor. Nimic nu lăsăm la voia întimplării. Cit pri-

pentruinterlo- un raid zootehnie

vește furajele, se cuvine să spunem că atit la lin, cit și la suculente și grosiere avem toate cantitățile la nivelul celor prevăzute in plan. Și pentru că am vorbit de producțiile de lapte, aș dori să adaug și alte rezultate bune : în acest an am realizat, în medie, cite 6,5 kg lină pe oaie furajată". Producțiile bune realizate de lucrătorii fermei Corlătești vor putea fi depășite. Spunem aceasta ținînd seama de condițiile foarte bune create în vederea desfășurării activității pe timpul iernii. Să mai adăugăm un fapt nu lipsit de importanță : în medie, toți lucrătorii de aici realizează lunar o retribuție ce depășește 3 500 lei. Și aceasta tocmai datorită realizării și depășirii producțiilor planificate.Aceeași preocupare pentru ca nivelurile de creștere a producțiilor să fie într-o continuă linie așcendentă — și la ferma Zănoaga a aceleiași întreprinderi. Pe inginerul Dumitru Fănică l-am găsit la unul din saivanele de oi. „Ferma noastră are un efectiv de 5 376 ovine, din care 3 380 oi mamă. Pentru iernarea animalelor ne-am asigurat aproape 700 tone fin, precum și o cantitate dublă față de cea prevăzută la grosiere și suculente. Bucătăria furajeră funcționează continuu, nu avem nici o problemă în privința stării de sănătate a animalelor".La ferma Dîrvari a Cooperativei Agricole Valea Călugărească l-am întilnit pe tovarășul Nicolae Nica, primarul comunei. „Sînt zile decisive pentru reușita îndeplinirii programelor prevăzute in zootehnie, spus interlocutorul. Pentru cele de oi și 562 tăurași la îngrășat asigurat din vreme cantitățile cesare de furaje. La taurine ocuparea îngrijitorilor se îndreaptă spre îmbunătățirea tehnologiilor de creștere pină la finisare. Concomitent, acționăm pentru a începe lucrările de integrare a bazei furajere în ferma zootehnică prin realizarea unei lucerniere în cultură intensivă de 22 hectare, în care vom obține o producție dublă de fin. Succesele din

anii viitori se pregătesc încă de acum".Așadar, activitate intensă, acțiuni concrete, și energice pentru ca in unitățile zootehnice să se asigure
tot ceea ce este necesar și să se obțină producții sporite și în sezonul rece al anului.

Ioan MARINESCUcorespondentul „Scinteii"
Iarna a găsit construcții
zootehnice neterminate

ne-a2 500 s-au ne- pre-

Organele și organizațiile de partid, conducerile unităților agricole din județul Botoșani au acționat din timp pentru soluționarea temeinică a problemelor zootehniei pentru perioada de stabulație : asigurarea furajelor, respectarea tehnologiilor de producție, pregătirea corespunzătoare a adăposturilor și repararea bucătăriilor furajere, a utilajelor și instalațiilor pentru prepararea hranei. In /najo- ritatea unităților agricole din județ, s-au luat măsurile necesare pentru ca și in sezonul rece activitatea să se desfășoare in bune condiții, să fie realizate ritmic producții mari, iar la ieșirea din iarnă animalele să fie intr-o stare bună fiziologică. Pe această bază, unele unități au reușit să depășească planul la'perioadă la producția de lapte pe vacă furajată. Intre acestea. Asociația Economică In- tercooperatistă Vlăsinești, sută, cea de la Flămînzi sută, Cooperativa Agricolă ducție Roma cu 43 la sută, Intercooperatistă de la Huțani — cu 37 la sută, Cooperativa Agricolă de Producție Stăuceni — cu 33 la sută etc. Asigurarea furajelor in cantități îndestulătoare și buna lor gospodărire, celelalte măsuri de pregătire pentru iarnă au făcut ca unități agricole care ani de-a rindul se situau în clasament, în ce privește sectoarele zootehnice, pe ultimele locuri. între care cooperativele agricole Văculești, Avrămeni, Drăgu- șeni ș.a., au săltat în realizarea prevederilor din planul de producție.Ca urmare a consecvenței cu care comitetul județean de partid a urmărit această activitate, o „ilustrată" de sezon rece din zootehnia botoșă- neană include In ansamblu următoa-

cu 85 la cu 45 la de Pro- Asociația

rele aspecte : s-au încheiat de revizuire și reparații la cele de igienizare a halelor telor, de împrejmuire a fermelor și parcurilor de furaje. „La executarea acestor lucrări, in cele două ferme zootehnice ale Cooperativei Agricole de Producție Curtești — ne spunea președintele unității, Petru Străchi- naru — au fost antrenați lucrători din zootehnie și echipe de meseriași din unitate. în ferma zootehnică Tocileni a Cooperativei Agricole de ducție Stăuceni, tovarășii Tipișcanu, secretar adjunct tetului comunal de partid, Andronache, președintele treceau în revistă reparațiile făcute. Totul se efectuase cu meseriașii din secțiile de prestări servicii ale cooperativei agricole de producție.Totuși, în ansamblul situației din județ, in unele unități se mai mențin o serie de neajunsuri. Se semnalează îndeosebi deficiențe privind finalizarea obiectivelor de investiții din zootehnie. Prin organizarea necorespunzătoare a lucrărilor de con- strucții-montaj de către Asociația Economică Intercooperatistă cu profil industrial Botoșani, lucrările de investiții de la cooperativele agricole de producție Băbiceni și Hlipiceni s-au tot prelungit. Pe de altă parte, ne-am fi așteptat la mai multă rîvnâ din partea beneficiarilor care execută lucrări în regie. Neglijînd să urmărească permanent efectuarea lucrărilor conform graficelor factorii rativele zești și dea în .vaci. Să mai menționăm că dacă luăm in calcul locurile asigurate în graj

lucrările graj duri, și incin-

Pro-Nicolae al comi- și Dorin unității,

de execuție, de răspundere de la coope- agricole de producție Bor- Drăgușeni tergiversează să exploatare maternitățile de

duri, față de efectivele preliminate, in Trustul județean al întreprinderilor Agricole de Stat 400 de vaci ar trebui să petreacă iarna sub cerul liber. Iarna bate la ușa unor grajduri... inexistente și în cooperativele agricole de producție Bălușeni și Draxini, unde nici constructorul — Asociația Economică cu profil industrial din Botoșani — și nici beneficiarul nu au acționat cum se cuvine. De asemenea, la modernizarea fermei de vaci de la Asociația Economică Intercooperatistă Santa cu ceea ce au făcut meșterii trustul de construcții-montaj, lor n-o să le fie prea cald.Deficitul mare de spațiu a dus Ia aplicarea unor măsuri ad-hoc : s-au reparat și s-au revizuit toate adăposturile vechi existente in unități pentru a se putea asigura cazarea tuturor animalelor în perioada de stabu- lație. La Săveni, Dimăcheni și Mihă- lășeni, chibzuință gospodărească a găsit rezolvări adecvate pentru asigurarea spatiilor : schimbarea temporară a destinației unor construcții prin amenajări în vederea cazării animalelor. Iată și alte măsuri. Mai multe unități au livrat tineretul mascul la complexele de îngrășare, altele și-au redistribuit o parte din efective în cadrul unităților din consiliul agroindustrial, profitindu-se de excedentul de spații existente în asociațiile economice intercooperatiste de creștere a vacilor.în vederea îndeplinirii sarcinilor stabilite de conducerea partidului privind sporirea producției în zootehnie, organele și organizațiile de partid au datoria să acționeze pentru întărirea în fiecare fermă a răspunderii în muncă. Recent, de la nivel județean s-a intervenit prin noi măsuri de amplificare a muncii politico-educative vizînd sporirea răspunderii tuturor zootehniștilor, de la medic veterinar, conducător de fermă, pină la fiecare îngrijitor, astfel ca în munca pe care o desfășoară in întreaga activitate din zootehnie să predomine ordinea, disciplina, eficiența. Efectul acestei măsuri se va reflecta în obținerea de producții ridicate în zootehnie in tot timpul sezonului friguros.

Mare, de la vaci-

Euqen HRUȘCA
corespondentul „Scinteii

tății în execuție, precum și promptitudinii în livrări". Așa se explică faptul că în prezent colectivul întreprinderii argeșene poate răspunde oricăror solicitări venite din partea firmelor străine, că poate face față oricăror exigențe, atît de ordin calitativ, cît și cantitativ. Economista Zamfira Drăguț, șefa serviciului export, ne oferă in acest sens două exemple cît se poate de edificatoare : „Două firme din Vest ne-au cerut cu cîtva timp în urmă să le livrăm într-un timp destul de scurt 2 700 motoare electrice peste contractele încheiate cu întreprinderea noastră. S-a făcut apel la muncitorii secțiilor de bază, cei mai în măsură să-și dea consimțămîntul și să aprecieze dacă noua solicitare poate fi onorată în termenul scurt prevăzut de firme. Răspunsul producătorilor de motoare electrice a fost prompt, întreaga cantitate a fost livrată neficiarilor in termen sau chiar devreme".Grija deosebită pentru calitate găsit expresie în orientarea activității de control al calității îndeosebi asupra aspectelor de natură tehnică, cum ar fi controlul și analiza documentației tehnice, recepția materiilor prime, lansarea în fabricație etc. pentru a se înlătura riscul oricărei greșeli pe fluxul tehnologic. în plus, s-a trecut la control și autocontrol pentru fiecare operație, la fiecare loc de muncă creîndu-se fișe de control, după care se apreciază în mod obiectiv activitatea fiecăruia, ceea ce e de natură să stimuleze competiția pentru o cît mai bună calitate.Inginerul-șef al întreprinderii, Varlam Balmuș, ne-a vorbit pe larg și despre modul în care se transpune în fapt programul de perfecționare a organizării și de modernizare a producției, subsumat și acesta obiectivului de creștere continuă a calității produselor. Pină acum s-au realizat cu forțe proprii modernizarea și reorganizarea fluxurilor tehnologice, in secțiile de bază, pentru producerea motoarelor fracționare și asincrone, măsură care o dată materializată a condus la utilizarea mai eficientă a spațiului productiv și la creșterea substanțială a productivității și calității. Aceasta a făcut să nu avem nici o reclamație la producția destinată exportului și nici la intern. Pași înainte s-au făcut și în direcția înnoirii produselor noastre. în prezent, spre exemplu, 84,5 la sută din produse sint noi și modernizate. La loc de cinste se află și preocupările pentru autoutilare. Astfel, au fost realizate mai multe tipuri de mașini, între care și mașina automată de împachetat rotoare pentru motoare electrice fracționare, standuri de control pentru producția de serie și încercări pentru laboratoare în vederea verificării calității și fiabilității motoarelor. De asemenea, s-a realizat cu forțe proprii o instalație de vopsire în cîmp electrostatic prin care s-au realizat economii la vopsele și manoperă în valoare de peste un milion lei. Printre Inventatorii care au creat și creează diferite utilaje necesare în procesul de fabricație al unității se numără inginerii și tehnicienii Constantin Perneș, Ilie Olteanu, Ion Velcea, Nicolae Dragoman și Stanca Emil. Sint fapte oamenii muncii, întreprinderea de Pitești sînt ferm deplinească în mod exemplar sarcinile de plan ce le revin pe acest £ an, îndeosebi la export.
Gheorqhe CÎRSTEAcoreșpondentul „Scinteii*■ • .,y

be- maiși-a

pare dovedesc că comuniștii de la Motoare Electrice hotărîți să-și în-
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ÎNVĂȚĂMÎNT MODERN, GRATUIT 
- PENTRU TO ȚI FIII PA TRIEI

Dezvoltarea învățămîntului general și a învățămîntului superior în țara noastră este un rezultat direct al creșterii puternice a forțelor de producție, a industriei, a agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate. Numai pe această bază, a dezvoltării forței economice și sociale, a fost posibil să realizăm această puternică dezvoltare a învățămîntului în patria noastră, care asigură astăzi formarea cadrelor pentru toate domeniile de activitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Educație în condiții 
de largă democrație

Cadru material corespunzător 
bunei pregătiri pentru muncă 

și viață

i

în strînsă legătură cu cercetarea și pro
ducția, racordat pe deplin la necesitățile 
vieții economico-sociale din patria noas
tră, invățămintul românesc contemporan 
reprezintă una din marile realizări ale 
epocii glorioase inaugurate de Congresul 
al IX-lea al partidului, lată cițiva din pa
rametrii dezvoltării învățămintului din 
România în anii luminoși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" :
• Numărul total de PREȘCOLARI, ELEVI 

Șl STUDENȚI era în 1965 de 4 103 082, 
ceea ce reprezenta 21,6 LA SUTĂ din 
populația țării. In 1989: 5 670 000, adică 
24,5 LA SUTĂ din populație.
• Numărul UNITĂȚILOR DE INVÂȚÂ- 

MÎNT a cunoscut, de asemenea, o creștere 
continuă în anii ce au urmat Congresului 
al IX-lea al P.C.R. Dacă în anul școlar 
1965-1966 existau 24 060 UNITĂȚI DE IN- 
VĂȚĂMINT, în anul 1989-1990 funcțio
nează aproape 28 000 UNITĂȚI DE IN- 
VĂȚĂMINT.
• Diagrama ABSOLVENȚILOR DE LI

CEU : 71 197 în 1965, 199 578 în 1989 ; a

Largi posibilități 
de petrecere 
a vacanțelor, 

a timpului liber
Prin grija partidului și statului, tînăra 

generație din patria noastră beneficiază 
de minunate condiții de odihnă și re- 
creere, de petrecere instructivă a vacanțe
lor, a timpului liber. Sute de mii de copii 
și tineri își petrec zjle de vacanță în cele 
mai pitorești colțuri ale țării, unde sint 
organizate tabere de odihnă și instruire. 
Acestea oferă elevilor și studenților posibi
lități multiple de lărgire a cunoștințelor, de 
cunoaștere a frumuseților și realizărilor 
patriei noastre socialiste.
• In vacanța de vară a lui 1989, 300 

DE TABERE DE ODIHNĂ, COLONII, TABE
RE TEHNICO-APLICATIVE Șl PE DISCI
PLINE DE ÎNVĂTÂMINT au qăzduit PESTE 
430 000 DE PREȘCOLARI, ELEVI Șl STU- 
DENȚI.
• Numai TABĂRA REPUBLICANĂ DE 

LA NĂVODARI primește în fiecare vară 
PESTE 80 000 DE COPII.
• MAI MULT DE 1,5 MILIOANE DE 

PIONIERI Șl ȘCOLARI participă anual la 
EXCURSII Și EXPEDIȚII și tot atîția la ÎN
TRECERILE SPORTIVE organizate în toate 
județele țării pe timpul vacanțelor.

ABSOLVENȚILOR ȘCOLILOR PROFESIO
NALE : 65 929 în 1965, 177 620 în 1989; 
și a ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
SUPERIOR : 19 433 în 1965, 27 365 în 1989.
• Numărul PERSONALULUI DIDAC

TIC : 187 168 în 1965-1966; 232 384 în 
1988-1989.

® In vederea GENERALIZĂRII 1NVĂȚĂ- 
MÎNTULUI DE 12 ANI, moment de deose
bită importanță în evoluția sistemului edu
cațional din România, pentru întîia oară, 
în acest an școlar TOȚI ABSOLVENȚII 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE 10 CLASE URMEA
ZĂ CURSURILE DE ZI SAU SERALE ALE 
Cl A XI. A
• PESTE 90 LA SUTĂ DIN ELEVI sînt 

cuprinși în LICEELE INDUSTRIALE, AGRO
INDUSTRIALE, SILVICE Șl ECONOMICE.

® In cincinalul 1991 — 1995 se va con
tinua PERFECȚIONAREA Șl MODERNIZA
REA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR in ra
port cu cerințele economiei naționale, ur- 
mărindu-se INTEGRAREA ORGANICĂ A 
ACESTUIA CU CERCETAREA Șl PRO
DUCȚIA.

O Cifra CLUBURILOR DE VACANȚA IN 
UNITĂȚI DE ÎNVĂTÂMINT, CASE ALE PIO
NIERILOR SI ȘOIMILOR PATRIEI, CASE 
Șl CLUBURI ALE TINERETULUI se ridică 
anual la PESTE 5 000.
• Dovadă grăitoare a preocupării sta

tornice a partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a tovarășei ELENA CEAUȘESCU, a în

® Baza materială a învățămîntului a cu
noscut o dezvoltare fără precedent în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". MAI MULT 
DE TREI SFERTURI DIN TOT CEEA CE RE
PREZINTĂ, ASTĂZI, ZESTREA ȘCOLII RO
MÂNEȘTI A FOST REALIZAT ÎN ANII 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE; DIN ACEAS
TĂ ZESTRE, PESTE 70 LA SUTĂ A FOST 
REALIZATĂ ÎN PERIOADA INAUGURATĂ 
DE CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R.

® Construcțiile destinate învățămîntu
lui, înălțate in „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
echivalează cu 10 ORAȘE CU CÎTE 100 000 
DE LOCUITORI FIECARE.

tregii noastre societăți față de cea mai 
tinără generație a țării, în iunie 1986 a 
fost inaugurat PALATUL PIONIERILOR Șl 
ȘOIMILOR PATRIEI DIN BUCUREȘTI, mi
nunat dar pe care partidul, întregul po
por l-au făcut copiilor, pionierilor, șoimi
lor patriei pentru a se instrui pe baza 
celor mai înalte, cuceriri ale științei, cultu
rii, ale cunoașterii umane în general.

O Față de anul școlar 1965-1966, în 
anul de învățămînt 1989—1990 :
- Numărul SĂLILOR DE CLASĂ a cres

cut de la 78 300 la 103 700.
-AMFITEATRE, SĂLI DE CURS Șl DE 

SEMINAR» PENTRU INVÂȚĂMÎNTUL SU
PERIOR : de la 1 800 la 3 500.
- LABORATOARE PENTRU INVÂȚÂ- 

MINTUL DE TOATE GRADELE: de la 
6 000 la 18 500.

- Numărul GRĂDINIȚELOR a sporit de 
Ic 7 627 la 12 169.

® Un număr însemnat de pionieri, șco
lari și șoimi ai patriei participă, pe tot 
parcursul anului, la activitatea CASELOR 
PIONIERILOR Șl ȘOIMILOR PATRIEI. In 
anul școlar trecut au funcționat în întrea
ga țară, în localități urbane și rurale, 249 
CASE ALE PIONIERILOR Șl ȘOIMILOR 
PATRIEI.

DREPTUL 
LA ÎNVĂȚĂTURĂ 

(Urmare din pag. I) deschide larg porțile cunoașterii pentru toți membrii societății. Este încă vie in mintea multora dintre noi copilăria chinuită de lipsuri, privată de posibilitatea unei educații la care nu aveau acces decit reprezentanții claselor exploatatoare. Și nu s-ar putea spune că poporul nostru nu a prețuit întotdeauna învățătura. „Ai carte, ai parte", se spune. Dar cițl puteau pătrunde în cetățile științei ?La toate aceste realități trebuie să ne raportăm atunci cînd vorbim despre asigurarea dreptului la învățătură in țara noastră.— Practic, nu există așezare fără școală, afirmă, apelind la cifre, dr. ing. George Zarojanu, din Ministerul Educației și învățămintului. Iar cea mai mare parte a localurilor noi, pe care le vedem la orașe, ca și la sate, au fost ridicate în anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, ca o expresie concretă a largii democratizări a învățămîntului. a sporirii considerabile a accesibilității școlii, a eliminării oricărui elitism. Lăcașuri noi s-au construit îndeosebi în acele zone cu copii multi și școli puține, în județe ca Maramureș. Boțoșani și Vaslui, ca și peste tot unde trăiesc și muncesc oameni. Să reținem că aceste mari investiții s-au făcut în condițiile gratuității învățămîntului, deci din bugetul statului. Este elocvent, cred, să arătăm că in anul școlar 1944/1945 populația școlară reprezenta doar 12,7 Ia sută din totalul populației țării, în vreme ce astăzi ea aproape s-a dublat.Pătrunzînd în statisticile trecutului și comparindu-le cu cele actuale, putem- aprecia mai bine efortul material făcut de statul socialist pentru a da dreptului la învățătură suportul material necesar. Iată, cîteva asemenea grăitoare comparații. In anul școlar 1938—1939 existau 1577 de grădinițe, în care erau înscriși circa 90 000 de copii, în prezent funcționează peste 12 000 de grădinițe — de nouă ori mai multe, în care sînt cuprinși 833 000 de copii. O creștere considerabilă cunoaște numărul elevilor înscriși în școli primare, gimnaziale și licee : de la 1841514, la peste 4 300 000, remarcabil fiind sporul celor înscriși în licee -- aproape 1 400 000 față de numai 49 000, in anul școlar luat ca punct de referință. Ca urmare a nevoii economiei naționale de muncitori cu o înaltă calificare, numărul școlilor profesionale s-a triplat, iar al elevilor a ajuns la peste 300 000, în comparație cu numai 39 000, în 1939 ; cit despre școlile de maiștri — 225 la număr, ele sînt o creație a ariilor noștri.Deosebit de semnificativă este evoluția, de-a dreptul spectaculoasă, a unităților de învățămînt superior, a capacității lor de cuprindere : dacă în 1939 existau 16 institute de in- vățămint superior, astăzi numărul acestora a ajuns la 44, iar cel al studenților de la 26 489, la peste 160 000, în prezent. Pe lingă centrele universitare cu tradiție de la București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara — șl ele renăscute și mult îmbogățite, au luat ființă altele noi la Craiova, Tg. Mureș, Galați, Ploiești și Brașov.Diferențele sint frapante. Dar nu numai numărul de locuri în clase și amfiteatre trebuie avut în vedere, ci și un’ alt element, legat de modernizarea acestui sector de activitate : în invățămintul preuniversi- tar există, la ora actuală, peste 14 500 de laboratoare, iar în cel superior — aproape 4 000. Trebuie menționat, de asemenea, faptul că accesul la lumina științei de carte este mult înlesnit de existența ■ a peste 252 000 locuri în internatele școlare, a circa 57 000 in căminele studențești, a unei capacități echivalente în cantine, de acordarea a sute de mii de burse pentru elevi și studenți, număr ce, desigur, va crește ca urmare a aplicării recentelor hotărîri adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România cu privire la majorarea cuantumului burselor pentru studenți și elevi și a- cordarea burselor pentru studenți fii de muncitori și țărani cooperatori, indiferent de veniturile părinților.Aceste minunate condiții constituie garanția exercitării dreptului fiecărui cetățean al României socialiste la învățătură, la educație. Datorită existenței lor, Nicolae Dumitrescu nu a rămas doar cu înde- minarea de a mînui coasa, pregă- tindu-se pentru a fi inginer constructor, iar Gabriela Pisică va prelua și duce mai departe. Ia un nivel superior, vocația de constructori a familiei.Iar ei nu sint exemple izolate, singulare. Opriți-vă în oricare așezare — rurală sau urbană — de pe întinsul patriei și intrebați-i pe oameni despre ce a fost și ce este astăzi școala, cine sint cei care-i calcă pragul. Răspunsurile primite vor întregi cifrele înfățișate în cele de mai sus, vorbind despre marile împliniri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu": o epocă în care a visa și a cuteza, a-ți cultiva talentul și priceperea, a-ți desăvirși personalitatea a devenit, mai mult decît un drept, o îndatorire, un imperativ social.
Rădica Ș2RBAN 
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Etica și disciplina de partid, buna organizare 
a muncii la baza înfăptuirii obiectivelor stabilite

Preocupări, inițiative, acțiuni ale organizațiilor de partid din ReșițaContinuînd sondajul de opinii organizat in colaborare cu Comitetul Municipal de Partid Reșița în organizațiile de partid ale puternicei citadele industriale de la poalele Se- menicului (prima parte publicată în nr. 14 713 din 7 decembrie) reamintim temele supuse dezbaterii : Care sînt, acum, la puțin timp după desfășurarea lucrărilor Congresului al XIV-lea al P.C.R., preocupările „la ordinea zilei" ale organelor și organizațiilor de partid ? Ce inițiative și acțiuni , se întreprind in momentul de față tn spiritul orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie, pentru îndeplinirea hotărîrilor marelui forum al comuniștilor români ?
Calitatea activității politi- 
co-organizatorice determi
nă calitatea rezultatelor 

economicoFiind una dintre cele mai vechi și mai renumite unități productive din România, complet reorganizată și modernizată, mai cu seamă în ultimii 25 de ani, întreprinderea Constructoare de Mașini Reșița impresionează prin tehnicitatea și varietatea produselor sale. E firesc deci ca discuția de aici să se axeze pe preocupările organizațiilor de partid privind promovarea calității, a tehnicității.— Aș putea afirma că obiectivul fundamental stabilit de Congres pentru cel de-al IX-lea cincinal, și anume continuarea dezvoltării intensive, realizarea unei noi calități, a unui nivel tehnic cit mai ridicat, pe baza aplicării ferme a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, determină în clipa de față întregul conținut al activității noastre politi- co-organizatorice, ne spune electricianul Grigore Izvoran, membru al biroului comitetului de partid. Tot așa după cum ne privesc „direct și personal" sarcinile stabilite de Congres în domeniul utilizării judicioase a potențialului hidroenergetic al țării, funcționării la parametri optimi a centralelor nuclearo-electrice, punerii tot mai largi în valoare a surselor noi și recuperabile de energie, precum și înfăptuirea unor programe prioritare din construcția de mașini, transporturi și alte domenii. „Direct și personal" înseamnă că ' — așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv — trebuie să acționăm în așa fel, prin metodele muncii politice, incît aceste sarcini să devină cauză a celor peste 5 400 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, cu accent deosebit pe creativitate. calitate, tehnicitate.— Care sînt premisele de la care porniți și ce vă propuneți concret să realizați ?— Una dintre premise ar fi evoluția din ultimii trei ani a produselor noi și modernizate : 1987 — 38,7 la sută, 1988 — 63,1 la sută, 1989 — peste 75 la sută. O alta ar fi faptul că în prezent peste 88 la sută din produse se situează la nivel mondial. în sfîrșit, contăm pe experiența, pe pregătirea deosebită a muncitorilor, pe capacitatea de creație a celor peste 1 100 de ingineri și sub- ingineri. Toemai aceste premise indică existenta unor posibilități reale care, comparate cu sarcinile primite și cu ceea ce am fi putut realiza efectiv, nu ne pot mulțumi nici pe departe. Că totul depinde de calitatea muncii politico-organizatorice, de implicarea organizațiilor de partid în rezolvarea problemelor ne-o demonstrează și următorul fapt O analiză inițiată de comitetul de partid cu privire la calitatea produselor a evidențiat că' 70 la sută din rebuturi „s-au localizat" în sectoarele calde, îndeosebi la forjă, unde se manifestau serioase abateri de la disciplina tehnologică, de la ordine, de la etica muncii. Incepind cu activitatea de la om la om și terminînd cu măsurile de reorganizare, toată atenția a fost îndreptată aici. Drept urmare, forja a redus în prezent rebuturile sub coeficientul admis. însă, in aceeași perioadă, a fost neglijată Oțelăria Specială, fruntașă in anii trecuți, dar care acum a ajuns să depășească coeficientul de rebut. Concluzia pentru activitatea prezentă ? Așa cum s-a subliniat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia ședința Comitetului Politic Executiv, trebuie să adoptăm o poziție mai fermă față de sectoarele sau de cadrele care nu-și îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile și îndatoririle. Totodată în desfășurarea muncii politice e necesară o mai bună repartizare a forțelor, care să asigure cuprinderea problemelor, chestiune pe care — împreună cu altele — ne preocupăm s-o rezolvăm mai bine în momentul de față.— „împreună cu altele" înseamnă o gamă largă de direcții de acțiune ale comitetului de partid...— Da ! Dintre ele le-aș menționa pe cele din domeniul educației, al formării atitudinilor înaintate. De pildă, trebuie să acționăm in așa fel incit experiența, atît de îndelungată și de bogată în întreprinderea noastră, să nu se transforme in atitudine „atoateștiutoare", în fond rutinieră, birocratică, în refuzul de a învăța continuu, de a ne conecta permanent la cerințele științei și tehnicii.
GsneraHzorea expemrJei 
înaintate si atitvJinpa cem- 
bsiivă față de neajunsuriDesigur, în toate sectoarele de activitate nimic nu se poate realiza fără disciplină, fără efort, fără respectarea normelor de etică a muncii. Pornind de la aceste constatări, tovarășa Aglaia Balan, membru al comitetului municipal de partid, director al întreprinderii Comerciale de Stat Mărfuri Alimentare, raportează activitatea lucrătorilor din comerț la sarcinile actuale și de perspectivă :

— Documentele Congresului al XIV-lea, orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, stabilesc că o a- tenție deosebită se va acorda bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimentare, corespunzător programelor de autoaprovizionare, care asigură un nivel bun de consum pentru întregul popor. îndeplinirea acestui obiectiv important, implică o atitudine responsabilă din partea lucrătorilor din întreprinderea noastră, dintre care mai mult de jumătate sînt membri de partid.— Atitudine responsabilă, militantă, care se afirmă într-o serie de acțiuni concrete...— în aceste zile, în lumina orientărilor stabilite la ședința Comitetului Politic Executiv acționăm mai energic pentru îmbunătățirea muncii noastre. Astfel, comitetul de partid împreună cu consiliul oamenilor muncii analizează perfecționarea aparatului comercial, adoptă măsuri care să stimuleze și să mărească răspunderea lucrătorilor comerciali în vederea multiplicării și diversificării surselor de aprovizionare, preluării ritmice și mai bunei distribuiri a fondului de marfă, organizării mai judicioase a desfacerii. De asemenea, ne preocupă întărirea controlului propriu in unități, precum și formarea și dezvoltarea în toate organizațiile de partid a unei atitudini mai combative față de neajunsuri. Nu ne putem împăca cu situația că în vreme ce lucrătoarea Adelahida David, care a fost descoperită că a „dosit" și a „vîndut preferențial" anumite produse, a fost sancționată administrativ, organizația de partid din care face parte, și anume Lunca Bîrzavei 1, s-a mulțumit doar s-o „atenționeze". Cum se poate ca biroul, secretarul său, Steluța Băncilă, să treacă ușor peste o asemenea abatere ? La fel ca și organizația de partid Lunca Bîrzavei 2 care n-a sancționat-o pe Ionora Anton pentru fapta reprobabilă de a vinde „pe sub mină". Aici nu e vorba de a sancționa de dragul sancțiunii, ci de dezbaterea în organizațiile de partid a unor acte care, dereglînd buna aprovizionare, au un caracter antisocial ; e vorba de dezvoltarea unei atitudini intransigente, de crearea unui puternic curent de opinie în favoarea corectitudinii, a ordinii și disciplinei, a eticii înaintate. Faptul că, spre deosebire de alțl ani, în anul acesta pagubele dip avutul obșteșc au fost reduse lă zero, că s-a diminuat numărul reclamațiilor, că s-au îmbunătățit unele aspecte ale deservirii populației, arată că avem mulți oameni buni și resurse materiale ca să ne îndeplinim sarcinile stabilite.
Iresponsabilitate cu... 

semnătură și ștampilă ?Răsfoim împreună cu economistul Liviu Brețan, din activul municipal de partid, director al Sucursalei Județene Caraș-Severin a Băncii Naționale, unele documente și descoperim aspecte care frizează iresponsabilitatea, încălcarea eticii, la urma urmei nesocotirea disciplinei de partid. Să luăm citeva exemple din ultimul timp : întreprinderea de transporturi auto a depus solicitări de credite și decontări fără numerar — dar și fără nici o justificare legală ! — în valoare de sute de mii de lei, întreprinderea Județeană de Transporturi Locale și întreprinderea de Accesorii Văliug — de asemenea. Continuăm să răsfoim documente cu ștampile și semnături. Aflăm astfel că întreprinderea de Confecții Reșița solicită stimulente pentru export cu cîteva zeci de mii de lei mai mari decit cele cuvenite prin normative. Combinatul Siderurgic Reșița solicită o importantă sumă pentru ore suplimentare, în vreme ce-i lipsește... producția suplimentară ; sub semnătura cadrelor de conducere, cooperativa „Viitorul" cere premii pentru... cadrele de conducere și tehnico-administrative cu mult mai mari decit proporțiile legal stabilite... Toate aceste acte au fost refuzate de bancă pentru simplul motiv că „nu au nici o bază
pentru Înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială și modernizarea tuturor localitățilorSituată în imediata apropiere a municipiului Odorhei, comuna harghi- teană Feliceni se remarcă la fel ca atîtea alte comune ale țării, printr-o atrăgătoare înfățișare edilitar-gospo- dărească, conferită de construcțiile sale noi, de preocuparea cetățenilor pentru buna gospodărire și infrumu- sețare a localității, pentru continuă sa dezvoltare economico-socială. Circa 80 la sută din case au fost ridicate in ultimii douăzeci de ani. s-au dat in folosință un dispensar uman și, foarte recent, o casă de nașteri, o școală generală cu 10 săli de clasă, laboratoare și cabinete, s-au pus la dispoziția specialiștilor comunei apartamente confortabile, s-au creat noi spații pentru unități comerciale și prestatoare de servicii. în cadrul cooperativei agricole de producție s-a dezvoltat un puternic sector zootehnic, iar producțiile vegetale au crescut an de an, ajungindu-se ca, în această toamnă, să se înregistreze, la porumb in cultură neirigată, o pro- ducție-record pentru această zonă a țării, de peste 21 000 kg la hectar.Raportindu-se in permanență la rezultatele muncii de pină acum, la noile sarcini și obiective ce stau in fața comunei, în lumina prevederilor Programului-Directivă adoptat de Congresul al XIV-lea al partidului, discuțiile purtate cu cetățenii comunei au pus in evidență, alături de succesele obținute, și o seamă de lacune ale stilului de muncă al consiliului popular comunal, care, așa cum sublinia primarul comunei, tovarășul Hompoth Dezideriu, „n-a făcut in permanență"dovada unei depline stăpiniri a problematicii comunei și nici n-a intervenit întotdeauna in rezolvarea unor treburi obștești cu eficiența necesară". Sigur, această remarcă ar fi incompletă dacă nu am aminti că ea este de fapt expresia spiritului civic ce caracte- 

legală". Această decizie vine să sublinieze preocuparea ca organele fi- nanciar-bancare să asigure respectarea legilor țării, ca formă reală de stimulare și urmărire a proceselor economice — așa cum a cerut recent tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv.Este deci de apreciat că organele financiare și-au făcut datoria. în același timp, privind la anteturi, la ștampile, la parafe, nu putem să nu ne întrebăm : cum de au putut fi întocmite asemenea acte, în fond incorecte ? Cum de au fost semnate de directori, de contabilii-șefi, oameni investiți cu răspunderi, comuniști care au îndatorirea de a respecta legea ? Și de ce asemenea încălcări nu sint puse curent in discuția organizațiilor de partid din care fac parte cei ce angajează cu atita ușurință fondurile unităților ?In cuvîntarea Ia ședința Comitetului Politic Executiv tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „în toate domeniile trebuie să trecem cu toată hotărîrea Ia aplicarea principiilor autoconducerii, autogestiunii, autofinanțării, în conformitate cu legile pe care le avem". Tocmai de aceea sînt bine venite măsurile pe care, conform orientărilor recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv, le ia în aceste zile consiliul de control muncitoresc al comitetului municipal de partid pentru întărirea disciplinei economico-financiare. a disciplinei de plan care, în același timp, este disciplină de partid. Sînt, totodată, măsuri de dezvoltare a atitudinii responsabile, de prevenire a abaterilor.
L®găiura cu masele, 

izvorul încrederii în forțele 
propriiLa comitetul de partid de la combinatul siderurgic, tehnicianul Maria Spraitzer, secretar adjunct cu problemele muncii organizatorice, conduce o întrunire a comisiei organizatorice în cadrul căreia, în spiritul orientărilor recentei ședințe a Comitetului Politic Executiv, sînt coordonate acțiunile organizațiilor de partid, ale celor de masă și obștești, menite să asigure îndeplinirea sarcinilor ce revin acestui puternic colectiv muncitoresc din obiectivele stabilite de Congresul partidului, precum și a propriilor hotărîri. O atenție deosebită se acordă sprijinirii — prin pirghiile muncii politico- organizatorice, a desfășurării activității economice Ia parametri ridicați de calitate și eficiență — îndeplinirii planului pe acest an, pregătirii pentru ca 1990 șl viitorul cincinal să „demareze" în cele mai bune condiții.— Pentru îndeplinirea acestor obiective, care este în momentul de față preocuparea principală a comitetului de partid ?— Fără îndoială, este afirmarea puternică a rolului conducător al fiecărei organizații de partid în viața colectivului și întărirea acestui rol printr-o mai strînsă legătură cu masele, realizată și prin organizațiile U.T.C., sindicat, comisia de femei, Organizația Democrației și Unității Socialiste, Pot afirma cu toată convingerea, bazată pe propria noastră experiență, că prin consultarea întregului colectiv al combinatului nostru se realizează o importantă sporire a capacității de acțiune a organelor și organizațiilor de partid.— V-am ruga să insistați asupra acestei idei.— La noi, în combinat, sînt pesta 4 000 de uteciști, peste 10 000 membri de sindicat, 2 752 membri ai Organizației Democrației și Unității Socialiste și, totodată, circa 3 000 de femei. îmbunătățirea activității fiecărei organizații de masă, care cuprinde categoriile respective de oameni ai muncii, sporește potențialul de inițiativă și acțiune in îndeplinirea sarcinilor economice și educative care sînt, în același timp, sarcini de partid.

G51. ATANASIU
I. O. CUCU

rizează activitatea marii majorități a cetățenilor comunei Feliceni. Aceasta explică, de altfel, — așa cum ni s-a spus — și caracterul deosebit de viu al dezbaterii care a avut loc pe marginea programului de dezvoltare economico-socială a comunei in cincinalul următor, spiritul critic și. autocritic, de responsabilă angajare civică, modul concret in care cetățenii au înțeles să se implice activ în în
AUTOGOSPODĂRIREA - 

cauza tuturor locuitorilor

deplinirea obiectivelor viitoarei dezvoltări a comunei. Să exemplificăm.— în comună — ne spune Szekely Rozalia — s-au făcut multe lucruri bune și sătenii au posibilitatea să-și rezolve multe din problemele lor zilnice. Să mă refer doar la faptul că acum dispunem de moară, că facem piine la noua brutărie din griul pe care noi înșine il semănăm și treierăm. Dar de ce să ne oprim la jumătatea drumului? De ce să nu facem pe lingă cooperativa agricolă de producție, spre exemplu, și o cantină, așa Cum sînt la multe unități chiar din apropierea noastră ? Oare nouă, femeilor, ne strică un asemenea ajutor. mai ales in perioadele de muncă intensă, cind am putea lua o masă caldă chiar la Cimp, sau copiii noștri cînd vin de la școală să o aibă asigurată ?La rindul lor. alți cetățeni, dovedind același spirit de larg interes

Vocația istoriei — ca o constantă vitală a spiritualității noastre, ca angajare fundamentală a culturii în afirmarea ființei, in menținerea vie, trează, mereu activă a conștiinței identității și unității naționale — a născut și nutrit, asemenea unui foc nestins, vocația artei noastre istorice. Exemple strălucite din orice domeniu o probează cu prisosință. Cît privește filmul, dominanta tematică la care ne referim este dintre cele mai concludente. Una din primele opere ale cinematografiei naționale se intitula „Războiul independenței", bucurîndu-se de un mare interes in epocă. Printre realizările cele mai îndrăgite de public se numără azi titluri ca „Dacii", „Burebista", „Columna", „Vaslui 1475“, „Lăpuș- neanu", „Mihai Viteazul", Buzduganul cu trei peceți", „Horea", „Tu- dor", „Ecaterina Teodoroiu", „Pe aici nu se trece" sau, mai recent, „Noi, cei din linia întii" ș.a.Exprimînd, tălmăcind permanențe ale sufletului românesc, atît pasiunea pentru „recitirea" cronicii neamului, cit și cea pentru „rescrierea" ei in limbajul sensibil al teatrului, muzicii, plasticii, sau al celei de a șaptea arte și-au găsit un generos cimp de afirmare in climatul instituit de Congresul al IX-lea al partidului, cînd afirmarea idealurilor contemporane s-a împletit organic cu identificarea rădăcinilor lor seculare, cu redescoperirea istoriei în integralitatea datelor, evenimentelor și, mai ales, a adevărurilor sale. Atunci cind s-a afirmat cu pregnanță, printr-o viziune unitară, că edificarea socialismului este continuarea legică a procesului istoric de formare și afirmare a poporului român.întărirea independenței și suveranității, a unității poporului român, idealuri către care conștiința națională a tins, timp de secole, s-au constituit, cu deosebire în ultimul sfert de veac ca supreme principii de acțiune și opțiune istorică și politică.„Ceea ee trebuie să subliniem — se arată în Raportul prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, la Congresul al XIV-lea — este faptul că formarea poporului român, a națiunii române și statului național român, intr-o perioadă lungă este rezultatul luptei grele, eroice a poporului român, a celor mai înaintate forțe din rindurile sale. Dar întotdeauna trebuie să subliniem că adevăratul făuritor al istoriei, al vieții, al națiunii și al independenței este poporul însuși : el a fost acela care, in nici o împrejurare nu a capitulat, a ținut sus steagul luptei, citeodată cu grele pierderi, dar a făcut totul pentru a asigura viitorul urmașilor lui. viitorul poporului nostru ! Numai înțelegind bine toate acestea, vom putea să tragem concluzii corespunzătoare pentru activitatea de făurire a socialismului, de dezvoltare viitoare a patriei noastre pe calea socialismului, pentru intărirea independenței și suveranității României".în chip firesc, aceste idealuri reprezintă tema dominantă a multora dintre cele mai reușite opere literare, muzicale, plastice. Cît privește arta a șaptea, după un lung șir de creații ce au evocat viața pe aceste meleaguri a dacilor și cucerirea romană, procesele istorice ale formării
Partidul și strategia dezvoltării

(Urmare din pag. I)orbita progresului și civilizației moderne.Firește că această adincă transformare revoluționară pe toate planurile vieții economico-sociale nu a fost și nu este ferită de greutăți și o serie de lipsuri și neajunsuri, dar respingînd hotărit atît viziunile triumfaliste, idilice, cît și opticile defetiste, partidul nostru a criticat cu obiectivitate și ascuțime neajunsurile ivite, evidențiind de fiecare dată cauzele care le generează, precum și căile pentru lichidarea lor. Este meritul partidului nostru de a fi subliniat cu toată claritatea că soluția durabilă, soluția de perspectivă la noile probleme care apar nu este limitarea dezvoltării economiei naționale, ci continuarea acesteia prin alocarea unei însemnate părți din venitul național, prin gospodărirea mai bună a mijloacelor exis- < tente, prin conducerea eficientă a proceselor economico-sociale. Așa. cum se sublinia și în Raportul prezentat la Congres, înfăptuirea programelor de dezvoltare adoptate la forumul comunist impune cu stringență alocarea și în viitor a 28—30 la sută din venitul național pentru fondul de acumulare și dezvoltare.Din ansamblul hotărîrilor Congresului reiese cu claritate ideea că activitatea economico-socială se află în prezent în fața unor exigențe e- minamente noi, care decurg din intrarea economiei naționale în faza dezvoltării sale intensive, din criza economiei mondiale, și nu, în ulti- 

pentru buna gospodărire a comunei, au lărgit sfera propunerilor cu cerințele înființării unor noi unități de prestări de servicii —■*  reparații de aparate electrocasnice și de uz gospodăresc, coafor, croitorie, o unitate de patiserie care să asigure desfacerea produselor și la școală. De altfel, dezvoltarea, activităților de mică industrie, dar aducătoare de mari venituri, preocupă intens în ultima vre

me cetățenii comunei, aceasta făcînd obiectul mai multor propuneri. Spre exemplu, deși s-a apreciat că practic cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor a reușit să asigure o producție de 16 milioane lei prin cele 14 secții, comuna are încă multe resurse materiale și umane ce pot și trebuie mai bine valorificate. „De fapt, acest lucru este valabil și pentru cooperativa agricolă de producție — a spus președintele acestei unități, Csiiros Ladislau. Avem pe teritoriul nostru o fermă pomicolă pe care o vom extinde. Cu toate acestea, pină acum nu am reușit să asigurăm prelucrarea fructelor printr-o unitate proprie. Trebuie să găsim și alte asemenea modalități practice prin care să contribuim la propășirea cooperativei, a întregii comune. Programul pe care l-am întocmit și dezbătut cu participarea tuturor ce- 

poporului român, marile bătălii pentru asigurarea ființării poporului nostru, pentru întemeierea statelor naționale, pentru unirea românilor din cele trei țări surori — iată un nou film ce are în centrul său chipul unuia dintre marii „ctitori de țară", „Mircea".Nouă, prețioasă creație menită să se adauge la loc de frunte îndrăznețului proiect de configurare artistică a epopeii naționale, „Mircea" (creație a casei numărul 5, in colaborare cu Ministerul Apărării Naționale) este un exemplu concludent de artă de inspirație istorică și, totodată, de puternică actualitate. Ceea ce a și făcut din film o operă demnă de a fi dedicată și de a omagia Congresul al XIV-lea.Perspectiva asupra istoriei pe care ne-o propune în scenariul său Titus Popovici — scriitor care a contribuit substanțial prin maturitatea viziunii sale și talentul său la afirmarea cinematografiei noastre și a filmului istoric — atrage atenția asupra per
Patriotismul

\

evocării istorice
manențelor devenirii noastre, subliniind aspirațiile de continuitate cuprinse in arcul de timp dintre 1386—1418 (perioada domniei lui Mircea cel Mare) și contemporaneitate. „Mircea" recreează într-o amplă frescă climatul politic și social specific evului mediu românesc, reliefind, o dată cu evenimentele domniei lui Mircea, personalitatea voievodului care — prin activitatea șa de strălucit diplomat, prin bătăliile eroice pe care le-a purtat — a avut o contribuție hotărîtoare în menținerea statutului de neatirnare al țării, a demnității poporului nostru.Evocînd o atitudine exemplară de angajare patriotică împinsă pină la sacrificiu, filmul adîncește, cum preciza scenaristul însuși, cîteva „adevăruri esențiale — cum ar fi acela că firul roșu care străbate neîntrerupt istoria noastră, condlționînd în aceleași tipare, destinul unor eroi naționali este lupta pentru independență".Sub semnul permanenței marilor idealuri, „Mircea" ne propune o relație deopotrivă profundă și fascinantă a trecutului cu prezentul. Recreează „clipe ce fac parte din eternitate". Totodată, evitîhd actualizările forțate, filmul reușește să găsească incitante echivalențe estetice ale relației trecutului cu prezentul și viitorul, cu conștiința contemporană.Tema principală a scenariului este cea a „moștenirii", a legatului iubirii de moșie și apărării ei cu orice preț, transmis pe fluviul timpului de la o generație la alta. Deosebit de grăitor este în acest sens chiar motivul principal care structurează, de la un moment dat, arhitectura scenariului ; cea a domnitorului care ii „povestește" nepotului pătimirile neamului, pentru „a lua aminte" și a duce mai departe flacăra demni- 

mul rînd, din afirmarea impresionantă a capacității noii revoluții teh- nico-științifice de â transforma, de a reconfigura modurile tradiționale de desfășurare a producției. în noile condiții apare evident că rata acumulării nu rezolvă prin sine însăși problemele. Calculele de sinteză jirată, de exemplu, că majorarea cu un prpeent a eficienței fondurilor fixe productive echivalează, Ia nivelul actual, cu un venit național suplimentar de cîteva ori mai mare decît cel asigurat de un procent de acumulare.Se relevă, astfel cu putere că, mai ales astăzi, opțiunea privind rata înaltă a acumulării trebuie neapărat dublată de o înaltă grijă și răspundere, de multă inteligență în utilizarea . acestor fonduri, in stimularea unor ramuri de cert viitor economic, cu mari disponibilități de e- voluție ulterioară.Se pare că o serie de țări care cunosc în prezent dificultăți nu au reu- șit să îngemăneze elementele obiective și subiective, materiale și umane, ale dezvoltării într-o strategie complexă, care să valorifice avantajele noii proprietăți, ale conducerii unitare, posibilitățile pe care le oferă de ă orienta în direcții prioritare potențialul existent la un moment dat. In locul unui examen exigent al propriei strategii de dezvoltare, al unei autoexaminări riguroase, menite să asigure depășirea greutăților ivite pe aceleași baze economice și sociale, asistăm la critici la adresa capacității noii orînduiri de a soluționa problemele dezvoltării, la 

tățenilor comunei reflectă, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, preocuparea pentru antrenarea tuturor cetățenilor la autogospodărirea comunei".„Viitorul comunei noastre depinde de munca noastră. Avem cele mai largi posibilități, inclusiv fondurile de investiții necesare, acordate de către stat, pentru a realiza noi obiective edilitare, a asigura condiții optime de viață și de muncă tuturor locuitorilor. Ceea ce ni se cere însă, ne explică primarul comunei, este un alt stil de muncă din partea consiliului popular, a comitetului comunal de>partid, în primul rînd. Pentru că, analizindu-ne activitatea prin prisma exigențelor formulate de secretarul general al partidului, trebuie să aducem îmbunătățiri simțitoare metodelor noastre de muncă', privind mobilizarea tuturor cetățenilor la acțiunile de bună gospodărire, de înfrumusețare a comunei. Avem de realizat o serie de noi obiective, între care terminarea căminului cultural de la For- țeni, înălțarea altor 12 apartamente pe care trebuie să le punem la dispoziția locatarilor în scurt timp, realizarea altor obiective sociale și edilitare. în lumina acestor cerințe, programul de dezvoltare economico- socială a comunei în viitorul cincinal a fost completat cu noile propuneri formulate în cadrul dezbaterilor care au avut Ioc cu toți cetățenii comunei. Acum, hotărîtoare este participarea efectivă a tuturor cetățenilor la înfăptuirea obiectivelor ce ni le-am propus, ca expresie concretă a materializării principiilor autoconducerii și autogestiunii ce stă la baza întregii noastre activități".
Nicolae ȘANDRUcorespondentul „Scînteii" 

tății și luptei pentru libertate și suveranitate.Ideația politică și etică se configurează pe o canava surprinzător de bogată in intimplări romanești spectaculoase. Descrierea împrejurărilor domniei lui Mircea a cerut și evocarea luptelor interne pentru tron, și cea a manevrelor politice ale unor puteri străine. Tentative de trădare și corupere, comploturi, asasinate, răpiri — iată situații (potențate mai ales prin expresivitatea unor modele artistice romantice), care se regăsesc in scenariu, contribuind la bogăția narațiunii dramatice și la tensiupea unor momente. Cum. alături de istorie, cultura rămîne marea sursă de inspirație a lui Titus Popovici, filmul propune, în cumpănă cu sursele documentare stricte și cu aspecte ce țin de libertatea de creație a artistului, secvențe încărcate de sugestii livrești —‘ la loc de cinste fiind, desigur, viziunea eminesciană asupra lui Mircea, atît de adine întipărită în conștiința noastră, a tuturor.

Creație de elevată monumentalitate și autentic fior al viețuirii în istorie. filmul lui Sergiu Nicolaescu, sprijinit de Al. Groza și Nicolae Girardi, Adrian Enescu și Anușavan Salama- nian, arh. Stefan Antonescu și Gabriela Nicolaescu (ca autori remarcabili ai imaginii, respectiv muzicii și coloanei sonore, decorului și costumelor), este realizat cu o mare siguranță profesională și cu un autentic simț artistic (chiar dacă într-un Iod sau altul, în privința începutului în stil documentar, rupt de ficțiune, a gustului supraimpresiunilor, a extensiei unor secvențe de luptă și chiar a structurării optime a materialului dramatic se pot formula unele rezerve). într-un apogeu al stăpînirii mijloacelor, ce concură la succesul unei pelicule de atare dificultate (finali- zind notabil strădania de înnoire a expresiei, menită să ducă la vizarea unor esențe ideatice și umane, la evitarea ilustrativismului, la un superior sincretism artistic), Sergiu Nicolaescu fructifică inspirat propunerile scenariului. Urmărim secvențe de gen dintre cele mai variate (fie că este vorba de sfaturi domnești, de ospețe în tabăra cruciaților măcinați de orgolii, de petrecerea melancolică, ulcerată de sațietate, plictis și frică a lui Mahomed sau despre lecția măreției și puterii trecătoare a lui Timur Lenk). Plăcerea pitorescului este, în genere, supravegheată atent de voința semnificării unor condiții naționale, unor mentalități și atitudini specifice, unor relații de putere. Printre demersurile stilistice cele mai notabile distingem : accentuarea aspectelor de ceremonial și, mai ales, potențarea virtuților simbolice ale filmului. Un exemplu strălucit în acest sens îl constituie imaginile care dezvăluie natura — cadru de existență al poporului român, imagini emblematice pentru varietatea geografică a pămînturilor peste care domnește 

încercări de a transplanta pe trupul ei tînăr elemente, practici, proprii sistemului politic al societății Împărțite în clase sociale antagoniste.în orînduirea capitalistă sînt firme care nu merg bine, care dau faliment, dar conducătorii lor — și cu atît mai puțin conducătorii politici ai statului — nu se grăbesc, chiar dacă formulează critici uneori aspre la adresa sistemului respectiv de organizare, să dea înapoi fila istoriei, să apeleze la sisteme de organizare depășite. Dimpotrivă, viața arată că cea mai frecventă metodă— încurajată și stimulată de stat — este aceea de a întări caracterul capitalist al evoluțiilor respective, de a le orienta in lumina unor valori și opțiuni de tip capitalist, și nu de a reveni la soluții din societățile premergătoare.O serie de greutăți care au putut apărea într-o serie de țări socialiste se datorează — așa cum a arătat secretarul general al partidului nostru — nu atît faptului că în situațiile respective s-a dat dovadă de prea mult socialism, ci, dimpotrivă, de prea puțin, de inconsecvență în aplicarea principiilor sale, în perfecționarea muncii din perspectiva valorilor și opțiunilor centrale ale concepției revoluționare.Perfecționarea socială — preocupare constantă, organică am putea spune a procesului de conducere politică a noii orînduiri de către partid— trebuie să îmbrace un caracter procesual, astfel îneît problemele să fie rezolvate treptat, în lumina unei perspective clare ; neglijarea' acestor preocupări ani de-a rindul a făcut ca in unele țări problemele să se adune, unele să se cronicizeze, să se încerce rezolvări pripite care nu respectă cerința de bază a unei rezolvări politice : concordanța dintre soluțiile preconizate și valorile, opțiunile de bază ale sistemului politic. Scopul ultim, de fond al perfecționării este ca o dată cu soluționarea problemelor curente să se asigure tinerețea organismului social, conservarea capacității de reacție, consolidarea structurilor de bază care garantează înfăptuirea opțiunilor fundamentale ale societății respective,învățămintele puse cu putere in> lumină de practica social-istorică învederează adevărul că temeinica fundamentare a măsurilor și orientărilor viitoare, inteligența pe care o încorporează, abilitatea cu care sînt sesizate tendințele și chiar mutațiile care pot interveni — și intervin — în dezvoltarea actuală depind de permanența și autenticitatea dialogului social, de funcționarea reală a democrației socialiste.Exercitarea continuă a drepturilor și prerogativelor democratice reprezintă mijlocul de neinlocuit pentru cultivarea Ia oameni a atașamentului față de noua orînduife și valorile sale, pentru sporirea răspunderii civice și întărirea la întregul popor a sentimentului de adevărat stăpin al țării. Este greu de evaluat importanța, de multe ori hotărîtoare, a acestui atașament în izbînda idealurilor noii orînduiri, in triumful aspirațiilor sale. Atașamentul este prezent acolo unde sînt prezenți oamenii : in fiecare celulă a societății, în fiecare compartiment, în fiecare unitate. De forța, de tăria a- cestui sentiment depind comportarea, calitatea muncii, răspunderea cu care se acționează pentru înfăptuirea unui obiectiv sau altul. în fond, nimic nu se poate substitui a- cestui sentiment, nimic nu-i poate prelua rolul atît în plan social, cît și economic. Pentru că atașamentul 

Mircea, dar și pentru dimensiunea deopotrivă telurică, spirituală și cosmică a peisajului. Aceeași demonstrație se poate face urmărind relațiile umane prin care se realizează in fapt portrete memorabile, ce pun in evidentă calități specifice de omenie, încredere in rațiune, măsură, spirit de dreptate și răspundere, in raport cu rolul istoric asumat etc. Deosebit de grăitoare este și secvența suferinței lui Mircea pe malul Mării Negre, aproape de pămîntul din care își trage puterea, ca Anteu ; acea secvență a respirației comune, „gură la gură" a bunicului și nepotului ; scenă ce transmite, dincolo de pate- , tismu'l ei direct, ideea legăturii șl continuității, prin „oxigenul idealurilor", a generațiilor. Prin multe dintre propunerile sale, prin relația luî Mircea cu fiii săi, cu oștenii și, mai ales, prin cea cu nepotul său. setea de putere (motiv central în arta universală de inspirație istorică și azi) cedează aici primul loc temei res
ponsabilității față de prezent, ca și față de posteritate, pe care o presupun rolul conducător, decizia și acțiunea in istorie.Bătăliile, celebrele bătălii de la Rovine și Nicopole, evocate in flashback, sint recreate prin largi și su- / perbe panoramări de o excepțională plasticitate, prin mizanscene grandioase și ..inspirate. Plasticitatea, pulsația, vibrația coloristică, dinamismul pictural, ca sursă de dramatism a imaginilor în care se agită stindarde, se ciocnesc steaguri, se interferează rinduri de oșteni, comunică deosebit de expresiv felul în care ordinea militară cedează teren haosului și morții, dar și măreția sacrificiului vieții pentru binele patriei. Aceste secvențe au darul de a sugera, pe de o parte, relații de forță, pe de alta, modul în care ele pot fi răsturnate de puterea minții și de „iubirea de moșie".Demnă de relevat — sub semnul aspirației la calitatea artistică, ce trebuie să însuflețească intr-o măsură și mai mare pe cineaștii noștri — este valoarea interpretărilor. Alături de Sergiu Nicolaescu în „Mircea", apariție nobilă și energică, in care protagonistul realizează o compoziție monumentală, de sobru patetism, toți actorii, chiar și cei care au un rol cit de mic, se fac remarcați în mod deosebit. Șerban Ionescu (Mihail I), Adrian Pintea (Vlad Dracul), George Alexandru (Mahomed), Jon Rițiu (Baiazid), Colea Răutu (Izzedin), Ion Besoiu, Traian Costea, fac dovada unor calități deosebite, printr-un joc susținut interior, prin expresivitatea și mobilitatea subtilă a chipurilor — configurind caractere ferme sau măști ale duplicității —după cum e cazul. Calități ce se remarcă și in cazul lui Ștefan Velniciuc, Papii Panduru, al Ioanei Pavelescu și Manuelei Hără- bor, al lui Virgil Flonda șl Cornel Gârbea. De asemenea, copilul Vlad Nemeș merită distins in mod deosebit pentru aportul său la desfășurarea epico-lirică a filmului.Prin calitățile sale artistice, menite să pună in valoare o viziune profundă și complexă asupra istoriei și a destinului nostru ca popor, prin mesajul său istoric, uman, filmul „Mircea" cultivă sentimente și idealuri de vibrantă demnitate și mindrie națională, de puternic patriotism și impresionant umanism.

Natalia STANCU

generează, în mod firesc, disponibilitate la efort, angajare în dezlegarea problemelor deloc simple pe care le implică perfecționarea muncii, întreține stăruința, consecvența în promovarea acelor soluții, poate mai dificile, dar care asigură perspectivă reală activității dintr-un domeniu sau altul.Mai ales in condițiile in care tendințele de a recurge la structuri și metode de conducere străine socialismului, întărirea legăturilor dintre partid și popor are un rol decisiv in accentuarea caracterului socialist al dezvoltării, in promovarea principiilor fundamentale ale concepției despre lume și societate a clasei muncitoare. în mod legitim a subliniat secretarul general al partidului că, oricît de puternic ar fi partidul, el nu-și poate elabora politica decit într-un permanent dialog cu clasa muncitoare, cu poporul din rîndul căruia s-a născut, ale cărui idealuri le slujește, le promovează.Este o cucerire de prestigiu a anilor inaugurați de Congresul al IX- lea de a fi demonstrat că democrația nu este o cerință facultativă a noii orînduiri, ci cadrul el firesc de manifestare, de a fi instituit un amplu sistem de conducere a societății de eătre popor, de a fi promovat cu neabătută consecvență principiul fundamental al conducerii cu poporul și pentru popor.Atașamentul profund la valorile democrației socialiste este semnificativ ilustratei de faptul că rolul șl misiunea partidului au fost regîndite din perspectiva acestei cerințe fundamentale, principalele cerințe care prezidează perfecționarea rolului conducător al partidului, de la integrarea actțvă in societate la îmbunătățirea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, vizează in fond amplificarea și diversificarea modalităților de dialog cu colectivele de oameni ai muncii.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. fiecare hotărîre cu caracter de orientare generală trebuie dezbătută în prealabil în toate organele și organizațiile de partid, ca expresie practică a democrației interne de partid, a democrației societății noastre ; in spiritul aceluiași document, conlucrarea activă a partidului și statului, a acestora cu organizațiile de masă și obștești, cu organismele democrației muncitorești-revoluțio- nare, se impune ca una din cerințele fundamentale ale soluționării juste a problemelor dezvoltării, a întăririi unității și coeziunii societății noastre.Ca partid revoluționar, partidul comunist își leagă existența sa istorică de contribuția la dezvoltarea e- conomico-socială a națiunii pe care o reprezintă, la progresul orînduirii socialiste pentru care â luptat, ala cărei țeluri și valori trebuie să le facă să triumfe. Aceste misiuni nu sînt două probleme separate, ci laturi ale aceluiași proces unitar, fiecare cerînd, pentru a se înfăptui deplin, prezența celeilalte ; dezvoltarea modernă cîștigă enorm prin asocierea cu valorile umaniste ale comunismului, care îi conferă finalități superioare, așa cum nobilele idealuri ale socialismului își află o bază superioară de înfăptuire în forțele productive ale societății de azi. Legitimitatea istorică a partidului unic al clasei muncitoare este indisolubil asociată și de contribuțiile înscrise in aceste două domenii fundamentale.
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Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânTn numele meu personal, în numele Biroului Politic și al Comitetului Central al Partidului Socialist Progresist din Liban, sint foarte fericit să vă adresez călduroase felicitări, cele mai fidele urări de sănătate, cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Alegerea dumneavoastră în conducerea partidului, cit și a celorlalți tovarăși în noul Comitet Politic Executiv și în Secretariatul Comitetului Central reprezintă garanția dezvoltării și progresului societății românești pe calea socialismului, asigură întărirea și dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, dintre popoarele noastre.

WALID JOUMBLATT
Președintele

Partidului Socialist Progresist din Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânVă felicit cu prilejul realegerii dumneavoastră și transmit cele mai bune urări pentru prosperitatea și fericirea poporului român.Cu salut frățesc,

ERDAL INONU
Președintele 

Partidului Social-Democrat Populist din Turcia
* * *

©Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Bădăranii — 10 ; Nu se știe 
niciodată — 18 ; (sala Amfiteatru) : 
Cineva te iubește — 10 : Contrabasul 
— 18 ; (sala Atelier) : Ultimul set — 
in : Autorul e in sală — 19
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Stagiunea 
educativă pentru elevi. „Genuri și 
forme muzicale**. Concert prezentat 
de Orchestra de cameră „CONCERTO** 
a Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu**. Comentariul : Corneliu Rădu- 
lescu — 11; Cvartetul „CLASIC**, Ar-

Pe adresa tovarășului Nicolas Ceaușescu au mai sosit telegrame și mesaje din partea unor partide, organizații și asociații de prietenie, a unor personalități politice, prin care ii sint adresate calde felicitări pentru realegerea sa în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român la Congresul al XIV-lea al P.C.R.Au adresat telegrame și mesaje președintele Partidului Justițialist din Argentina, Antonio Cafiero, președintele Partidului Socialist Unificai din Argentina și deputat național, Simon Alberto Lazara, secretarul general al Congresului Național al Sindicatelor din Mauritius, Ramsaha Luchmeedass, președintele Asociației Confluența Maghrebului Arab, Mohamed El Alami, președintele Asociației de prietenie Egipt — România, Sayed Zaki, președintele Asociației de prietenie și relații culturale pe- ruano-române, Julio Castro Franco, și secretarul asociației, Jorge Thomas, președintele Asociației culturale „Prietenii României" din orașul Curitiba (Brazilia), Omar Zardo Britez, președintele Asociației de prietenie Israel - România, Yitzhak Korn, președintele Asociației de prietenie Mauritius — România, Kanavah, secretarul general al Societății culturale indo-ro- mâne, Sunil Kar, președintele firmei „International Business Associates" (Pakistan), Abdul Hafeez Suaik, precum și Consiliul de conducere al Casei de cultură a prieteniei eleno-române.In telegrame și mesaje se subliniază că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă în partid constituie o înaltă recunoaștere a meritelor sale politice deosebite în conducerea destinelor României in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R., o garanție a continuării de către poporul român a mersului său pe calea construcției socialismului și comunismului.Este exprimată, de asemenea, convingerea că România, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, își va aduce în continuare o contribuție însemnată la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, va acționa pentru întărirea raporturilor cu toate statele. Semnatarii telegramelor au transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de succes în misiunea de înaltă răspundere încredințată de partid și popor, viață lungă și multă sănătate.
Importante succese ale unităților economice 

din județul Botoșaniîntr-o telegramă adresată, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comitetul județean Botoșani al P.C.R. raportează că, pină la data de 9 decembrie, 24 de unități economice ale județului și-au realizat planul pe 4 ani ai actualului cincinal, obținînd o producție suplimentară în valoare de 250 milioane lei, concretizată în mașini și utilaje pentru agricultură, țesături din in, sticlărie și ceramică de me- ij. Au fost create, astfel, condiții pină la sfîrșitul lunii să se reali
Sesiune științifică pe tema : „Căi de modernizare 

a industriei românești în etapa dezvoltării intensive"Timp de două zile s-au desfășurat în cadrul Institutului de Economie Industrială din Capitală lucrările sesiunii științifice cu tema: „Căi de modernizare a industriei românești în etapa dezvoltării intensive".Axată pe ideile și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al partidului, sesiunea a prilejuit prezentarea unui număr mare de comunicări elaborate de specialiști din cercetarea științifică, învățămîntul superior, economic și
tv

11,30 Lumea copiilor © Telefilmoteca de 
ghiozdan. ..Un salt spre marea 
performanță**.  Producție a studiou
rilor sovietice. Regia : Leonid Mar- 
tiniuk. Ultimul episod

12,25 Sub tricolor, la datorie !
12,40 Viața satului
13,00 Telex

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 10 decembrie, ora 20 — 13 decem
brie, ora 20. în țară : Vremea va fi rece. 
Îndeosebi la începutul intervalului, iar 
cerul variabil, în regiunile nordice, și 
mai mult senin în rest. Precipitații sub 
formă de ninsoare vor cădea, pe alocuri, 
în nordul țării. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări 
trecătoare în nord-estul țării, la în

zeze o producție suplimentară în valoare de peste o jumătate miliard lei.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general — se arată în încheierea telegramei —, că în spiritul tezelor, ideilor și orientărilor formulate în Raportul la Congresul al XIV-lea al P.C.R., al indicațiilor și exigențelor cuprinse în cuvîntarea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 1 decembrie a.c., vom acționa cu toate forțele pentru realizarea minunatelor obiective de dezvoltare a scumpei noastre patrii.
tehnic, cit și din instituțiile economice centrale și unitățile productive.Abordind o gamă largă de probleme, comunicările științifice au avut în vedere clarificări de natură teo- retico-metodologică și, deopotrivă, formularea unor soluții practice de acțiune, la nivel macro și microeconomic, pentru afirmarea tot mai puternică a factorilor calitativi in etapa actuală a dezvoltării intensive a economiei noastre naționale, evoluție științific prefigurată în documentele Congresului al XIV-lea al partidului.
13,05 Album duminical
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal O înfăptuim hotărâri
le marelui forum al comuniștilor 

. ■ români !
19,20 Cîntarea României. Omagiul tării. 

Conduqătorului iubit. Emisiune 
realizată în colaborare cu Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
și cu Comitetul de Cultură și Edu
cație Socialistă al județului Tulcea 

20,25 Film artistic. „O persoană de în
credere**

21,50 Telejurnal 

ceputul intervalului. Temperaturile mi
nime, în creștere, de la minus 15 la 
minus 5 grade în prima noapte, la mi
nus 8 și zero grade în ultima noapte, 
iar cele maxime, în general, între mi
nus 4 și plus 6 grade. Dimineața,' se 
va produce ceață, cu depunere de chi
ciură, îndeosebi în vestul și centrul 
țării. în București : Vremea va fi rece, 
îndeosebi la începutul intervalului, iar 
cer.ul variabil, mai mult senin. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
8 și minus 4 grade, iar cele maxime 
între 1 și 5 grade. Dimineața, ceață.

Potențialul creator al oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)față de muncă, precum și aprecierea oamenilor după contribuția reală pe care o aduc la dezvoltarea generală a societății, permite armonizarea intereselor individuale cu cele de grup și cele ale societății, asigură o democrație reală, în virtutea căreia oamenii muncii participă la conducerea unităților economice și a societății în ansamblu. Toate acestea constituie premise obiective pentru accelerarea procesului creativ-inova- tiv și folosirea rezultatelor inovării în interesul general al societății.Transformarea posibilității în realitate nu este însă un act automat ; ea este determinată, așa cum preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Ia înaltul forum al comuniștilor, de o mulțime de factori, între care perfecționarea muncii organelor de conducere colectivă deține un rol important. Tripla calitate a oamenilor muncii — de proprietari, producători și beneficiari ai rezultatelor muncii — poate descătușa energiile creatoare ale personalului, dacă procesul de creație este bine condus și organizat. Realizările remarcabile obținute de țara noastră în dezvoltarea sa economică și socială, pe larg prezentate în Raport, sînt legate nemijlocit și de exercitarea democrației muncitorești-reVoluționare, prin care s-a valorificat superior potențialul creativ-inovativ al poporului.Această subliniere pune puternic în lumină ideea că trecerea la dezvoltarea preponderent intensivă a economiei impune exercitarea democrației muncitorești-revoluționare sub semnul unei mai înalte competențe și răspunderi in conducerea șl organizarea procesului de creație, care să asigure creșterea mult mai puternică a eficienței cu care sint folosite toate resursele. în acest sens, consiliilor oamenilor muncii din unități economice le revine sarcina majoră de a impulsiona și stimula procesul creativ-inovativ de masă. Este indiscutabil faptul că creativitatea nu este numai un apanaj al personalului muncitor care lucrează în compartimentele specifice funcțiunii de cercetare și dezvoltare, ci ale întregului personal muncitor al întreprinderii. în fiecare om există, în stare latentă, facultatea creativă, capacitatea de a crea un lucru nou.Perspectivele de uzură și îmbă- trînire a produselor trebuie să fie cele mai serioase alarme pentru organul conducerii colective. Pentru a evita uzura și îmbătrînirea produselor, a tehnologiilor, a metodelor și formelor de conducere și organizare, acesta are sarcina primordială de a dezvolta și valorifica spiritul creativ al întregului personal, eli- minînd factorii care îl blochează și dezvoltînd pe cei care îl stimulează. Pentru aceasta, consiliul oamenilor muncii trebuia să extindă și să generalizeze folosirea metodelor de 
Producția agricolă a anului viitor

(Urmare din pag. I)posibilitatea de realizare a producțiilor totale planificate.Cu deosebită acuitate se pune problema continuării cu intensitate a lucrărilor cuprinse în programele speciale privind organizarea teritoriului, introducerea asolamentelor și creșterea fertilității solurilor. In aceste domenii, in ultimii ani s-au înregistrat rezultate remarcabile, care explică în bună măsură producțiile mari obținute în toate zonele țării. Tocmai de aceea, creșterea potențialului productiv al pămîntului trebuie să constituie o preocupare permanentă a fiecărei unități agricole, realizarea întregului volum de administrare a amendamentelor pentru corectarea acidității, de transport și împrăștiere a îngrășămintelor organice, de afînare profundă a solurilor grele și a celorlalte acțiuni agrope- doameliorative reprezentînd o condiție de bază pentru producții și mai bune în anul viitor și în continuare.Realizarea sarcinilor mari ce revin oamenilor muncii din agricultură în ultimul an al cincinalului actual impune îmbunătățirea radicală a activității de întreținere și exploatare a tuturor lucrărilor de îmbunătățiri funciare, și, în mod special, a sistemelor de irigații, care în anul viitor vor cuprinde mai bine de 4 milioane de hectare. Investițiile uriașe făcute de stat pentru extinderea amenajărilor pentru irigații și-au dovedit din plin eficienta, ele reprezentînd un factor esențial in obținerea de producții mari, sigure și stabile, indiferent de condițiile Climatice. Este și motivul pentru care pe terenurile irigate s-au stabilit și cele mai ridicate nivele de producție. Faptul că în acest an în unele unități agricole și chiar județe întregi activitatea de irigare a culturilor nu s-a desfășurat corespunzător trebuii să îndemne la măsuri adecvate, care să
k ------------------------------------------X.................-..................... .........

teatre 

stimulare a creativității, să promoveze și să urmărească aplicarea in toate compartimentele întreprinderii a unui stil de muncă participativ și revoluționar, să recompenseze echitabil pe cei care, printr-un efort creativ, își aduc o contribuție majoră la realizarea obiectivelor întreprinderii, să inițieze organizarea unor cursuri de creativitate ș.a.Simplul îndemn — „gîndește !“ — sau „găsește idei 1“ — nu este suficient pentru a declanșa procesul creativ. O metodă sistematică este la fel de importantă pentru producerea ideilor, ca și pentru fabricarea produselor. Știința conducerii a conceput o paletă largă de metode privind stimularea procesului de creație, cum sînt : conducerea colectivă, asaltul de idei, sinectica, matricea descoperirilor, analogia, analiza morfologică ș.a. Multe metode s-au folosit cu rezultate bune în întreprinderile noastre, dar o cercetare efectuată în mai multe unități economice a evidențiat că sînt întreprinderi care folosesc o gamă restrînsă de astfel de metode, cu influențe nesemnificative asupra valorificării potențialului creativ- inovativ a! personalului. Obiectivele dezvoltării intensive a economiei în viitorul cincinal și în perspectiva anilor 2000—2010 impun ca în atenția organelor de conducere colectivă să stea mai mult preocuparea pentru extinderea și generalizarea folosirii metodelor științifice de stimulare a creativității personalului.Motorul creativității nu poate funcționa dacă nu sînt deblocate frînele care stopează procesul creativ. Una din cele mai importante frine in calea creativității o reprezintă obișnuința de a acționa într-un anumit mod sau de a rezolva într-un anumit fel o problemă. Neutralizarea acestui factor inhibitor al creativității impune consiliilor oamenilor muncii să promoveze in propria muncă, precum și în activitatea tuturor compartimentelor întreprinderii un stil de conducere participativ și revoluționar, caracterizat prin antrenarea întregului personal la procesul de creație, prin promovarea cu consecvență a noului, prin atitudinea fermă împotriva a tot ce este vechi și perimat, prin eliminarea șabloanelor în rezolvarea problemelor.Marile realizări înfăptuite de țara noastră, îndeosebi în ultimele două decenii și jumătate, au fost generate, în mare măsură, de promovarea consecventă de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a stilului revoluționar în conducerea societății, prin care s-au înlăturat șabloanele în construirea și dezvoltarea socialismului, aplicîndu-se creator, la condițiile țării noastre, principiile și legitățile generale ale noii societăți.Practicarea stilului de conducere participativ și revoluționar mobilizează și potențează disponibilitățile creative ale personalului și le va

asigure exploatarea științifică, rațională, cu maximă eficiență a sistemelor de irigații. Intre măsurile întreprinse, un accent sporit trebuie pus pe repararea din timp și buna întreținere a sistemelor, de care depinde funcționarea ireproșabilă și folosirea la capacitatea maximă a acestora pe întreaga suprafață amenajată, recrutarea și calificarea întregii forțe de muncă necesare aplicării udărilor pe toate terenurile programate și, nu în ultimul rînd, repararea echipamentelor de udare deteriorate și procurarea de echipamente noi, corespunzător suprafeței ce trebuie irigată în fiecare unitate agricolă. Soluționarea optimă a acestor aspecte presupune, pe lingă eforturile proprii ale unităților agricole beneficiare, și un sprijin mai consistent și imediat din partea forurilor agricolte de resort competente.în ansamblul măsurilor ce se întreprind pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor, un rol de primă însemnătate revine organizării și desfășurării întregii activități productive pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii agricole. Realizarea obiectivelor noii revoluții agrare în actuala etapă de dezvoltare a agriculturii și îndeosebi in cincinalul viitor, așa cum sublinia secretarul genera! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea .rostită cu prilejul „Zilei recoltei", nu poate fi concepută fără introducerea și generalizarea pe scară largă a tehnologiilor moderne, intensive de lucrare a pă- mîntului si de cultivare a plantelor. Pentru îndeplinirea acestui deziderat nu este suficientă doar implicarea mai puternică a științei și cercetării agricole in activitatea de producție, de cea mai mare importanță fiind manifestarea unui interes sporit și a unei receptivități sporite fată de tot ce este nou. din partea specialiștilor, a cadrelor de conducere din unități,
cadie Zanca — vioara I, Valeriu Ră- 
dulescu — vioara a Il-a, Magdalena 
Pețenghea — violă, Teodor Pașol — 
violoncel. Colaborează : Diana Popes
cu — pian — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cosette
— 11 ; Norma — 18
G Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30 ; 
Silvia — 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Cîn- 
tec despre mine Însumi — 10,30; 18 
© Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele
— 10,30 ; Pluralul englezesc — 18,30 
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Noapte bună, mamă — 19
© Teatrul „Nottara**  (59 31 03, sala 
Magheru) : Livada de vișini — 18 : 
(sala Studio) : Amintirile Sare! Bern

lorifică în rezolvarea problemelor cu care se confruntă întreprinderea. In caz contrar, prin practicarea unul stil de conducere refractar la nou, caracterizat în esență prin slaba antrenare a personalului la rezolvarea problemelor majore ale întreprinderii, se îngrădește manifestarea disponibilităților creative ale acestuia. O idee valoroasă poate fi blocată și prin adoptarea unor atitudini de genul: „Da, e o idee bună, dar nu este momentul potrivit", „e bine in teorie, dar în practică...", „pu e treaba dumitale", „ să amînăm pentru altă perioadă, acum nu avem timp, producția este mai urgentă", „dacă este o idee așa de bună, de ce nu a fost nici o sugestie înainte 7“ ș.a. în contact cu un asemenea stil de conducere, cel mai frecvent oamenii renunță la idei. In consecință, facultatea creativă se atrofiază, irosin- du-se una din cele mai prețioase resurse ale întreprinderii.Un alt factor, de mare importanță In stimularea procesului creativ de masă, ii reprezintă cointeresarea materială și morală a personalului antrenat în acest proces. Organele de conducere colectivă din întreprinderi este necesar să urmărească cu insistență acordarea, în spiritul eticii și echității socialiste, a stimulentelor materiale și morale. Numai in colectivele în care oamenii sînt apreciați după rezultatele muncii lor, după mărimea contribuției aduse la realizarea obiectivelor întreprinderii și la dezvoltarea proprietății socialiste, potențialul creativ și de inițiativă va găsi cîmp larg de manifestare. Sistemul de retribuire conceput in condițiile actualului mecanism economico-financiar, precum și sistemul de stimulente morale, a- plicate corect, sînt de natură să stimuleze procesul creativ-inovativ din întreprinderi.Creativitatea oamenilor poate fi potențată prin însușirea și practicarea conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor inventlcii,- care este știința ce explică demersul creativ și formulează instrumentul de lucru pentru Impulsionarea creativității. în consecință, considerăm că ar fi necesar ca din inițiativa consiliului oamenilor muncii să se organizeze în întreprinderi cursuri de inventică, cu o largă participare a inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor și a altor categorii de oameni ai muncii. In țara noastră au fost inițiate astfel de cursuri, soldate cu rezultate promițătoare, dar numărul lor este încă restrîns. Extinderea și generalizarea organizării cursurilor de inventică în întreprinderi, finalizate cu aplicații ale cursanților, o- rientate spre rezolvarea problemelor înscrise în programele de modernizare, pot avea un aport considerabil la înfăptuirea acestor programe.
Dr. Llviu ZORLENTANAcademia de Studii Economice 

a tuturor lucrătorilor din agricultură. Stabilind tehnologiile de cultură pentru anul viitor, specialiștii trebuie să asigure folosirea soiurilor și hibrizilor de plante cele mai productive, , utilizarea de semințe numai de înaltă valoare biologică și realizarea de densități corespunzătoare obținerii producțiilor planificate.Strîns legat de cunoașterea și aplicarea riguroasă a normelor tehnologice, în fiecare etapă a procesului de producție se pune problema creșterii nivelului de cunoștințe și al pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor din toate sectoarele producției agricole. Numai cu oameni bine pregătiți, capabili să acționeze în deplină cunoștință de cauză se pot realiza producții mari, se pot înfăptui obiectivele noii ‘ revoluții agrare. Tocmai de aceea, Ia cursurile învățămintului agrozootehnic de masă din perioada de iarnă, cit și la celelalte forme de ridicare a pregătirii profesionale, în fiecare unitate trebuie să se asigure cuprinderea tuturor cooperatorilor,'mecanizatorilor și celorlalți oameni ai muncii din agricultură.Sfera preocupărilor pentru pregătirea producției agricole din anul viitor este deosebit de vastă și complexă. Pe lingă problemele la care ne-am referit, la fel de importante sînt și repararea tractoarelor șl utilajelor agricole, asigurarea și condiționarea semințelor etc. Toate acestea evidențiază sarcinile de mare răspundere ce revin conducerilor unităților agricole, organelor agricole județene și centrale, care in această perioadă au datoria de a-și înzeci eforturile pen- tru soluționarea tuturor problemelor ce privesc pregătirea temeinică a producției din anul viitor, pentru realizarea întocmai a sarcinilor mari ce revin agriculturii în ultimul an al cincinalului actual.
Aurel PAPADIUC

hardt — 10,30 ; Complotul miliardari
lor — 18,30
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pescărușul — 11 ; Weekend 
de adio — 18 ; (sala Giulești, 18 04 85): 
Cocoșelul neascultător — 11 ; Aștep
tam pe altcineva — 15: 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo
— 10,30 ; Savoy, Savoy — 18 : (sala 
Victoria, 50 58 65) : Varietăți pe por
tativ — 10,30 ; Cavalcada rîsului — 18 
©Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română**  (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11 ; Plai românesc, ritm strămo
șesc — 18
© Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10.30
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumind pentru mesajul de felicitare pe care mî l-ați adresat cu prilejul alegerii mele in funcția de președinte al Republicii Libaneze, vă exprim profunda recunoștință pentru simpatia pe care ați dovedit-o față de Liban, de poporul libanez și față de mine personal. Sper să fiu în măsură să pot realiza idealurile pentru care și-a dat viața președintele- martir Rene Moawad, ca Libanul să iasă din criza care durează de prea multă vreme, să-și redobîndească unitatea, securitatea și suveranitatea și să-și reia rolul firesc pe plan arab și internațional, bizuindu-se pe cooperarea poporului libanez și pe sprijinul continuu al țărilor surori și prietene.Folosesc această ocazie pentru a vă adresa cele mai sincere urări șl cele mai alese gînduri dumneavoastră și minunatului popor român.

ELIAS HRAOUI
Președintele Republicii Libaneze

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu deosebită plăcere amabilul mesaj de felicitare pe care ml I-ați adresat cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul prieten al României.Cu cea mai înaltă considerație și stimă,

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN .
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru telegrama de felicitare pe care ml-ați adresat-o cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Democrate Populare Yemen și vă rog să primiți sincere urări de sănătate și fericire personală.Exprim și pe această cale convingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente între partidele și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare ascendentă.
ALI SALEM EL-BEIDA

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist TemenitTELEGRAMAPrimul-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului-ministru al Regatului Hașemit al Iordaniei, Mudar Badran, cu prilejul numirii în a- ceastă funcție, prin care îi adresează sincere felicitări și cele mai bune urări de succes in misiunea de înaltă răspundere ce i-a fost încredințată.

ACTUALITATEA SPORTIVA
Ieri, la Roma a avut loc

Tragerea la sorți a grupelor turneului final 
al campionatului mondial de fotbal 1990

Echipa României in grupă cuLa Palatul sporturilor din Roma a avut loc aseară tragerea la sorți a grupelor turneului final al celui de-al 14-lea campionat mondial de fotbal, ce se va desfășura anul viitor în 12 orașe italiene, în perioada 8 iunie — 8 iulie.Echipa României va juca în grupa B, alături de Argentina (deținătoarea titlului de campioană a lumii, cîștigat în 1986 la Ciudad de Mexico), U.R.S.S. și Camerun. Intilni- rile acestei grupe se vor disputa in orașele Napoli și Bari.Celelalte cinci grupe vor avea următoarea alcătuire : Grupa A (Roma și Florența) — Italia, Austria, S.U.A., Cehoslovacia ; grupa C (Torino și Genova) — Brazilia, Suedia, Costa Rica, Scoția ; grupa D (Milano și Bologna) — R.F. Germania, Iugoslavia, Emiratele Arabe Unite, Columbia; grupa E (Verona și Udine) — Belgia, Coreea de Sud, Uruguay, Spania ; grupa F (Cagliari și Palermo) — Anglia, Irlanda, Olanda, Egipt.Primele două clasate din fiecare grupă și patru dintre ocupantele locului trei cu cele mai bune rezultate (după criteriile numărului de
VOLEI. La Craiova s-a disputat sîmbătă meciul dintre formațiile Uni- vesitatea C.F.R. Craiova și Akademik Varna, partidă-retur din turul secund al competiției feminine „Cupa Confederației europene de volei". Meciul s-a încheiat cu victoria clară a Universității, cu scorul de 3—0 (15-r-ll, 15—4, 15—4), care, învingătoare, cu 3—1, și în prima manșă, s-a calificat în turul trei al competiției. • în cadrul aceleiași competiții, aseară în Sala „Giulești" din Capitală s-a disputat meciul-retur dintre echipele feminine Rapid București și Slavia Praga. Scor 3—0 (8, 2, 10) în favoarea voleibalistelor românce. DOorece în primul joc, Slavia cîștigase cu 3—1, rapidistele s-au calificat în turul 3 al competiției. • Ieri, în cadrul „Cupei Campionilor europeni" la volei masculin, în Sala „Giulești" din Capitală, formația Steaua București a întrecut cu scorul de 3—1 (15—6, 15—8,10—15, 15—5) echipa finlandeză Varkauden Tarmo. învingători cu

— 11 : (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
O fetiță mai cu moț — 11,30
© Circul București (10 41 95) : „Arena 
atracțiilor" (R.P. Bulgaria) — 10; 15,30; 
18.30
© Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Nu sint Turnul Eiffel — 15

cinema
• Nea M&rln miliardar : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 111 13: 15: 17; 19
® Rochia albă de dantelă : BUZESTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19. PACEA (71 30 85) 
— 9; 11; 13; 15: 17; 19

în telegramă se exprimă convingerea că guvernele țărilor noastre vor acționa și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Iordania în toate domeniile de activitate, pe baza înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, în interesul poporului român și poporului iordanian. (Agerpres)

Argentina, U.R.S.S. și Camerun puncte, golaveraj prin scădere etc) se califică în optimile de finală, fază a competiției în care Jocurile sînt eliminatorii.Tragerea la sorți a avut Ioc în cadrul unui spectacol festiv, la care și-au dat concursul cunoscuta actriță de cinema Sophia Loren șl tenorul Luciano Pavarotti. Printre cei care au efectuat tragerea la sorți s-au numărat brazilianul Pele, vest- germanul Karl-Helnz Rummenigge, argentinianul Daniel Passarella, italianul Bruno Conți.
★Azi, etapă completă In divizia A la fotbal. Această ultimă etapă (a 17-a a campionatului) programează, cu începere de la ora 13, următoarele meciuri : la București, Victoria— S.C. Bacău (pe stadionul Victoria, din complexul Dinamo) și Sportul Studențesc — Politehnica Timișoara (pe stadionul Sportul Studențesc), iar în țară : Universitatea Craiova — Corvinul, F.C.M. Brașov — Jiul, F.C. Farul — Dinamo, Flacăra— F.C. Inter, Universitatea Cluj-Na- poca — F.C. Argeș, F.C. Olt — Steaua (la Scornicești), F.C. Bihor— Petrolul.3—0 in prima partidă, voleibaliștii finlandezi s-au calificat in turul trei al competiției.

HANDBAL. Ultimele rezultate din grupele semifinale ale campionatului mondial feminin de handbal (grupa B), competiție ce se desfășoară In Danemarca : R. F. Germania — România 17—16 (11—10); Polonia — Japonia 19—16 (10—8) ; Bulgaria — Cehoslovacia 27—20 (11— 9) ; R. D. Germană — Austria 27—23 (15—11) ; Suedia — Danemarca 25— 13 (9—6) ; Franța — Olanda 19—16 (7-10).în finala turneului se vor întîlni formațiile Suediei și R. F. Germania, în timp ce pentru locul 3 România va întîlni R. D. Germană.Pentru grupa A a campionatului mondial, ale cărei întreceri se vor disputa anul viitor, și-au asigurat calificarea echipele Suediei, R. F. Germania, României, R. D. Germane, Austriei, Danemarcei, Poloniei și Bulgariei.
4» Cel care plătesc cu viata : 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 38)
© Revanșa : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19, POPULAR (33 13 17) — 15; 
17; 19
© Un studio în căutarea unei vedete: 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17: 19
• Un comisar acuză : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19
A Declarație de dragoste : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15: 17; 19
• De la cuvtnt Ia Imagine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,30: 14; 17; 19.30
© Nu e ușor cu bărbații : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 10,45; 13;
15.15: 17,30; 19,30

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
I • ECONOMIE DE METAL, 
j CU AJUTORUL POLIMERILOR. ' în U.R.S.S. se preconizează ca in actualul ) cincinal să se realizeze în ramura energe- i tică o reducere cu 79 000 de tone a consu- ? mului de metal. în acest scop, specialiștii ! sovietici depun eforturi și în direcția rea- lizării de elemente prefabricate principial ț noi, care să servească la construirea viitoa- i relor rețele pentru transportul energiei ’ electrice. Astfel, ei au propus fabricarea 1 de traverse și de stilpi de susținere din beton armat cu material plastic și fibre de l sticlă, în loc de metal., în zona din apropierea . orașului Novo- / sibirsk s-a și încheiat construirea primu- 1 Iul tronson experimental, cu lungimea de ț 10 kilometri, al unei noi linii pentru trans

portul curentului electric, avînd stîlpii de susținere fabricați după noua metodă. Cu aceeași capacitate de transport a curentului ca liniile cu stîlpii din beton armat convențional, noile elemente de construcție nu necesită instalarea de izolatoare și nu sînt supuse fenomenului coroziunii. Utilizarea noului tip de beton la liniile electrice de la sate asigură economii de pină la 20 de tone metal la suta de kilometri de linie. Totodată, se reduce numărul decuplărilor, în cazul unor avarii pricinuite de furtuni. Economiile de metal sînt și mai însemnate în cazul liniilor de 110 kilo- volți, respectiv de o tonă de metal la kilometrul de linie. Prima unitate experimentală pentru fabricarea noilor elemente de construcție urmează să intre in funcțiune în anul 1991.

© DUPĂ „BREVETELE" NA
TURII Centrul de cercetări pentru construcția de mașini din cadrul Institutului de tehnologie industrială din Japonia a fost experimentată cu succes o mină de robot capabilă să îndeplinească lucrări de o complexitate pină nu de mult abordabile doar de mina omului. Înzestrată cu cinci degete și avînd funcții asemănătoare cu cele ale modelului său natural, mina automată, ușor de dirijat, poate apuca obiecte cu forme complicate. Realizatorii săi urmăresc să-i găsească multiple utilizări : în centralele nuclearo-electrice, în cercetarea submarină, dar și în Cosmos, în general în locuri greu accesibile omului.Greutatea „mîinii" robotului — alcătuită din braț, antebraț, palmă și degete — este de circa 5 kilograme. Forța motrice este asigurată de un număr de 20.de motoare. Degetele și brațul robotului sînt acționate 

prin tije de oțel, cu ajutorul motoarelor și al unul sistem de roți dințate.
• IN SPRIJINUL INTELECTU

LUI. Cercetări științifice efectuate in China au demonstrat că somnul și dezvoltarea inteligenței copiilor se află într-o strîn- să relație. Astfel, s-a pus în evidență că rezultatele Ma învățătură ale elevilor de 7—8 ani sînt direct legate de durata somnului. Dintre elevii care dorm sub opt ore, 61 la sută nu fac față exigențelor școlare. Ceilalți 39 Ia sută reușesc cu greu să obțină rezultate de nivel mediu, dar nici unul dintre ei nu excelează Ia învățătură. Dintre copiii care dorm zilnic circa zece ore, numai 13 la sută nu fac față la lecții, 76 la sută obțin rezultate de nivel mediu, iar 11 la sută rezultate foarte bune. Cercetările au mai, pus in evidență că acei 

copii care se află într-un permanent deficit de somn învață cu mai multă dificultate să vorbească.
® REZERVOR NECONVEN

ȚIONAL. Anual, în cursul verii, 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale vor fi „stocate" într-un mare rezervor subteran aflat in curs de construcție în apropierea localității Doini Dunajovice din R.S. Cehoslovacă. De aici, gazul va fi pompat, in funcție de necesități, în rețeaua de distribuție.
• FILM ANTIC DE ANIMAȚIE? Cercetători din cadrul Centrului latino- american de studiere a moștenirii culturale și științifice a civilizațiilor străvechi au descoperit o serie de desene cu totul neobișnuite pe șantierul arheologic al unui oraș antic din zona munților Anzi. Pe 

ruinele zidurilor care înconjurau acest oraș s-au păstrat foarte bine reprezentările grafice ale unor scene din ritualurile organizate odinioară cu ocazia sărbătorii Lunii.Oamenii de știință au foșt surprinși de repetarea succesivă a acelorași figuri rituale, care se deosebesc între ele numai prin unele elemente, la prima vedere nesemnificative. Descifrarea tilculul acestor imagini s-a făcut cu totul intîmplător. Tre- cînd cu mașina pe lingă zid, unul dintre arheologi a observat că figurile murale „se mișcă". A reieșit astfel că misterioasele desene sînt cadre ale unui film de animație străvechi, poate chiar primul din istoria civilizației umane. După cum au stabilit specialiștii, vizionarea ideală se poate realiza Ia o viteză de deplasare de 18 kilometri pe oră, care coincide cu cea de galop a lamelor, animale folosite in mod traditional ca mijloc de deplasare în zona andină.
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NAȚIUNILE UNITE

Hotâifile marelui foram al comuniștilor români, 
realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu 

m funcția simremâ de partid, chezășia înaintării 
neabătute a României pe calea socialismului
ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

însemnătatea dezbaterilor marelui forum democratic al comuniștilor români — cel de-al XlV-lea Congres al partidului a documentelor adoptate, realegerea în funcția supremă, de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu continuă să fie reflectate de mijloacele de comunicare in masă din diferite țări ale lumii.Ziare și reviste de pretutindeni evidențiază, în același timp, realizările de seamă ale poporului român, politica externă a țării noastre vizînd edificarea păcii pe întregul Pămînt, soluționarea pașnică a tuturor problemelor cu care se confruntă omenirea, colaborarea largă, egală in drepturi între toate națiunile.La cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român — evidențiază, într-o relatare, ziarul japonez „AKAHA- TA“ — Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, a prezentat Raportul cu privire la direcțiile de dezvoltare a societății socialiste in România in etapa actuală, în cursul următorului plan cincinal <1991—1995) și in perspectivă pină in anii 2000—2010, o serie de probleme internaționale.Nicolae Ceaușescu, arată cotidianul nipon, a subliniat că la Începutul aniior ’90 România va trece de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la cel de țară socialistă mediu dezvoltată. Ziarul relevă, de asemenea, necesitatea pusă în lumină in Raport, a Întăririi proprietății întregului popor și cooperatiste, menținerii, pe baza planului unic, a sistemului de conducere și planificare a dezvoltării economico-sociale, a rolului conducător al partidului, precum și a unui sistem mo- nopartiL

„O GLOBO“, relevind că sub nici o formă nu se poate tolera ca cineva să aducă atingere socialismului în România, să încerce să împiedice înaintarea ei spre comunism.TELEVIZIUNEA ALGERIANĂ a relevat, intr-un comentariu însoțit de imagini, ideile din Raport cu privire la hotărîrea României de a urma neabătut calea construirii socialismului.Agenția sovietică de presă T.A.S.S., informind despre prima ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. de Ia încheierea lucrărilor Congresului al XlV-lea al partidului, subliniază că, luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la responsabilitatea comuniștilor în realizarea hotărîrilor adoptate.în legătură cu activitatea internațională a partidului și a statului, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a subliniat necesitatea și utilitatea organizării unor conferințe regionale și a unei conferințe internaționale în vederea discută-

Președintele Nicolae Ceaușescu a relevat necesitatea ca realmente Comitetul Central și Comitetul Politic Executiv să-și îndeplinească rolul de organe colective, a aplicării în acest scop a prevederilor statutului privind consultarea permanentă a întregului partid și a întregului popor asupra problemelor celor mai importante. Președintele Nicolae Ceaușescu, relatează agenția, a arătat, de asemenea, că trebuie avută in vedere și creșterea răspunderii Marii Adunări Naționale și a comisiilor acesteia.Sub titlul „România : Efort propriu și colaborare internațională", ziarul italian „LA STAMPA" arată, intr-un articol : Realizările obținute de România, mai ales în ultimele decenii, grație unor eforturi susținute, lichidarea datoriei externe fără a încetini ritmul dezvoltării economico-sociale sînt edificatoare pentru rolul pe care îl are efortul propriu in creșterea economică. Datoria externă a putut fi rambursată pe baza dezvoltării puternice a industriei, agriculturii, a întregii economii naționale. în a- celași timp, datorită politicii de amplă deschidere promovate ferm în ultimii 24 de ani. România și-a intensificat participarea la circuitul economic mondial, volumul comerțului său exterior și al acțiunilor de cooperare îft producția crescînd considerabil.România — relevă articolul, în încheiere — s-a situat și se situează pe o poziție fermă în ce privește schimburile și cooperarea economică internațională, considerînd că în

tarea susținută a agriculturii și a altor sectoare de activitate.Revista „MUNDO INTERNACIO- NAL", care apare în Mexic, a consacrat o ediție specială țării noastre. Tipărită in condiții grafice deosebite, suita de articole publicate de revistă, ilustrate cu portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, cu numeroase alte fotografii, oferă cititorului mexican un tablou cuprinzător al dezvoltării dinamice, multilaterale a societății socialiste românești, prezentind, totodată, direcțiile principale de acțiune ale politicii externe de pace și largă colaborare internațională promovate de România, de președintele țării.în articolul de deschidere — „România pe coordonatele progresului și civilizației socialiste" — se evidențiază drumul victorios străbătut de țara noastră, performanțele economice ridicate de astăzi, bunăstarea, înflorirea personalității umane, considerînd aceste succese un mare salt la scara istoriei, rezultat al înfăptuirii, prin munca întregului popor, a unei strălucite strategii de progres economico- social.

în legătură cu problemele internaționale, este subliniată necesitatea realizării unui acord privind oprirea experiențelor și producerii de noi arme nucleare și stabilirea unei perioade cit mai scurte pentru eliminarea totală a acestor arme de pe Pămint.Sub titlul „Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost reales în funcția de secretar general al partidului, la încheierea celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român", ziarul vietnamez „NHAN DAN", relatind despre încheierea forumului comuniștilor români, se referă la documentele adoptate și informează că Plenara C.C. al P.C.R. a ales Comitetul Politic Executiv și Secretariatul C.C.„Nhan Dan" evidențiază că in Raportul prezentat la Congres s-a subliniat că socialismul, care reprezintă viitorul întregii omeniri, și-a dovedit superioritatea, ca și capacitatea creatoare.Același cotidian, referindu-se la primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a conducătorului delegației P.C. din Vietnam prezente la lucrările Congresului al XlV-lea al P.C.R., a pus în evidență dorința exprimată, în acest cadru, de intărire a relațiilor dintre cele două partide și țări.Ziarul „MOSKOVSKIE NO- VOSTI" a publicat, sub titlul „România : O economie fără datorii". o corespondență din București in care sint relevate creșterea considerabilă a avuției naționale a țării noastre, realizările dobîndite de România in diferite ramuri economice. precum și faptul că anul 1989 a marcat rambursarea integrală a datoriilor externe românești.Marile cotidiane „NOTICIAS" și „DIARIO DE MOZAMBIC" au publicat mai multe articole consacrate realizărilor României socialiste, relevind, totodată, momentele semnificative ale desfășurării Congresului, faptul că forumul comuniștilor români, exprimind poziția intre- gului popor, a reinvestit în înalta funcție de secretar general al partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Desfășurarea lucrărilor Congresului a fost pe larg reflectată in presa din Pakistan. Ample relatări și extrase din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost publicate de ziarele „PAKISTAN TIMES", „FRONTIER POST", „MORNING NEWS", precum si de cotidianul de limbă urdu „JANG". Relatări, însoțite de imagini, cu privire la desfășurarea lucrărilor Congresului au fost transmise și de TELEVIZIUNEA PAKISTANEZA.

• Consolidarea proprietății întregului popor și cooperatiste, întărirea rolului conducător al partidului, dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare - coordonate care dau expresie unei înalte consecvențe și principialități• O orientare fundamentală: dezbaterea tuturor problemelor importante cu participarea întregului partid și a întregului popor • La baza activității internaționale, respectarea strictă a noilor principii de relații între state, a dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta,fără amestec din afară

în Raportul la cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Nicolae Ceaușescu a pus în evidentă rezultatele obținute în viața politică și economică a României — reliefează ziarul brazilian

rii in comun a problemelor ce preocupă țările socialiste, mișcarea comunistă, partidele comuniste și muncitorești — informează agenția.în cadrul primei ședințe a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. după încheierea Congresului al XlV-lea al partidului, secretarul general al partidului, șeful statului, Nicolae Ceaușescu, a subliniat necesitatea de a se perfecționa si îmbunătăți activitatea Comitetului Central, a Comitetului Politic Executiv, a organelor și organizațiilor de partid, precum și de a se îmbunătăți activitatea organelor de stat, a tuturor organismelor democratice, menționează agenția A.D.N. din R.D. Germană.

raporturile economice nu trebuie puse condiții, nu trebuie să se admită amestecul în treburile interne ale altor țări, prejudicierea suveranității naționale, limitarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, independent, de a-și stabili propria politică, formele și căile de dezvoltare.Sub titlul „România adoptă un plan de accelerare a dezvoltării sale", ziarul venezuelean „HOY“ scrie că țara noastră iși propune să pună in aplicare noi programe social-econo- mice care să-i permită să treacă la un stadiu superior de dezvoltare. Sint evocate ritmurile înalte de dezvoltare a industriei, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu național, dezvol
I
I
I

GENTIILE DE PRESA
e scurt

LA SOFIA a fost semnat un a- cord intre R.P. Bulgaria și R.P. Chineză privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1990.EXPERIENȚĂ NUCLEAR A SUBTERANA. La poligonul din Nevada, S.U.A. și Marea Britanie au efectuat in comun o experiență nucleară subterană, a anunțat la Washington purtătorul de cuvînt al Ministerului american al Energiei. Unda de șoc nrovocată de deflagrație s-a făcut resimțită pe o rază de 170 km de la locul explo

ziei, care — așa cum a informat Centrul Național Seismologie de Ia Golden (statul Colorado) — a avut o intensitate de 5,4 grade pe scara Richter. Aceasta este cea de-a 21-a experiență nucleară e- fectuată în comun de către Marea Britanie și Statele Unite.MIȘCAREA BRITANICA PENTRU DEZARMARE NUCLEARĂ A CONDAMNAT EXPERIENȚA e- fectuată in comun de Marea Britanie și S.U.A., declarind că la Nevada a fost e'xperimentat un fo

cos destinat sistemului racheto-nu- clear „Trident", cu care guvernul conservator britanic intenționează să doteze submarinele militare britanice.
PRIMA CONFERINȚA EURO

PEANA ..SANATATEA ei mediul 
ÎNCONJURĂTOR", care se desfă
șoară sub egida secției europene- a 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), a adoptat o cartă a sănă
tății și mediului. Documentul con
ține recomandări in vederea prote
jării stării sănătății populației și 
creării unui mediu curat și ar
monios.

ATAC TERORIST LA MANILA. La cțteva zile după ce elementele rebele, DarticiDante la lovitura de stat militară din Filipine, au capitulat, în capitala țării s-a săvîrșit un act terorist, ai cărui autori au

Publicația mexicană evidențiază componentele doctrinei economice românești, ce poartă am- orenta gindirii președintelui Nicolae Ceaușescu, menționind că România a situat constant, în ultimul sfert de secol, la baza dezvoltării sale economico-sociale politica ratei înalte a acumulării, îmbinată în mod realist cu cerințele ridicării sistematice a nivelului de trai al întregului ponor.Trecerea României in rindurile țărilor cu o economie modernă, in plin proces de dezvoltare — remarcă revista — s-a înfăptuit în condițiile unei extinderi și diversificări fără precedent a relațiilor economice externe. Publicația relevă că larga deschidere spre lume a României este urmarea directă a vizitelor și întîlnirilor la nivel înalt realizate de președintele Nicolae Ceaușescu cu șefi de stat și de guvern de pe toate continentele.într-un alt articol . intitulat „România consideră știința un factor determinant in asigurarea progresului, colaborării și păcii in lume", se subliniază că astăzi țara noastră apreciază știința drept un factor determinant in asigurarea progresului, colaborării și păcii în lume. O contribuție de prim ordin la fundamentarea concepției și strategiei privind rolul revoluționar al științei în elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, în îndrumarea și coordonarea acestui domeniu, în aplicarea in producție a rezultatelor cercetării, in înflorirea tuturor ramurilor științei românești — scrie revista — o aduce academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Politica externă constructivă, dinamică a României este prezentată în articole cu titluri ca — „România se pronunță pentru respectarea strictă a noilor principii de relații internaționale — cerință fundamentală a păcii și colaborării", „Ceaușescu — România, pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale", „Oprirea cursei înarmărilor, realizarea dezarmării — singura cale de salvgardare a păcii", „Drepturile fundamentale ale omului in concepția și practica sdcială românească", „România — țară fără datorii externe". Articolele relevă că piatra unghiulară a întregii politici externe românești o constituie întronarea fermă in relațiile internaționale a respectului independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nefo- losirii forței și amenințării cu forța, dreptului fiecărei națiuni de a-și alege liber calea dezvoltării economico-sociale. Pilduitor —scrie „MUNDO INTERNACIONAL" — este locul important acordat înfăptuirii acestui deziderat istoric alomenirii în documentele Congresului al XlV-lea al P.C.R., care subliniază că realitățile lumii de azi pun cu tot mai multă stringență problema inlăturării vechilor relații de dominație și asuprire, a instaurării unor raporturi noi, de egalitate între state, a creării condițiilor pentru folosirea echitabilă a resurselor planetei, care să permită progresul multilateral al tuturor națiunilor. (Agerpres)
rămas, deocamdată, necunoscuți. în cursul acestuia, in clădirea poștei centrale din Manila, potrivit datelor preliminare, și-au pierdut viața două persoane, iar alte 16 au fost rănite.

SATELIȚI-SPION. Administrația 
americană are in vedere o creștere 
considerabilă a numărului sateliți- 
lor-spion ai Statelor Unite plasați pe 
orbită circumterestră, astfel incit 
la jumătatea anilor ’90. totalul aces
tora să ajungă la 12 — scrie ziarul 
„The New York Times". Potrivit 
specialiștilor competenți in materie, 
in prezent Statele Unite dispun de 
patru sau cinci sateliți-spion care 
culeg informații, cu ajutorul foto
grafiilor. Potrivit ziarului ..The New 
York Times", pină in 1995 S.U.A. 
urmează să lanseze in Cosmos alți 
cinci-șase sateliți-spion, arătind că 
totalul cheltuielilor necesitate de în

Cu prilejul Zilei internaționale 
a drepturilor omului 

Mesajul socreiamlui general 
al O.N.XJ.NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres)— In mqsajul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, dat publicității cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor omului, se subliniază că Declarația universală a drepturilor omului, adoptată la 10 decembrie 1948, rămîne piatra de temelie pe care s-a construit lumea postbelică, nucleul organizației mondiale și rațiunea ei de a fi. Documentul a devenit intre timp element de referință și de sprijin pentru constituțiile naționale și pentru convențiile referitoare la drepturile economice, sociale și culturale, civile și politice ale omului.

Adoptarea unei rezoluții 
privind cooperarea 

internațională in folosirea 
spațiului extraterestru 

• 1992 — „Anul Internațional 
al Cosmosului”NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).— în cadrul unei ședințe plenare, Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat prin consens o rezoluție privind cooperarea internațională în folosirea spațiului extraterestru în scopuri pașnice. Documentul exprimă convingerea că omenirea este interesată de rezultatele explorării pașnice a Cosmosului. De asemenea, a fost reafirmată importanța colaborării internaționale în Cosmos, inclusiv în elaborarea unor reguli juridice ale Dreptului cosmic și față de proliferarea cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic.

★Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat inițiativa organizațiilor științifice internaționale ca 1992 să fie proclamat „Anul Internațional al Cosmosului".Convorbiri chino-indoneziene JAKARTA 9 (Agerpres). — La Jakarta s-au încheiat convorbirile dintre delegațiile Indoneziei și R.P. Chineze, în legătură cu normalizarea relațiilor diplomatice bilaterale, suspendate în anul 1967. După cum transmite agenția China Nouă, într-o declarație de presă comună, părțile exprimă satisfacția în legătură cu rezultatele convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă constructivă și cordială. Conducătorul delegației chineze, ministrul adjunct de externe, Xu Dunxin, a precizat că, în cadrul discuțiilor cu delegația indoneziana, au fost abordate probleme referitoare la restabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.
ORIENTUL MIJLOCIU

Sprijin revoltei 
popnteie’. palestiniene 

din teritoriile arabe ocupateBAGDAD 9 (Agerpres). — In cadrul unei reuniuni organizate in capitala Irakului de reprezentanți ai opiniei publice din țări arabe și ai Organizației pentru Eliberarea Palestinei, s-a convenit asupra creării Frontului Popular pentru sprijinirea revoltei populației palestiniene.Cu acest prilej a fost format un Comitet special pentru pregătirea conferinței de constituire a Frontului, precum și pentru elaborarea statutului acestuia, urmind ca în țările arabe să ia ființă comitete naționale.In comunicatul difuzat la încheierea intilnirii se subliniază că scopul creării Frontului este întărirea solidarității cu poporul palestinian, lipsit în prezent de drepturi naționale, acordarea întregului sprijin Organizației pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul legitim al poporului palestinian.Crearea Frontului, a declarat în cadrUl intilnirii Yasser Arafat, președintele O.E.P., reprezintă o mare victorie a poporului palestinian, care poate trece acum la o altă etapă a luptei sale in vederea înfăptuirii drepturilor naționale legitime, menționează agenția T.A.S.S.DAMASC 9 (Agerpres). —Revolta populației palestiniene care continuă de doi ani in teritoriile arabe ocupate atrage atenția întregii lumi a- supra necesității soluționării problemei Orieritului Mijlociu, se arată într-o declarație a partidelor comuniste și muncitorești din țările arabe, dată publicității la Damasc. Documentul subliniară necesitatea convocării cît mai urgent posibil a unei conferințe internaționale in problema Orientului Mijlociu cu participarea membrilor permanent! ai Consiliului de Securitate și a tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei — singurul reprezentant legitim al poporului palestinian.
făptuirea acestui program este eva
luat la 10—15 miliarde dolari.PREȘEDINTELE CIPRULUI, Ghiorghios Vassiliou, va efectua o vizită la Atena cu începere de la 12 decembrie, s-a anunțat oficial în capitala elenă. El va conferi cu șeful statului grec, Christos Sart- zetakis, cu primul ministru, Xenophon Zolotas, și cu alte oficialități, în legătură cu ultimele evoluții ale problemei cipriote.GREVA DE PROTEST. învățători și profesori sud-coreeni, membri ai Sindicatului național al cadrelor didactice „CHONGYOJO", au participat la o grevă dc protest împotriva încercărilor regimului de la Seul de a suprima acțiunile organizate in sprijinul cererilor de democratizare a sistemului de invățămint, a vieții politice și sociale.

CONFERINȚEI PENTRU UN VIITOR DEMOCRATIC 
IN AFRICA DE SUD JOHANNESBURGIn numele Frontului Democrației și Unității Socialiste, care unește In rindurile' sale toate organizațiile obștești din Republica Socialistă România, exprimind voința și aspirațiile întregii noastre națiuni, adresăm un cald mesaj de prietenie și solidaritate participanților la „Conferința pentru un viitor democratic in Africa de Sud".România socialistă, poporul român dau o înaltă apreciere luptei consecvente desfășurate de Congresul Național African, de celelalte forțe democratice și progresiste din Africa de Sud.Țara noastră s-a pronunțat întotdeauna și a sprijinit consecvent lupta popoarelor africane pentru lichidarea totală a colonialismului și neocolonia- lismului, pentru dezvoltarea lor liberă și independentă. România a condamnat și condamnă cu fermitate politica de apartheid din Africa de Sud și consideră că trebuie făcut totul pentru â se pune capăt cu desăvirșire acestei politici, pentru realizarea unui stat democratic, in care populația majoritară să beneficieze de drepturi politice corespunzătoare, să poată participa cu drepturi egale la întreaga dezvoltare a țării, care să asigure progresul și bunăstarea tuturor cetățenilor.Actualele împrejurări internaționale impun participarea activă a tuturor popoarelor — deci și a popoarelor africane — la soluționarea problemelor deosebit de complexe și contradictorii, în primul rînd la oprirea cursei înarmărilor și trecerea hotărîtă la dezarmare, la reglementarea tuturor problemelor litigioase dintre state exclusiv pe cale pașnică, la lichidarea problemelor subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice mondiale, la asigurarea dreptului suprem al tuturor popoarelor la existență liberă și demnă, fără nici un amestec din afară.In acest cadru, ne exprimăm convingerea că actuala dumneavoastră conferință va da un nou impuls acțiunilor consacrate întăririi unității forțelor democratice și patriotice din Africa de Sud. a întregii societăți în lupta pentru realizarea de adinei prefaceri înnoitoare in viața politică și economică a țării, pentru făurirea unui viitor democratic și prosper, corespunzător intereselor naționale și cauzei independentei, securității și păcii în lume.

CONSILIUL NATIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

SI UNITĂȚII SOCIALISTE
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA. * *PRETORIA 9 (Agerpres). — Din inițiativa Mișcării democratice de masă, amplă alianță a organizațiilor antirasiste din R.S.A., la Johannesburg s-au deschis lucrările „Conferinței pentru un viitor democratic în Africa de Sud". Participă aproximativ 4 500 delegați reprezentînd peste 2 100 de organizații și uniuni de diverse orientări politice din această țară. Deschizînd lucrările acestui forum antiapartheid — considerat de observatori drept cel mai mare de

la Congresul popoarelor din 1955, cînd a fost adoptată Carta libertății, documentul-program al Congresului Național African — Walter Sisulu, unul din liderii C.N.A., a făcut apel la crearea în R.S.A. a unui front unit al forțelor care se pronunță împotriva politicii de apartheid. Sarcina noastră, a spus el, este de a dobîndi unitatea și de a elabora programul de acțiuni de masă împotriva regimului de apartheid.
HAVANA:

Poporul cubanez este hotărît să continue ferm 

construcția socialistă, 
să apere cuceririle revoluționare

O cuvin tare a tovarășului Fidel CastroHAVANA 9 (Agerpres). — într-un discurs rostit la Havana și transmis de agenția Prensa Latina, Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Cubei, a declarat : Sub pretextul perfecționării socialismului, au fost luate măsuri apreciate de unii drept revoluționare, dar care generează o mare euforie in S.U.A. și în țările capitaliste cele mai dezvoltate. „Niciodată o idee revoluționară, a spus el, nu ar fi primit sprijin din partea șefului imperiului american. S.U.A. nu-și disimulează euforia in legătură cu schimbările care au loc in diferite țări socialiste, premiul oferit acestor țări urmînd a fi o parte din bunurile jefuite de la lumea a treia, sursă de bogăție pentru societățile de consum".S-a proclamat că socialismul ar trebui să fie perfecționat, a continuat Fidel Castro. Nimerii nu se opune acestui principiu, care este iperent și aplicat constant la orice operă umană. Dar abandonînd oare cele mai elementare principii ale marxisrh- leninismului se poate perfecționa socialismul ? Pentru ce așa-numitele reforme se îndreaptă spre un sens capitalist, dacă asemenea idei se do

resc să aibă un caracter revoluționar, cum pretind unii, și pentru ce primesc sprijinul unanim și exaltat al conducătorilor imperialismului ? Capitalismul, economia sa de piață, valorile sale, categoriile și metodele sale nu pot fi niciodată instrumentele prin care socialismul să fie eliberat de actualele dificultăți, a arătat vorbitorul. în unele din țările Europei răsăritene se află acum echipe complete, formate din americani, inclusiv consilieri ai președintelui S.U.A.. care întocmesc programe de dezvoltare capitalistă, a subliniat el.Relevind, în continuare, amestecul S.U.A. in treburile interne ale țărilor subdezvoltate și. îndeosebi, ale celor din America Centrală, F. Castro a spus că tocmai acest guvern al S.U.A., care cere încetarea oricărei solidarități cu revoluționarii din Salvador, acordă ajutor guvernului acestei țări și îi trimite trupe speciale de luptă susține contrarevoluția nicaraguar organizează lovituri de stat în Pana ma și pune la cale asasinarea conducătorilor ei.In încheiere, șeful statului cubanez a reafirmat hotărîrea poporului său de a continua ferm construcția socialistă, de a apăra cuceririle revoluționare cu orice preț.
BERLIN: Lucrările Congresului 
extraordinar al P. S. U. G.

Tovarășul Gregor Gysi, ales în funcția de președinte al P.S.U.G,BERLIN 9 (Agerpres). — La Berlin s-a încheiat prima parte a lucrărilor Congresului extraordinar al P.S.U.G., informează agenția A.D.N. Delegații au aprobat „Raportul privind dezbaterile din prima zi a Congresului extraordinar al P.S.U.G.".Luind cuvîntul la lucrări, Hans Modrow, primul-ministru al R.D. Germane, a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă tara și a subliniat necesitatea păstrării coeziunii și unității partidului.Congresul l-a ales in funcția de președinte al P.S.U.G., cu 95,3 la sută
★

Gregor Gysi, președintele P.S.U.G., 
ales la Congresul extraordinar al 
partidulili, s-a născut in 1948 și pro
vine dintr-o familie de comuniști 
berlinezi. A absolvit facultatea de 
drept a Universității Humboldt, din 
Berlin, și a ocupat funcțiile de ju-

diri voturi, pe Gregor Gysi. Au fost alese, de. asemenea, conducerea partidului, compusă din 100 membri, precum și Comisia pentru rezolvarea problemelor litigioase, comnusă din 21 membri. Noua conducere ■ a P.S.U.G. a ales, în ședința sa de constituire, trei vicepreședinți : Hans Modrow, Wolfgang Berghofer (șeful Comisiei politice) și Wolfgang Pohl, (șeful Comisiei organizatorice și pentru viața de partid).Lucrările congresului vor fi reluate în zilele de 16 și 17 decembrie.
★

decător-asistent și apoi de avocat. 
Este președintele colegiului avocați- 
lor dih R.D.G. Gregor Gysi a făcut 
parte din Comisia pregătitoare a 
Congresului extraordinar al parti
dului.

SOFIA: Plenara C. C. al P.C. BulgarSOFIA 9 (Agerpres). — După cum transmite agenția B.T.A., Plenara C.C. al P.C. Bulgar a dat curs solicitării lui Ivan Panev, Iordan Iotov, Nacio Papazov și Pencio Kubadinski de a fi eliberați din funcția de membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.B. N. Papazov a fost eliberat și din funcția de secretar al C.C., iar Gheorghi Iordanov și Grigori Stoi- cikov au fost eliberați din funcția de membri supleanți ai Biroului Politic.

S-a propus Adunării Populare să dea curs solicitării lui Gheorghi Iordanov și Grigori Stoicikov de a fi eliberați din funcția de vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri.Totodată, plenara i-a ales pe Bel- cio Belcev și pe Aleksandr Lllov — membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar. Ca membri supleanți ai Biroului Politic au fost aleși : Ivan Ivanov și Petko Danev.Dimo Uzunov a fost ales secretar al C.C. al P.C. Bulgar.
In preajma reuniunii la nivel înalt 

a statelor din America CentralaNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a adresat tuturor părților interesate in reglementarea situației din America Centra’ă anelul de a coopera în eforturile vizind solutionarea politică a problemelor regiunii. Președintele consiliului pe luna in curs, Enrique Penalosa (Columbia), a prezentat o declarație care exprimă îngrijorarea generată de actuala stare de lucruri din America Centrală, unde numeroase acte de violență provoacă vic

time și suferințe. în numele consiliului, el a salutat hotărîrea de a se organiza, in zilele de 10 și 11 decembrie, la San Jose, o reuniune la nivel inalt a statelor din regiune.Totodată, Consiliul de Securitate a reînnoit apelul adresat tuturor țărilor, inclusiv celor care au interese în regiunea Americii Centrale, de a se abține de la orice acțiuni care ar putea stinieni realizarea unei reglementări reale și trainice prin negocieri în această zonă.
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