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CONSILIILOR AGROINDUSTRIALE - ON ROL TOT MAI ACTIV 
IN ÎNFĂPTUIREA NOII REVOLOTII AGRARE
Sînt încredințat că toți oamenii muncii din agricultură, toți coopera

torii, întreaga țărănime vor acționa în deplină unitate pentru înfăptuirea 
.obiectivelor din agricultură, realizarea noii revoluții agrare și obținerea 
unor recolte-record în acest an.

NICOLAE CEAUȘESCUînscrisă în practica profund democratică promovată cu consecvență de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se întîlni și de a se sfătui continuu cu oamenii muncii și cadrele din toate domeniile de activitate, Consfătuirea comună cu toți președinții consiliilor unice agroindustriale și organizatorii de partid din întreaga țară a constituit un moment deosebit de important în dezbaterea sarcinilor ce revin oamenilor muncii din agricultură în acest an și în perspectivă, in stabilirea modalităților concrete pentru înfăptuirea lor.La 25 de ani de la încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nioolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la ședința de' închidere a programului de pregătire și instruire a organizatorilor de partid, președinți ai consiliilor agroindustriale de stat și cooperatiste, agricultura, i noastră socialistă se prezintă cu un bilanț bogat de realizări, care sint armonios și firesc integrate în bilanțul general, al dezvoltării patriei noastre în anii construcției socialiste. Punînd în evidență marile succese înregistrate în dezvoltarea economiei, a industriei și agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate, in ridicarea nivelului de civilizație al orașelor și satelor și creșterea bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, secretarul general al partidului sublinia faptul că: 
„La baza tuturor acestor realizări 
a stat alianța trainică intre clasa 
muncitoare, țărănime și intelectua
litate, unitatea întregului popor, 
sub conducerea gloriosului nostru

partid comunist, care-și îndepli
nește cu cinste misiunea istorică 
de a conduce întreaga națiune pe 
calea făuririi unei societăți libere, 
care să asigure deplina egalitate 
în drepturi pentru toți cetățenii 
patriei, bunăstarea și fericirea în
tregii națiuni".Crearea și dezvoltarea proprietății socialiste în ansamblu și, implicit, în agricultură, prin organizarea acesteia pe baza proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, întărirea și dezvoltarea continuă a democrației socialiste pentru a asigura participarea tuturor oamenilor din toate sectoarele la conducerea activității economice și sociale a constituit un cadru deosebit de fertil de manifestare plenară a spiritului gospodăresc și de inițiativă al oamenilor muncii. In acest context, situînd dezvoltarea proprietății socialiste și a democrației socialiste în centrul activității partidului ca un obiectiv major și permanent, secretarul general al partidului accentua necesitatea întăririi continue a proprietății socialiste din toate 'domeniile, a creșterii răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, a țărănimii, în buna gospodărire a mijloacelor încredințate — in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — ca o cerință majoră pentru înfăptuirea programelor mărețe de dezvoltare a țării pe toate planurile.In sistemul conducerii agriculturii noastre socialiste consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste reprezintă o verigă de importanță majoră, lor revenindu-le sarcini deosebite în înfăptuirea politicii agrare a partidului. Cuvîntarea secretarului general al partidului constituie un amplu și cu

prinzător program da activitate pentru consiliile unice agroindustriale, atît pentru perioada imediat următoare, cit și in perspectivă. Din acest punct de vedere, aprecierile, orientările și indicațiile secretarului general al partidului reprezintă un ghid concret de acțiune practică pentru activitatea deosebit de complexă pe care trebuie s-o desfășoare consiliile agroindustriale. Constituite tocmai pentru a uni forțele și mijloacele unităților agricole dintr-un anumit teritoriu, consiliile unice agroindustriale au ca sarcină fundamentală punerea deplină în valoare a marilor rezerve de creștere a producției agricole prin mijlocirea unui larg schimb de experiență între unitățile agricole, prin unirea eforturilor în vederea desfășurării unor ample acțiuni în scopul folosirii cu randament maxim a întregului fond funciar. ,Realizarea sarcinilor mari ce revin în acest an in sectorul producției agricole impune să se acționeze hotărît pentru îmbunătățirea și perfecționarea generală a întregii activități din toate domeniile agriculturii. Subliniind această cerință, secretarul general al partidului arăta că, în acest scop, consiliile unice agroindustriale au marea răspundere de a asigura o bună organizare și folosire a teritoriului, să militeze ferm pentru introducerea largă a progresului tehnic și a celor mai noi cuceriri ale cercetării științifice, să determine utilizarea cu eficiență maximă a mijloacelor tehnice, materiale și financiare pentru obținerea de producții mari, corespunzător obiectivelor noii revoluții agrare. Situînd in centrul activității lor

înfăptuirea neabătută a sarcinilor stabilite în acest an privind creșterea producției agricole în toate sectoarele, și îndeosebi a producției de cereale, consiliile unice agroindustriale trebuie să se ocupe intens și' să ia măsurile ce se impun ca la executarea lucrărilor de primăvară să se respecte toate prevederile stabilite, Hstfel încit la porumb, ca și la celelalte culturi de primăvară să se obțină recolte cît mai bune. Firesc. în ansamblul măsurilor ce trebuie luate pentru buna desfășurare a lucrărilor din acest an, un Ioc central trebuie să-1 ocupe cele privind folosirea intensivă a pămîntului, realizarea complexului de acțiuni pentru sporirea fertilității solului, cit și înfăptuirea programelor de extindere a irigațiilor. desecărilor și a combaterii eroziunii solului. Cu deosebire în acest an și în perspectivă se pune problema asigurării tuturor condițiilor pentru folosirea cit mai eficientă a amenajărilor pentru irigații existerte. care ocupă acum circa 3.3 milioane hectare. Cum sublinia secretarul general al partidului.. trebuie luate astfel de măsuri și să se muncească la un asemenea nivel tehnic și calitativ incit pe terenurile irigate să nu se obțină producții mai mici de 7 000 kg griu la hectar și 15—20 de mii kg de porumb, recolte corespunzătoare trebuind să se realizeze la toate culturile în sistem irigat.Atribuțiile și sarcinile ce revin consiliilor unice agroindustriale sînt deosebit de complexe, ele fiind chemate să se ocupe de toa-
(Continuare în pag. a V-a)
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Intre victoriile de prestigiu ale timpului socialist al patriei se numără și soluționarea justă, științifică a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„una din marile realizări ale revoluției noastre 
socialiste este rezolvarea justă a problemei 
naționale, lichidarea pentru totdeauna a ine
galității și asupririi, asigurarea deplină a egali
tății in drepturi pentru toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, întărirea continuă a 
unității întregului popor".Concepția partidului nostru, afirmată șl materializată plenar cu deosebire in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, privind soluționarea problemei naționale, se caracterizează prin cuprinderea și rezolvarea unitară a tuturor laturilor și componentelor acestei probleme de o deosebită complexitate, prin promovarea unei viziuni dialectice, în care aspectele economice și politice, cele sociale și culturale se împletesc și se intercondiționează reciproc.Jelui umanist al politicii partidului în domeniul rezolvării problemei naționale este reliefat pregnant de preocuparea consecventă pentru asigurarea temeliilor economice ale egalității. Dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării a avut drept premisă esențială ideea că drepturile și libertățile politice sînt cu adevărat viabile și autentice doar dacă se sprijină pe o bază economică solidă, dacă toți membrii societății au posibilitatea să beneficieze în egală măsură

de binefacerile progresului. Roadele acestei politici sînt elocvent exprimate de viața nouă pe care o trăiesc toate județele țării — inclusiv cele rămase altădată în urmă, unde locuiesc și mulți cetățeni aparținînd naționalităților conlocuitoare -, de condițiile superioare de muncă și viață de care se bucură toți fiii României socialiste.Baza economică a egalității este completată și intregită prin asigurarea participării active, 
neîngrădite a tuturor cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate, la conducerea societă
ții noastre.Oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare sînt reprezentați, proporțional cu ponderea pe care o dețin în structura populației țării, în toate organismele politice și de stat, la toate nivelurile organizării noastre politice, economice și sociale. Concomitent, ei beneficiază și de structuri proprii - Consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste - care acționează atît pentru mobilizarea cetățenilor din rîndul naționalităților conlocuitoare la dezvoltarea economico-socială actuală, cît și pentru rezolvarea unor probleme specifice acestor categorii sociale.O dimensiune de cea mai mare importanță a soluționării juste a problemei naționale în România o constituie accesul neîngrădit și egal al tuturor membrilor societății, fără deosebire de naționalitate, la invățămint, știință și cultură, 
la crearea și însușirea valorilor spirituale. Organizarea și funcționarea învățămîntului de

toate gradele și in limbile naționalităților conlocuitoare, dezvoltarea unei bogate activități social-cuiturale și artistice, funcționarea a numeroase teatre, publicarea a mii de titluri de cărți, tipărirea de ziare și reviste în limbile naționalităților conlocuitoare - toate acestea pun în lumină condițiile de care beneficiază cetățenii ce aparțin diferitelor naționalități de a-și dezvolta cultura proprie, ca parte integrantă a noii culturi socialiste.Realizările istorice obținute de poporul nostru în edificarea noii societăți, în rezolvarea justă a problemei naționale își găsesc, în plan politic, o vie ilustrare în unitatea și coeziunea de neclintit a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Unitatea, materializată în voința tuturor fiilor patriei - români, maghiari, germani și de alte naționalități - de a-și dedica priceperea și energia înfăptuirii obiectivelor adoptate de Congresul al Xlll-lea, de o-și intensifica contribuția la înflorirea patriei comune - este cucerirea cea mai de preț a acestor ani, încoronarea mărețului efort constructiv al poporului. Toți cetățenii României socialiste sînt profund convinși că, întărind mereu această unitate, patria comună se va afirma mereu mai puternic ca o țară liberă, demnă, suverană, independentă, ca o țară în care idealurile socialiste au devenit pe deplin și trainic idealuri ale întregului popor, asumate și promovate consecvent de întreaga noastră națiune.
/

Egali în drepturi și îndatoriri 
în patria comună-România socialistă .
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Federale GermaniaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, 25 februarie, pe Hartmut Wolfgang Schulze Boysen, ambasadorul Republicii Federale Germania la București, cu prilejul Încheierii misiunii sale în țara noastră.

In timpul convorbirii care a avut loc cu această ocazie, au fost subliniate bunele relații statornicite între România și R.F. Germania, precum și dorința dezvoltării lor in continuare, atit pe plan bilateral, cît și pe arena internațională.
Ambasadorul R.F. Germania a adresat calde mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat de președintele Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de Stat și guvernul român în îndeplinirea misiunii sale în țara noastră.

Eroică luptă revoluționară, sub gloriosul stindard 
al partidului, pentru libertate și dreptate socială, 

pentru gloria și măreția patrieig n luna martie se împlinesc 65Uniunii și trei UniuniiIn 1-------------------------.de ani de la crearea Tineretului Comunist decenii de la înființarea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, momente de hotări- toare însemnătate în istoria mișcării revoluționare de ■ tineret din țara noastră. Aceste aniversări pun în lumină bogatele tradiții ale organizării politice și luptei revoluționare a tineretului din România, importanta sa contribuție la triumful cauzei partidului comunist, la împlinirea marilor aspirații de dreptate, libertate și progres ale poporului, la realizarea tuturor prefacerilor revoluționare din societatea românească. Aceste aniversări reprezintă, totodată, o grăitoare expresie a prețuirii pe care partidul, întregul popor o dau contribuției pe care, astăzi, tineretul patriei o aduce la asigu- -----------------------rarea mersului __ __ __SS 65 DE ANI DE liste, a încrederii __ ....că tînăra genera- <T| ||L AMție va pune ma- uu uu Ml”rile sale însușiri, CTIIuriașul său po- XIIItențial de energie u ”creatoare, vocația -----------------------noului și cutezanța în gîndire ce-i sînt proprii in slujba realizării mărețelor -obiective pe care țara și ’ . . .timpul pe care il străbatem, dind astfel o nouă strălucire tradițiilor sale revoluționare.Dintotdeauna, așa cum subliniază secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tineretul a reprezentat, prin atașamentul nestrămutat față de adevăr și. dreptate, prin receptivitatea la nou, prin dinamism și însuflețire, un însemnat factor al progresului social-economic. De-a lungul îndelungatei noastre istorii, tinerii au fost aceia in ale căror calde inimi au avut, cu statornicie, un vibrant și profund ecou marile vreri și nevoi ale țării ; iubind cu toată puterea sufletului lor curat vatra străbună, tinerii patriei și-au asumat, fără să șovăie, datoria de a fi în primele rînduri in lupta pentru apărarea ei ; sub conducerea unor voievozi și domnitori viteji, adesea ei înșiși tineri, tineretul a înfruntat fără de teamă armiile ce puhoiau pe pămîntul românesc ; le-a înfruntat c<u toată ardoarea vîr- stei, arătind astfel că dragostea de țară nu așteaptă, spre a fi puternică ș.i, trainică, numărul anilor ; le-a înfruntat și a biruit, adesea cu prețul greu al multor vieți. însetați de a- devăr și dreptate, tinerii s-au avîn- tat în clocotul atîtor bătălii sociale ce au împurpurat, de-a lungul secolelor, cerul țării. Spre a ne referi la vremuri mai apropiate de noi, tineri au fost cei mai mulți dintre pașoptiștii care, într-o vreme cînd orizontul era întunecat de norii despotismului, de amenințările marilor imperii vecine, au știut nu numai să vadă mai departe, dar au cutezat să ridice poporul la luptă pentru drep-

turile și dreptățile lui, conducîndu-1 spre mărețele înfăptuiri de la 24 Ianuarie 1859 și 9 Mai 1877.înseși începuturile mișcării revoluționare se leagă în țara noastră, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, de prezența și participarea activă a tineretului. Tineri au fost, intr-adevăr, cei care in veacul trecut, îmbrățișînd idealul socialist, au fost semănătorii ideilor înnoitoare, deschizătorii de drum nou în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă. în lucrarea lor, tinerii socialiști erau întăriți de convingerea căreia, la 1883. îi dădea glas, într-un cald apel către junimea română. publicația „Dacia viitoare" : 
„Străbunii noștri ne-au conservat 
limba și pământul strămoșesc ; pă
rinții noștri (...) au făcut unirea, 
independența și mult lucrat-au pen-

le propune pentru tru libertate. Acum e rîndul nostru, 
nouă ne este dat a completa unitatea 
națională, a intări libertatea și a 
face ca egalitate să nu fie un van 
nume".

Drumul orga: voluționar turile încărumul organizării tineretului re- • — avîndu-și începuturile încă în veacul trecut — să fie hotărîtor înrîurit de fău- Partidului Comunist Român laavea rirea istoricul Congres din mai 1921. Pornind de la adevărul că tineretul constituie o amplă și viguroasă forță socială, larg deschisă la nou și înnoire, însuflețită de idealurile dreptății, cinstei și adevărului, partidul s-a preocupat susținut, încă de la începuturile sale, de educarea și formarea tinerel generații în spiritul . celor mai bune tradiții ale poporului, de unirea și organizarea rindu- rilor tineretului sub flamura luptelor revoluționare, astfel incit marile energii și elanul său generos să fie puse in slujba cauzei edificării unei societăți noi, socialiste pe pămîntul României. Așa cum s-a subliniat, în perioada imediat următoare congresului din mai 1921, această preocupare izvora din convingerea că în tineret era „speranța ce partidul, și-o 
pune pentru a desăvîrși opera in 
numele căreia lucrează", că acesta 
„va fi miine pionierul lumii noi". Erau convingeri aidoma celor care însuflețeau tineretul muncitor, convingeri pe care le ilustra grăitor un document difuzat cu cîțiva ani înainte : „Noi reprezentăm, viitorul miș
cării muncitoare, noi vom duce mai 
departe steagul socialismului in 
România".Eforturile depuse pentru strîngerea tuturor energiilor tineretului revoluționar intr-un unic, și puternic mănunchi au fost încununate de succes

la Conferința generală a tineretului socialist, din 19—20 martie 1922, care a hotărit unificarea mișcării revolutionarc de tineret într-o organiza, tie centralizată la scara întregii țări, așezarea activității acesteia pe baze noi de acțiune, revoluționare. Cu îndreptățire aprecia deci o publicație a epocii că : „Rezultatele confe
rinței sint imense. Unificarea care 
le dă organizațiilor noastre forță și 
viață, unificarea reală a început... 
Dar nu numai aceasta a fost opera 
conferinței noastre. Bazele și direc
tivele noi, organizatorice au fost date 
mișcării tineretului".O apreciere pe care avea să o confirme cu strălucire perioada care a urmat, în cursul căreia: organizația revoluționară de tineret (din 1924 aceasta și-a luat denumirea de Uniunea Tineretului Comunist), acționînd neabătut sub conducerea partidului, a desfășurat o vastă activitate politico-or- ganizatorică de unire și mobilizare a tineretului la lupta revoluționară, a constituit o prezență vie, însuflețită în toate marile bătălii exploatării capita-

I

purtate Împotriva liste, pentru cucerirea de noi drepturi și libertăți cetățenești, împotriva pericolului fascist și a războiului, pentru apărarea unității și independenței naționale, a integrității patriei — istorice înfăptuiri ale poporului ce incorporau la loc de seamă străduințele și jertfele tinerei generații.Vor rămîne mereu gravate cu roșii litere în marea carte a istoriei eroismul și abnegația dovedite de tinerii muncitori în cursul eroicelor lupte din ianuarie-februarie 1933, însuflețită lor participare, în primele rîn- duri, la marile adunări și demonstrații antifasciste, antirăzboinice și an- tirevizioniste din perioada ce a urmat, acțiuni prin care poporul român a dat glas împotrivirii sale față de fascism, de războiul pregătit de acesta, hotărîrii de a apăra cu orice preț drepturile suverane ale țării. Așa cum a fost, marea manifestație de la 1 Mai 1939 — în pregătirea și desfășurarea căreia un rol determinant au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu — puternică expresie a stării de spirit'antifasciste a poporului ; în cursul acestei manifestații, mii și mii de tineri muncitori s-au aflat în marile coloane care au defilat pe străzile Capitalei scandînd lozinci gravate adînc în inima și conștiința întregii națiuni : „Jos fascismul !“ „Vrem România liberă și Independentă !“. Mii de tineri au depus, în aceeași zi, la monumentul Eroului necunoscut, jerbe de flori, semnificînd hotărirea lor păstra cu orice preț ceea sese dobîndit prin mari și jertfe de înaintemergători —
de a ce fu- grele unita-

(Continuare în pag. a IV-a)

Excavatoare de mare capacitate sînt pregătite pentru a fi expediate unităților miniere din bazinele carbonifere Rovinari și Valea Jiului Foto : Eugen Dichiseanu

Abnegația constructorilor
Cîndva, deschide

rea unei noi prăvălii 
in București, pe Ga
broveni sau Negus
tori, era. un eveni
ment important, co
mentat ca atare din 
centru pină-n maha
la. Peste girla Dîmbo
viței, tulbure și cu un 
etern guler de gu
noaie la maluri, circu
lau vești de impo- 
poțonare negusto
rească. O magherniță 
în plus căpăta am
ploare și fason, iar 
presa zilei striga ves
tea prin litere de-o 
șchioapă, după pu
terea pungii care fi
nanța reclama. Depu- 
tățimea nota electoral 
evenimentul, iar par
tidele, cu eterna lor 
opoziție întorceau, du
pă trebuințe, cu latul 
sau tăișul știrea.

Mai zilele trecute 
o știre publicată intre 
altele, anunța bucureș- 
teanului, de acum obiș
nuit cu senzaționalul 
edilitar, că renăscuta 
noastră Capitală va 
mai primi in acest an 
încă 40 000 metri pă-

trați de spații comer
ciale, fie in clădiri in
dependente, fie la 
parterul noilor blocuri. 
Marile artere bucu- 
reștene Victoria So
cialismului, Izvor— 
Coșbuc, Uranus—Ti
neretului, Mihai Bra- 
vu, bulevardul Păcii 
își vor anexa, in

ÎNSEMNĂRI
ghirlanda unei arhi
tecturi noi, trebuin
cioase unități comer
ciale, în ton cu starea 
de confort și civiliza
ție a cetățeanului con
temporan. „De ase
menea — cităm din 
acea știre — va fi pus 
în funcțiune noul 
complex agroindus
trial Văcărești—Uni
rii II, care întregește 
baza comercială din 
centrul Capitalei. 
Complexul este pre
văzut, ca punct cen
tral, cu o mare hală, 
acoperită cu o cupolă 
cu diametrul de 50 
metri".

Am trecut, de mai 
multe ori, prin acea 
zonă. Așa se face că 
știrea lecturată cu 
interes s-a asociat cu 
ceea ce pipăisem vi
zual. Acolo și la orice 
pas renaște, in cea 
mai spectaculoasă, to
nică și curajoasă ac
țiune constructivă, 
Capitala de azi și de 
miine a României so
cialiste. Multe, nenu
mărate mari șantiere 
ale țării, parcurse în 
acești ani cu pasul, 
admirate profesional 
de reporter și cu emo
ție * neprofesională de 
călătorul însetat de 
priveliști, mi-au ră
mas in suflet. Dar ni
mic parcă nu m-a im
presionat cu forța cu 
care mă impresionea
ză, zi după zi, marea 
noastră Capitală tre- 
cînd prin cel mai 
complex și mai ener
gic proces edilitar de 
reconstrucție, de re-

Lucian 
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în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu
MUNCĂ EXEMPLAR ORGANIZATĂ PENTRU 

ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A SARCINILOR ECONOMICE

Ce trebuie întreprins pentru valorificarea 
avantajelor nitrurării ionice

Primăvara „bate la ușă“. 
Sint încheiate pregătirile?

Intr-un articol precedent se demonstra, cu date concrete luate din activitatea productivă, eficiența deosebită a utilizării tehnologiei de nitrurare ionică la durificarea suprafețelor unor piese din oțel aliat sau înalt aliat, însemnatele efecte economice înregistrate pe planul reducerii consumurilor de materiale și energie, al creșterii fiabilității și duratei de utilizare a mașinilor și agregatelor ce încorporează aceste piese (vezi „Scînteia" din 18 februarie a.c.). Arătam, totodată, că deși numărul instalațiilor de nitrurare ionică exiștent în industria noastră este relativ mare, totuși, o mare parte dintre acestea nu funcționau, urmare a unor deficiențe organizatorice la întreprinderile producătoare cu rol de furnizor general.
Ce cauze determină o

de vedere conceptual instalațiile pe care noi le producem sînt superioare multora realizate astăzi în lume. Este meritul colegilor noștri de la Institutul de fizica și tehnologia aparatelor cu radiații. Ele sînt în întregime automatizate, iar cele din generația a IlI-a, care urmează să le fabricăm începînd cu acest an, vor fi dotate și cu minicalculator de proces. Prin urmare conțin foarte multe componente electronice. Unele dintre acestea sînt mai puțin fiabile, îndeosebi cele din electronica de putere. Mai avem necazuri și cu anumite componente ceramice, garnituri pentru vid etc., în general lucruri mărunte. Pentru componentele elec

— Cu alte cuvinte, posibilitățile de extindere sînt de 15—20 de ori mai mari decît Ia ora actuală. Ce ar trebui făcut pentru extinderea procedeului și ce răspunderi revin în acest sens institutului dumneavoastră ?— Consider că este absolut necesar ca, o dată cu livrarea unei instalații, producătorul să ofere și tehnologiile de aplicare pentru un număr cit mai mare de repere care urmează a fi supuse tratamentului prin nitrurare. Firește, aceasta presupune o cercetare tehnologică prealabilă. Ca institut de specialitate noi avem obligația să facem asemenea cercetări tehnologice.
utilizare parțială a instala
țiilor ? Dar sâ vedem> în continua
re, in ce mod sint utilizate cele circa 
60 de instalații de nitroionizare în 
funcțiune in unele unități industriale 
din țară. Din analiza efectuată anul trecut a rezultat că gradul de încăr
care a instalațiilor de nitrurare ionică 
se situează, in medie, intre 30 și 50 Ia sută din capacitate. Utilizarea cea mai restrînsă o întilnim la instalațiile aflate în dotarea întreprinderii metalurgice Iași, cu 2 la sută, întreprinderea mecanică Cugir. cu 6 la sută, Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii, întreprinderea mecanică Mîrșa, „Independența" Sibiu, „Conect" București și altele în care gradul de utilizare nu depășește 20—25 la sută. Rezultate bune sint la întreprinderea de autoturisme Pitești. întreprinderea de mașini-unel- te Bacău, întreprinderea mecanică Sibiu, „Electroaparataj" București, unde încărcarea utilajelor se situează aproape de sută la mari disproporții 
doar deficiențelor 
instalațiilor, cum se justifice, ci, în 
de cunoaștere de 
unor domenii și tehnologii in 
procedeul poate fi extins.

Așadar, din instalațiile existente, 
aproape jumătate nu funcționează, 
iar cealaltă jumătate este, practic, 
din nou... injumătățită ca urmare a 
insuficientei utilizări.

Componente mărunte..., 
dar cu necazuri mari. Re£eri-

sută. Aceste 
datorate nu 
funcționarea

sint 
in încearcă mulți să primul rînd, lipsei 

către utilizator a
care

tor la prima problemă solicităm opinia ing. Valeriu Blaj, directorul Fabricii de aparatură nucleară din cadrul Institutului central de fizică București — Măgurele.— Cu toate strădaniile noastre de a produce instalații a căror utilizare și întreținere să se facă într-un mod cit mai simplu trebuie să se înțeleagă că nu este vorba de un utilaj de rutină, pe care ar putea să-l exploateze oricine, la simpla conectare la priză. Este totuși o tehnologie neconvențională. iar folosirea ei presupune o pregătire temeinică, o cunoaștere profundă a proceselor fizice care au Ioc, o cercetare tehnologică prealabilă pentru fiecare tip de piesă pe care se intenționează a se aplica acest tip de tratament termic. Nu toată lumea înțelege acest lucru și atunci, firește, ne întîlnim cu frecvente situații de exploatare neadecvată ce pot conduce chiar la deteriorarea instalației.— Sint, totuși, și cazuri clnd întreruperile în funcționare sînt datorate chiar lipsei de fiabilitate a instalațiilor.— Țin să menționez că din punct

tronice am găsit o rezolvare. înainte de livrare, instalația este pusă în funcțiune pe standurile noastre de control. In acest timp facem și școlarizarea personalului operator și de întreținere a beneficiarului. După cîteva zeci de ore de funcționare componentele nefiabile încep să-și dovedească viciile și le înlocuim.Nu putem fi de acord cu o asemenea rezolvare, chiar dacă ea este determinată de necesitate. Procedind în acest mod prețul calității devine mult prea ridicat. Soluționarea reală a problemei nu poate fi decît una 
singură : este cazul și este momen
tul ca industria de componente e- 
lectronice să-și pună in mo
dul cel mai serios problema ca
lității produselor livrate' pentru 
aceste instalații.

Ce se știe și ce nu se știe 
despre domeniul de aplica
bilitate ? Fâră a diminua cu nimic rolul pe care II joacă, In unele cazuri, fiabilitatea Instalațiilor, apreciem că motivul cu cea mai însemnată pondere ce determină Insuficienta generalizare în economie a procedeului de nitrurare ionică este totuși cel care rezultă din investigarea incompletă a domeniului, din slaba cunoaștere de către specialiștii din producție a gamei de repere la care se poate aplica tehnologia.— Utilizarea în întreprinderile din țara noastră a procedeului de nitrurare ionică este încă destul de limitată, ține să ne precizeze lng. Mircea Drăgulin, directorul Institutului de cercetare științifică, inginerie tehnologică și proiectare pentru sectoare calde și metalurgie din București. Este adevărat că acest procedeu, In ansamblul metodelor cunoscute de tratament termic final, nu are o pondere prea mare. Din investigațiile noastre el ar putea fi aplicat la circa 10—15 mil tone de piese anual, ceea ce este totuși o cantitate apreciabilă dacă avem In vedere că în momentul de față sînt durificate prin această metodă abia 600 tone de diverse piese.

Numai anul trecut am efectuat cercetări pentru sute de piese, chiar dacă acestea nu urmau să fie nitru- rate pe instalații livrate de noi. Printre reușite am putea aminti nitru- rarea unor arbori cotiți cu lungimi de 4—5 metri la întreprinderea constructoare de mașini din Reșița sau

a unor matrițe pentru forje cu greutatea de peste 1 000 kg necesare realizării unor echipamente de foraj. Tot ca urmare a unei cercetări efectuate în institut, am reușit să înlocuim o mare cantitate de oțel înalt aliat, adus din import, cu un oțel mai slab aliat, dar nitrurat ionic, din care întreprinderea de mecanică fină din București confecționează anumite instrumente de măsură și control.Totodată, este absolut necesar ca fiecare întreprindere care are în dotare asemenea instalații să-și facă propriile cercetări. în definitiv, în întreaga industrie există în prezent aproape 5 000 de ingineri meta- lurgi și un număr chiar mai mare de tehnologi. Actuala etapă de modernizare a industriei oferă cadrul cel mai propice ca o mare parte dintre aceștia sâ fie cuprinși și într-o activitate creatoare.Tot referitor la posibilitățile de generalizare a tehnologiei de nitrurare ionică, iată și un punct de vedere al șefului laboratorului de tratamente termice din cadrul I.C.S.I.T.P.S.C.M., ing. Vaier Pantea.— Entuziasmul de început pentru procedeu) de nitrurare prin ionizare a fost mare. Multe întreprinderi au achiziționat instalații, dar nu știu cum și pentru ce să le folosească. După opinia mea, cu numărul actual 
de instalații existente în întreprin
derile industriale, funcționind in 
trei schimburi și încărcate Ia capa
citate maximă, s-ar putea, cel puțin 
pentru actuala etapă, acoperi nece
sarul pentru întreaga economie. Creșterea gradului lor de folosire ar fi posibil atît prin satisfacerea producției proprii întreprinderilor deținătoare de instalații, cît și prin co
operare cu alte unități, atît pe plan 
local, cit și departamental.

CÎTEVA CONCLUZIIEficiența tehnică și economică a procedeului de nitrurare ionică este unanim acceptată și recunoscută. Numai în acest cincinal în întreaga economie el s-ar putea extinde la o cantitate de cel puțin 10 000 tone/an de piese și repere, fapt ce ar permite economisirea anuală a unei cantități echivalente de oțeluri aliate, avind în vedere o creștere medie a durabilității produselor nitrurate ionic de circa două., ori. Extinderga domeniilor de folosire a tehnologiei este lăsată însă la voia întîmplării, la liberul arbitru al unor proiectanți sau producători de piese și repere.Conducerea partidului a cerut ferm să se acționeze cu toată hotă- rîrea pentru realizarea in cele mai bune condiții a programelor privind economisirea drastică a materialelor scumpe și deficitare, căutînd soluțiile cele mai eficiente care să ajute la asigurarea în condiții cît mai bune a resurselor materiale necesare pro-

ducțiel. Totodată, s-a indicat limpede proiectanților și cercetătorilor ca, In actuala etapă de organizare și modernizare a proceselor de producție, să se preocupe susținut de promovarea largă a celor mai eficiente tehnici și tehnologii, în context cu posibilitățile progresului tehnic contemporan. Iar procedeul de nitrurare ionică se înscrie printre tehnologiile ce satisfac din plin această cerință.Sintetizînd rezultatele Investigațiilor noastre, ale discuțiilor purtate pe această temă cu specialiști din cercetare și producție, din cadrul unor foruri de resort, se poate trage concluzia că pentru extinderea pe scară largă, în condiții tehnice șl organizatorice eficiente, a tehnologiei de durificare a pieselor prin nitrurare ionică este necesar să fie soluționate următoarele probleme importante :
1. Să fie puse în funcțiune toate instalațiile livrate pînă în prezent, răspunzătoare de acest lucru fiind cele trei unități producătoare de instalații, De asemenea, se impune școlarizarea corespunzătoare a personalului de exploatare și întreținere-reparații a instalațiilor.2. Este necesară o participare activă a specialiștilor din producție la efectuarea unor cercetări tehnologice pare să conducă la lărgirea gamei de repere ce se pot nitrura ionic în propriile întreprinderi. Totodată, trebuie ca cercetarea științifică să caute noi domenii de aplicare a procedeului.3. La nivel departamental sau pe plan local este necesară elaborarea unor programe de cooperare, în vederea utilizării la capacitate a tuturor instalațiilor de nitrurare ionică.
4. Elaborarea unui program ferm de realizare a unor componente care In prezent nu au fiabilitatea necesară și echipează Instalațiile de nitrurare ionică. Este vorba de componente electronice, ceramice, de etanșare pentru vid și de unele aparate de măsură și control.

Vlaicu RADU

BOTOȘANI

Semințe bune pentru recolte mariȘl In unitățile agricole din județul Botoșani se fac pregătiri intense în vederea apropiatei campanii agricole de primăvară. Printre a- ceste activități, asigurarea semințelor ocupă un loc important. Semințele și materialul săditor pentru campania de primăvară sînt asigurate conform planului de cultură stabilit la aproape toate culturile — ne spune ing. Vasile Apetroaie, șeful Inspectoratului pentru calitatea semințelor. Acum are loc preluarea lor de către unități.Aflăm că pentru cele 2160 hectare de ovăz ce urmează să fie cultivate s-au asigurat 120 tone, fiind sosite și unele cantități de sămînță repartizate din alte județe. Urmează să mai fie trimise alte cantități de la centrele pentru semințe din Brașov. Sibiu. Neamț și Argeș, care însă fntirzie să le livreze. Pentru cele 10 000 hectare de floarea-soare- lui. s-a procurat întreaga cantitate de sămînță. Expeditori cu promptitudine : centrele de semințe Caracal (Olt) și Vrancea. Livrările la să- mînta de cînepă continuă și, în prezent, necesarul de 255 tone e aproape realizat. în schimb, la in mal erau de adus 58 tone, din cele 144 tone necesare, de la întreprinderea de in și cînepă Suceava.Ponderea culturilor de primăvară, firește, o reprezintă porumbul. Din

cele peste 1 400 tone sămînță erau venite în județ ceva mai mult de 800 tone. Urmează să mai livreze cantități importante unitățile de profil din județele Galați, Neamț și Brăila. Din punctul de vedere al operativității onorării repartiției, iată două modalități de acțiune contradictorii : județul Călărași livrase aproape întreaga cantitate de 100 tone porumb sămînță, iar județul Vaslui nici un bob !Pentru sfeclă de zahăr sînt necesare circa 120 tone sămînță, din care s-au adus 80 tone. în această privință e o situație specială : distribuirea seminței nu s-a făcut încă, așteptîndu-se să se completeze întreaga cantitate și cu cele 40 tone din import. în al doilea rînd. „expectativa" In distribuire e necesară și admisibilă fiindcă tratamentul cu insecticid trebuie aplicat doar cu 8 zile înainte de semănat, pentru a nu influenta defavorabil germinația.Făcînd. un bilanț, subliniez că unitățile cultivatoare au ridicat circa 90 tone sămînță de in pentru fibră. 160 tone cînepă pentru fibră și sămînță. toată mazărea și fasolea ; mare parte din unități au preluat semințele de legume. Au Început și preluările semințelor de porumb și culturi furajere.Citeva dîn problemele care se ridică la această dată :

• Pentru circa 5 000 hectare care urmează să fie cultivate cu soia Încă nu a venit repartiție de la Ministerul Agriculturii. Centrul pentru contractarea, preluarea și prelucrarea fondului de semințe Botoșani asigură unele cantități, dar altele trebuie livrate de la Giurgiu, Iași, Mehedinți și Vaslui.• Valoarea semințelor ridicate de unități în toamna anului 1986 s-a decontat numai parțial, unele credite rămînind restante.Cum s-a depășit un asemenea Impediment la semințele de legume ? întreprinderea județeană de legume și fructe, contractantul producției de legume pe județ, achită contravaloarea semințelor și materialului săditor din avansurile de contractare. în felul acesta, s-a asigurat întregul necesar de semințe pentru legume, mare parte din cantitate fiind distribuită pe unități. Cîntărind lucrurile, la fel ar putea face si întreprinderea pentru contractarea. achiziționarea și păstrarea produselor agricole Botoșani. Cina caută... găsește soluții. Depășin- du-se impedimentele, va fi respectată data de 1 martie a.c., ca scadență a ridicării tuturor cantităților de semințe de către unități.
Euqen HRUȘCA
corespondentul „Scinteii*

TULCEA

Activitatea în legumicultura trebuie intensificatăJudețul Tulcea se numără printre județele mari cultivatoare de legume. Anul acesta, oamenii muncii din agricultura tulceană vor cultiva cu legume 6 770 hectare, din care 5 100 hectare în unitățile specializate pentru cultura legumelor. Cum este cunoscut, în legumicultura, un volum însemnat de muncă se efectuează' și în lunile de iarnă. în această perioadă, se produc răsadurile, se fertilizează terenurile. Cum se desfășoară lucrările respective în județul Tulcea ?O concluzie se impune din capul locului : pregătirea producției legumicole aici este mult rămasă In urmă. Pînă la această dată, cela aproximativ 4,7 milioane fire de răsaduri necesare plantării în solarii trebuiau să fie produse și repicate, urmînd să înceapă înființarea culturilor respective. Pînă acum au fost însămînțate suprafețe care asigură doar 90 la sută din aceste răsaduri, fiind repibate numai 3 milioane de fire. De asemenea, trebuiau semănate în solarii și in sere-solar suprafețele care urmează să asigure producerea, pină la 10 martie, a 194 milioane de răsaduri pentru culturile timpurii din cîmp. Pînă acum nu s-a semănat nici un hectar din această suprafață. Motivul ? „Lipsa foliei de polietilenă a făcut să întîrziem cu aproximativ trei săptămini lucrările de producere a răsadurilor — ne spunea inginerul Mihai Arsenie, di-

— Consiliul oamenilor muncii din unitatea dv. obișnuiește să efectueze analize la fața locului, acolo unde și atunci cind apar probleme mai complicate, care solicită o soluționare operativă și eficientă ?întrebarea aceasta am pus-o, spre a avea o imagine mai clară a modului în care organele de conducere colectivă adoptă metode eficiente în rezolvarea problemelor economice, mai multor președinți ai consiliilor oamenilor muncii. Importante ni se par cele două mentalități care au caracterizat răspunsurile primite. Prima ar fi aceea că „analizele la fața locului sint mai greoaie, necesită o concentrare mare de forțe, și nu întotdeauna poți lua decizii imediate". A doua aduce în discuție faptul că asemenea analize ar „dubla pe cele practicate in activitatea de partid, ar contribui la suprapunerea acțiunilor factorilor de conducere politică și economică".Așa să fie oare ?înainte de a trage anumite concluzii in legătură cu aceste opinii, sâ reamintim indicația dată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la ședința Comitetului Politic Executiv din 20 februarie a.c. : „Să luăm măsuri ca tot ceea ce am discutat în adunările proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor să fie realizat în cele mai bune condiții de consiliile oamenilor muncii, de ministere, de organele centrale de specialitate". Șl acum iată, pe scurt, experiența unor consilii ale oamenilor muncii din citeva întreprinderi ale municipiului Arad, care practică metoda analizelor la fața locului în soluționarea problemelor, în adoptarea deciziilor.„Secția turnătorie — ne spune loan Sîrbu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de ma- șini-unelte — începuse într-o anumită perioadă a anului trecut să ne pună probleme deosebite. Nu asigura la timp programul de piese turnate, nu realiza produse de calitatea cerută, iar rebuturile și neîncârcările în consumurile normate de materii pri

me. materiale și energie creșteau vertiginos. în calitatea pe care o am, de secretar al comitetului de partid și președinte al consiliului oamenilor muncii, am fost obligat să întreb atît pe șeful secției, cît și pe tovarășii

ne-au ajutat atît In înțelegerea situației reale, cit și in stabilirea măsurilor pentru îndreptarea lucrurilor".Nu ne propunem acum să reconstituim pînă la amănunte respectiva analiză. Am insistat și insistăm asupra modului în care ea a fost gîndită. Și pentru ca problemele să fie înțelese și recepționate pe întregul flux informațional tehnic și politic, la analiză au fost invitați să participe și șefii compartimentelor aprovizionare, pregătirea fabricației, mecanic șef, cooperare, control tehnic de

terminat și reacții imediate sau cu termene bine stabilite pentru soluționarea lor. Aș fi putut eu, șeful secției, să hotărăsc schimbarea tuturor controlorilor tehnici de calitate pentru superficialitatea și lipsa de exigență de care dădeau dovadă în activitatea lor ? Nu, și poate nici tovarășul director, dacă nu ar fi participat la această analiză, care a dezvăluit în întregime adevărul. Dar să nu mai lungesc vorba. Cele peste 70 de măsuri, aflate permanent sub analiza „comandamentului", au introdus în turnătorie atît o stare de spirit
ANALIZELE LA FAȚA LOCULUI - 

INSTRUMENT AL CUNOAȘTERII REALITĂȚII, 
AL EFICIENTEI DECIZIEI 1N PRODUCȚIE

din conducerea întreprinderii care răspund de activitatea turnătoriei, de ce s-a creat o asemenea situație? Cele două răspunsuri primite — „Ne confruntăm cu greutăți deosebite" și „Dotarea tehnică a turnătoriei nu mai ține pasul cu actualele ritmuri de producție" — m-au determinat să propun efectuarea unei analize la fața locului de către biroul comitetului de partid și consiliul oamenilor muncii. Dar nu o simplă deplasare pînă în secție, pentru a vedea cum muncesc oamenii și a spune că ne-am deplasat și în turnătorie. Am stabilit un colectiv de control, alcătuit din membri ai biroului comitetului de partid și ai biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, care a primit sarcina să analizeze atît activitatea productivă, cît și pe cea politică. Concluziile acestui colectiv au fost transmise apoi fiecărui tovarăș din cei care urmau sâ se deplaseze la analiza din turnătorie. Ceea ce ne-a oferit posibilitatea să participăm la această analiză cu anumite concluzii bine conturate, care

calitate și secretarii birourilor organizațiilor de partid. Analiza a durat aproape 3 ore și au luat cuvîntul în cadrul ei aproape 50 la sută din participant — ei înșiși în număr de peste 50. Dacă materialul elaborat de colectivul de control propunea circa 10 măsuri tehnico-organizatori- ce și politice pentru redresarea situației turnătoriei, dezbaterea problemelor la fața locului a relevat necesitatea a peste... 70 ,de asemenea măsuri.Care a fost eficiența acestei analize ?' Am primit răspunsuri la această întrebare și din partea conducerii întreprinderii și din partea comitetului de partid. Dar cel mai semnificativ ni s-a părut a fi ce) al tovarășului Titus Popa, șeful secției turnătorie : „Dacă, pînă la data analizei la fața locului, problemele cu care se confrunta turnătoria parcurgeau un drum lung pînă a ajunge la toți factorii de decizie, și cînd ajungeau, ajungeau fragmentat, pe tronsoane, respectiva analiză le-a transmis pe toate simultan și a de

nouă, cit și o bază materială propice realizării sarcinilor de plan". Rezultatul ? în 2—3 luni de la desfășurarea analizei la fața locului, activitatea turnătoriei s-a îmbunătățit din toate punctele de vedere. >esaEste pozitiv faptul că și în alte unități din municipiul Arad analizele la fața locului nu sînt privite ca o simplă modă („să inițiem și noi asemenea analize, pentru a nu se zice că n-am făcut"), ci s-au impus ca o metodă de muncă eficientă, la care, practic, „nu șe mai poate renunța", cum se exprima loan Rusu, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de oro- logerie (accesorii de mecanică fină). Aici trecerea a peste 10 produse din stadiul de „nerentabile" în stadiul de „rentabile" s-a realizat, în primul rînd, prin analizarea de către consiliul oamenilor muncii Ia fața locului, în ateliere și secții, împreună cu toți muncitorii, a situației fiecăruia dintre ele.Cele relatate pînă aici — ca să revenim și la întrebarea da la începu-

tul acestor rînduri — arată că analizele la fața locului nu sint „nici mai greoaie", nu împiedică nici „adoptarea unor decizii imediate" și nici „nu dublează", dacă sint bine organizate, pe cele întreprinse pe linie de partid. Evident, cele asupra cărora ne-am oprit nu sînt nici ele un model perfect, dar este cert că au avut, așa cum o atestă faptele, o eficiență mai mare decît cele desfășurate intre cei patru pereți ai 'sălii de ședință a consiliului oamenilor muncii. Cum nici în municipiul Arad — iarăși cum o dovedesc faptele — analizele la fața locului n-au devenit o practică generalizată în activitatea organelor de conducere colectivă, iar unele din ele nu reușesc, din păcate, Să se sustragă consecințelor formalismului. Există unități, ca Antrepriza de construcții-montaj. Combinatul pentru prelucrarea lemnului, Antrepriza de construcții industriale Timișoara, Șantierul Arad, care au Încheiat anul 1986 cu importante ne- realizărl ale sarcinilor de plan, iar unele au debutat și în acest an cu o asemenea, „carte de vizită". Consiliile oamenilor muncii de aici au tot dezbătut in birouri cauzele nereall- zării planului, dar nu și-au propus niciodată să mute aceste analize acolo, în secțiile de producție, spre a le examina cu cei mai in măsură să explice și cauzele, să propună și soluțiile.Viața arată că analizele la fața 
locului nu sînt o Bimplă schimbare de decor, ci reprezintă, In fapt, pentru întregul consiliu al oamenilor muncii, o cunoaștere temeinică a realității, oferă posibilitatea angajării unui dialog autentic de lucru asupra ' problemelor esențiale ale producției. Ceea ce Înseamnă șanse în plus pentru adoptarea atît a unor măsuri tehnico-organizatorice, cit și politice „pe fază", menite să accelereze ritmul producției, să asigure o mobilizare efectivă a tuturor forțelor colectivului la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. A deplasa deci actul conducerii spre „miezul fierbinte al muncii" înseamnă a-i conferi o responsabilitate mai mare, o eficiență superioară.

Constantin PRIESCU 
Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteii*

rectorul trustului horticol județean. Din cele 110 tone de folie repartizate să fie livrate de întreprinderile de prelucrare a maselor plastice din Iași și Buzău au sosit la Tulcea, în ultimele 10 zile, doar 40 de tone. De asemenea, avem o nouă șeră-solar construită la Zebil, cu o suprafață de 6 hectare, care nu este încă acoperită. întreprinderea de geamuri din Buzău, cu care am încheiat contract încă de anul trecut, nu și-a onorat încă obligațiile contractuale privind livrarea geamurilor, iar noi nu putem folosi această suprafață pentru producerea răsadurilor".în raidul întreprins prin mai multa unități legumicole am văzut o amplă mobilizare de forțe pentru recuperarea rămînerilor în urmă. La asociațiile legumicole din Ceamurlia de Jos, Nalbant și Tulcea se lucrează intens la repicarea răsadurilor, la acoperirea solariilor în vederea însă- mînțării suprafețelor de pe care se vor produce răsaduri pentru culturile timpurii de tomate, conopidă și varză din cîmp. în toate unitățile, amestecurile de pămînt au fost pregătite, iar acum, cînd s-a adus folia, s-a trecut la însămînțarea suprafețelor planificate. Practic, în asociația legumicolă Ceamurlia de Jos și la cooperativa agricolă de producție Luncavița, chiar in condițiile cînd nu s-a făcut o aprovizionare corespunzătoare cu folie, graficul de producere a răsadurilor s-a respectat. „Noi am recuperat o cantitate mare din folia folosită anul trecut — ne spunea Ștefan Burghelea, președintele C.A.P. Luncavița. Cu această folie am învelit trei solarii In care producem răsad pentru nevoile unității noastre. în cîteva zile vom trece la repicatul răsadurilor pentru legumele timpurii din cîmp, iar de îndată ce timpul va permite vom înființa aceste culturi".

Sînt însă și unități care nu acordă atenția cuvenită producerii răsadurilor. Este vorba de asociațiile legumicole Valea Nucarilor și Zebil, de cooperativele agricole Nufăru, Beștepe, Mihai Bravu, Mahmudia, Jijila. Cooperativa agricolă Nufăru, de exemplu, are în plan să producă varză timpurie. Pînă la această dată însă nu a ridicat din centrul de semințe din Tulcea sămînță necesară producerii răsadului, Iar cooperativele a- gricole Mahmudia șl Jijila nu au preluat încă sămînță de tomate timpurii.Timpul care a mai rămas pentru pregătirea producției de legume din acest an este scurt. Legumicultorii tulceni înregistrează însă mari rămi- neri în urmă la efectuarea acestor lucrări, în parte datorită unităților furnizoare de folie și de geamuri din Buzău și din Iași, care — după cum se arăta mai sus — nu și-au onorat contractele, dar și datorită faptului că unele asociații legumicole și cooperative agricole nu au organizat corespunzător munca. în plus, legumicultorii tulceni se confruntă și cu unele greutăți în aprovizionarea cu motorină și îngrășăminte chimice. Din cele 54 tone de motorină, cît este nevoie în unitățile legumicole din județ pentru efectuarea lucrărilor în această perioadă, s-au asigurat de la începutul anului și pînă acum doar 10 tone. Față de 700 tone îngrășăminte chimice complexe necesare au fost asigurate doar 100 tone.Toate aceste probleme trebuie să facă obiectul unor analize temeinice atît la nivelul județului, cît și la Ministerul Agriculturii, urmate de măsuri eficiente pentru asigurarea tuturor condițiilor obținerii producțiilor de legume planificate.
Neculal AMIHULESEI corespondentul „Scinteii"

Intreținereo răsadurilor de tomate la Asociația economică de «tat pentru 
producerea legumelor Sintandrei Deva
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Politica partidului nostru, o politică științifică, profund umanistă

EGALI ÎN DREPTURI Șl ÎNDATORIRI 
ÎN PATRIA COMUNĂ - ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Uniți în gînd și faptă, 
pentru progresul continuu al țării, 

pentru propria noastră fericire
România socialistă de azi, țară liberă și independentă, înscrisă ferm pe coordonatele unor profunde prefaceri înnoitoare în toate domeniile vieții econo- mico-sociale, ale progresului multilateral, întruchipează în mod magistral speranțele și idealurile noastre, ale tuturor fiilor săi. Drumul nostru spre zările luminoase ale comunismului înseamnă zidire, verbul care ne definește cel mai pregnant fiind A CONSTRUI. Este drumul pe care ne-am angajat eu gîndul și voința, cu aspirațiile, năzuințele noastre, prin reunirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, * fără deosebire de naționalitate, care transpun în viață, cu puternic elan patriotic, înțeleaptă, clarvi- zionara politică a Partidului Comunist Român, politică profund științifică, al cărei ilustru arhitect este tovarășul Nicolae CeaușescU, fiul cel mai iubit al națiunii române.înscris între marile ctitorii pe care, cu justificată mîndrie, le punem sub arcul de timp al glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu", edificiul democrației muncitorești' revoluționare, unic in felul său, cum pe drept cuvînt arată secretarul general al partidului, are drept temelie valori trainice — economice, politice, sociale, morale. Una dintre aceste valori, cu ample implicații pozitive în întreaga viață a țării, o constituie rezolvarea justă, pe baza concepției materialistdialectice, a principiilor socialismului științific, a problemei naționale; Ceea ce înseamnă, de fapt, asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. S-au împlinit, în anii socialismului, idealuri și năzuințe seculare. Pentru că de veacuri fiii acestui legendar pămînt românesc, nu numai că au muncit și au trăit împreună, dar au și luptat împreună pentru unitatea patriei comune, pentru o viață demnă, pentru libertate și progres social. în procesul luptei revoluționare, între ei s-au cimentat sentimente trainice de frăție, de unitate și armonie. Este meritul partidului nostru comunist de a fi reușit, cu deosebire după Congresul al IX-lea, să ne dezvolte tuturor, fără deosebire de naționalitate, conștiința identității de interese, aspirații și responsabilități ; de a fi reunit clocotitorul șuvoi al energiilor noastre în efortul de a edifica noua

societate socialistă pe pă- mintul patriei noastre comune, noi, cu toții, fiind fiii aceleiași mari familii, beneficiari direcți ai rezultatelor muncii noastre.Pentru noi toți, pentru oamenii muncii români de naționalitate maghiară și germană, ca de altfel pentru întreaga națiune română, problema fundamentală o reprezintă înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Viața, istoria nouă a patriei dovedesc că numai prin realizarea o- biectivelor stabilite de partidul și statul nostru, numai printr-o susținută dezvoltare economico-so- cială se pot asigura adevărata egalitate în drepturi, bunăstarea și fericirea întregului popor.Dezvoltarea puternică a forțelor de producție și amplasarea armonioasă a industriei, a celorlalte activități pe tot cuprinsul patriei se află la baza asigurării deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor României socialiste. Au fost create condiții dintre cele mai bune, în toate județele, pentru asigurarea dreptului fundamental la muncă, a accesului larg, neîngrădit la însușirea celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii moderne. Pe temeiul acestor realități se asigură, în fapt, egalitatea deplină între toți cetățenii patriei, in toate domeniile : economic, social și politic.Dezvoltarea continuă a democrației muncitorești revoluționare, crearea condițiilor pentru participarea activă a oamenilor muncii, a tuturor categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea societății reprezintă o constantă a politicii interne a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele patriot, strălucitul strateg al drumului nostru spre comunism. însăși activitatea consiliilor noastre se înscrie în cadrul larg al dezvoltării democrației socialiste, revoluționare din România. în organele de conducere centrale și locale ale partidului și ale puterii de stat, în celelalte organisme ale democrației muncitorești revoluționare, de masă și obștești, reprezentanții naționalităților conlocuitoare sînt o prezență activă, dinamică, participînd nemijlocit la fundamentarea și adoptarea deciziilor, în scopul valorificării cît mai depline

a resurselor materiale și umane ale națiunii noastre socialiste. 'Toate acestea sint realități ce nu pot fi în nici un chip infirmate.Tocmai de aceea, consiliul nostru, toți cetățenii români de naționalitate maghiară își îndeplinesc o înaltă îndatorire patriotică din a adopta în orice împrejurare, o poziție fermă, intransigentă, de respingere hotărîtă a oricăror încercări de denigrare din afara țării, a oricăror încercări de a semăna vrajbă între fiii marii noastre familii — poporul român — cu intenția vădită de diversiune și amestec în treburile interne ale țării noastre, de subminare a independenței și suveranității României socialiste.Cercurile imperialiste reacționare dintr-o serie de țări occidentale, în ura lor neîmpăcată față de socialism, recurg la tot felul de diversiuni de ordin ideologic, de dezinformare a maselor, a oamenilor, ponegrind realitățile noastre contemporane, făcînd tot felul de speculații pe tema așa-zisei probleme naționale din România. Mercenari ai cuvîntului, oameni fără țară, fără căpătîi, lipsiți de conștiință, pu- nîndu-se în slujba unor cauze pierdute, încearcă, de la oficine radiofonice sau de presă reacționare, să învenineze atmosfera, denatured realitățile, avînd drept singur țel să lovească în construcția socialismului, să împiedice mersul nostru ferm pe calea dezvoltării.La rîndul lor, pseudo- istorici, servind aceluiași scop, reluînd cele mai reacționare teze ale istoriografiei burgheze, imperialiste, falsifică grosolan istoria noastră națională, denaturează adevărul, făcînd apologia fostelor imperii, a politicii de forță, dominație și asuprire a altor popoare.Respingem categoric concepțiile naționaliste, șovine. revizioniste, revanșarde, care pun în pericol relațiile pașnice statornicite între popoare. Respingem, de asemenea, cu toată fermitatea, orice fel de a- mestec in treburile interne ale patriei noastre. Istoria ne-a învățat, de-a lungul secolelor, că amestecul în treburile interne ale poporului român — ale oricărui popor — a adus atît învrăjbire, cît și asuprire, înapoiere economică și socială.In anii socialismului, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului, în „Epoca Nicolae Ceaușescu",

cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga noastră istorie națională, poporul român, numai și numai prin propriile puteri, valo- rificindu-și capacitatea de muncă, de creație, și a ridicat patria pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. Numai și numai prin propriile puteri, ale tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, ale întregului popor, sub conducerea partidului. vor fi înfăptuite programele de viitor, sînt și vor fi învinse orice dificultăți sau neajunsuri, inerente intr-un proces atît de complex cum este edificarea unei societăți noi.Sintem datori, cu toții, să facem să crească puterea de muncă și de creație a poporului prin dezvoltarea conștiinței revoluționare ; prin ridicarea nivelului de pregătire profesională și științifică ; prin combaterea cu fermitate a concepțiilor înapoiate, retrograde, mistice despre lume și viață, a oricăror manifestări de înjosire umană. Avem datoria de a intensifica activitatea educativă de dezvoltare și mai puternică a patriotismului revoluționar. de a cultiva sentimentele dragostei față de patrie, partid și popor, de a acționa consecvent pentru promovarea politicii externe a României socialiste. a demersurilor constructive ale președintelui tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de colaborare între toate națiunile lumii, pentru pace și înțelegere între popoare.Angajamentul nostru, al tuturor celor care trăim și muncim în strînsă. frăție în județul Caraș-Severin, este acela de a acționa cu hotărîre și responsabilitate. împreună cu întregul popor, în strînsă unitate în jurul Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal, a obiectivelor cutezătoare de dezvoltare economico-so- cială a României pînă în anul 2000, adoptate de Congresul al XIII-lea. cu convingerea că de munca noastră și roadele ei depind bunăstarea și fericirea noastră, a tuturor.
Iosif SZASZ,
membru supleant 
al Comitetului 
Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar 
al Comitetului județean 
Caraș-Severin

0 democrație reală-democrația muncii, 
a înfăptuirilor poporului pentru popor
Participarea egală a tuturor cetățenilor patriei la activitatea econo- mico-socială, la viața politică și spirituală a țării, la conducerea societății a devenit, in anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, o realitate de fiecare zi în România socialistă. Este un fapt cert, dovedit de viață, de noua istorie a țării, că această cucerire cu adevărat revoluționară reflectă, în esența ei, între mărețele înfăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", rezultatele politicii științifice, profund umaniste a Partidului Comunist Român privind rezolvarea problemei naționale. Este meritul incontestabil al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi îmbogățit și in acest domeniu gîndirea revoluționară contemporană cu teze noi, profund novatoare și științifice.România socialistă se poate mîndrl, cu îndreptățit temei, că a asigurat o reală și deplină egalitate în drepturi pentru toți cetățenii săi. Politica promovată cu consecvență de partid, in mod deosebit în răstimpul care a trecut de la Congresul al IX-lea, de industrializare a țării și modernizare a agriculturii, de perfecționare a Întregii vieți economico-s'ociale, a creat condițiile de transpunere în fapt a drepturilor asigurate prin Constituție tuturor fiilor patriei. Fiii țării muncesc în unități industriale sau agricole înzestrate cu mijloace tehnice perfecționate, Învață in școli de toate gradele, cu o bază didactico-mate- rială modernă, dispun, fără vreo o- preliște, de posibilități nelimitate pentru perfecționarea pregătirii profesionale, culturale și științifice, de împlinire a personalității umane.Experiența țării noastre oferă o edificatoare dovadă că socialismul este singura orinduire in stare să asigure și să garanteze adevărata egalitate între toți membrii societății. Modul in care a fost rezolvată, în România, prin grija partidului, a

tovarășului Nicolae Ceaușescu, problema națională se înscrie între argumentele supreme ale superiorității istorice a socialismului. S-a produs, pe acest plan, un proces revoluționar complex, care a început cu înlăturarea exploatării omului de către om, a oricăror forme de subjugare socială și națională. Cu dezvoltarea și perfecționarea proprietății socialiste. Cu progresul accelerat în toate domeniile de activitate. Pe această bază a fost lichidată orice manifestare de discriminare și inegalitate socială ; a fost așezată pe baze democratice întreaga viață economică, politică și social-culturală ; a fost creat sistemul democrației muncitorești revoluționare, care oferă condiții nelimitate cetățenilor țării de a participa direct la conducerea societății. Aceste cuceriri istorice au conturat cadrul optim pentru exercitarea integrală și reală a drepturilor și libertăților civice garantate de Constituție, în primul rind dreptul la muncă și dreptul la învățătură, dreptul de a trăi în pace într-o țară liberă și suverană. Politica națională promovată de partidul și statul nostru a dobîndit un caracter științific, umanist, bucurîndu-se de aprecierea unanimă a tuturor cetățenilor țării, pentru că a ținut și ține seama mereu de realitățile și particularitățile proprii României, stat național unitar, de necesitățile și posibilitățile fiecărei etape ale revoluției și construcției socialiste. Iată de ce, în efortul fără precedent și în realizările cu adevărat epocale, îndeosebi din ultimele două decenii, pentru dezvoltarea forțelor de producție, modernizarea economiei, înflorirea științei și culturii, perfecționarea în- vățămîntului, se regăsesc munca și gindirea tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate.Date și fapte referitoare la județul Timiș, zonă a țării unde trăiesc și

cetățeni români de naționalitate germană, ilustrează și ele, cu pregnanță, această realitate a țării , — egalitatea reală în drepturi și îndatoriri a tuturor cetățenilor. In acest județ, unde în ultimii 22 de ani s-au reînnoit practic toate fondurile fixe din industrie — ramură ce s-a dezvoltat într-un ritm mediu superior celui la nivel național — se realizează o producție-marfă în valoare de 45 miliarde lei anual ; aici, unde agricultura s-a înscris temeinic pe coordonatele modernizării, producția de cereale este de 2,4 milioane *tone; aici, unda învă- țămîntul, știința, cultura cunosc o înflorire fără precedent, toți locuitorii județului, fără deosebire de naționalitate, au acces liber la educație. Eu personal muncesc în domeniul învățămintului, la Liceul de matematică-fizică „Nikolaus Le- nau“ din Timișoara, unitate școlară distinsă, prin Decret prezidențial, cu Ordinul Muncii clasa I. Aici, la profilele de matematică-fizică, mecanică, industrie ușoară, chimie- biologie și filologie-istorie, învață, începînd din clasa I și pînă în clasa a XlI-a, aproape 2 000 elevi. Instruirea șî educația lor este asigurată de peste 80 de cadre didactice, între care unele posedă titlul științific de doctor. In județiil Timiș îșl desfășoară, în total, activitatea în limba germană 42 de unități șl secții în învățămîntul preșcolar, 55 unități și secții în învățămîntul general, 8 secții în învățămîntul liceal, în cadrul cărora studiază mii de copii și elevi. Și, pentru că sînt la acest capitol, voi consemna și alte date despre viața spirituală a populației de naționalitate germană din județ, tot ca o mărturie a grijii orinduirii noastre socialiste pentru cultivarea limbii materne, a obiceiurilor, a trăsăturilor psihologice specifica exprimării identității pro-

Participare activă, responsabilă 
la conducerea societății socialiste
Sînt nenumărate prilejurile de îndreptățită mindrie pe care cetățeanul României socialiste le încearcă atunci cind o împrejurare sau alta îl îndeamnă să alcătuiască, fie și măcar în datele lui esențiale, un tablou al marilor prefaceri pe care le-a cunoscut patria in anii construcției revoluționare. Iată, de pildă, cifrele care exprimă sintetic creșterea economiei României : doar in patru decenii, ea s-a transformat dintr-o țară slab dezvoltată, eminamente agrară, într-o țară cu o industrie puternică, modernă, care produce de 115 ori mai mult decît în 1944, cu o agricultură socialistă dezvoltată, a cărei producție a crescut de peste 5 ori. Platformele industriale, giganticele combinate, șantierele de construcții, localitățile — multe dintre ele de nerecunoscut pentru cel care le-a văzut chiar acum un deceniu — redi- mensionate, ctitoriile de seamă cum sînt Transfăgărășanul sau Canalul Dunăre — Marea Neagră demonstrează în graiul faptelor de netăgăduit voința, hărnicia și talentul unui popor hotărît să-și edifice un prezent și un viitor luminos pe măsura marilor sale înzestrări, înțelepciunea politicii revoluționare a partidului nostru comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică menită să ducă România într-un răstimp istoricește scurt pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste.In cuvîntarea rostită la ședința de închidere a programului de pregătire și instruire a organizatorilor de partid, președinți ai consiliilor agroindustriale de stat și cooperatiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Pornind de la necesitatea unirii eforturilor întregului popor — care a devenit cu adevărat stăpin pe bogățiile țării și pe destinele sale — partidul nostru a acordat si acordă o atenție deosebită dezvoltării continue a democratici muncitorești revoluționare, asigurării cadrului organizatoric corespunzător pentru participarea oamenilor muncii, a întregului popor, la conducerea tuturor domeniilor de activitate. Am pornit și pornim de la faptul că socialismul îl făurim cu poporul și pentru popor, că nu se poate concepe edificarea socialismului fără cea mai largă democrație revoluționară, că socialismul și democrația sînt de neseparat !“ Iată, în aceeași măsură cu tabloul înfloririi economice a României, un tablou nu mai puțin grăitor, un prilej de mindrie nu mai puțin întemeiată : imaginea unui popor care își făurește de sine stătător, conștient destinul, care își spune deschis părerea. adoptă hotărîri și militează pentru infăptuirea lor în cadrul unui sistem de organisme democratice care asigură exprimarea consensului întregii națiuni privind dezvoltarea țării, politica internă și externă a statului nostru. El asigură participarea neîngrădită la conducerea societății a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. a tuturor categoriilor sociale.Participanți activi la procesul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, în chip firesc, oamenii muncii de naționalitate maghiară iau parte la conducerea societății noastre — atît direct, cît și prin reprezentanții lor în diferite organisme politice, economice și so- 

prii. In comune șl orașe activează 110 formații artistice ; la Timișoara își desfășoară activitatea Teatrul german de stat, Cenaclul literar „Adam Miiller-Guttenbrunn" al asociației scriitorilor, apare cotidianul „NEUE BANATER ZEITUNG". O bună parte din cercetătorii și cadrele didactice din cele peste 30 de institute și filiale de cercetare și proiectare șl institute de învățămint superior din Timișoara sînt de naționalitate germană.Participarea cu drepturi și îndatoriri egale a tuturor cetățenilor țării la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului asigură, de asemenea, o judicioasă reprezentare a naționalității germane, proporțional cu ponderea pe care o deține în ansamblul populației, în organele locale de partid și ale puterii de stat. în consiliile oamenilor muncii, consiliile de conducere din cooperativele agricole de producție, în celelalte organisme democratice de conducere.Avem cu toții drepturi egale și îndatoriri egale. Avem dreptul la muncă și îndatorirea de a munci pentru dezvoltarea patriei comune. In fața noastră se află cutezătoarele programe adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, pe care poporul le înfăptuiește prin munca sa rodnică. Mai avem și greutăți de învins, și neajunsuri. Le vom învinge prin munca noastră înfrățită. Pe cei care, din afara țării. încearcă să speculeze aceste greutăți și neajunsuri, pentru a se amesteca în treburile interne ale statului român suveran și independent. îi invităm să deschidă cartea de istorie — mă refer la istoria cea adevărată a poporului român și nu la ceea ce încearcă să inventeze, să născocească unii pseudoistorici sau răuvoitori. Vor vedea că în tumultul veacurilor poporul român, toți fiii săi, indiferent de naționalitate, au muncit. au luptat și au învins prin propriile forțe. Și acum, prin propriile forte făurim noua societate, viața noastră nouă. Prin propriile forțe asigurăm viitorul luminos al patriei noastre comune. Republica Socialistă România.
prof. Erika MULLER
directoarea
Liceului de matematică-fizică 
„Nikolaus Lenau" - Timișoara 

ciale, în organele locale și centrale de partid și de stat, in consiliile populare, în Marea Adunare Națională. în consiliile' populare comunale, orășenești, municipale și județene au fost aleși în actuala legislatură 4 362 de deputați de naționalitate maghiară, iar în Marea Adunare Națională 27. Principiul reprezentării democratice potrivit ponderii fiecărei naționalități este respectat la toate nivelurile, pe toate treptele sistemului democrației noastre muncitorești revoluționare.Adunările generale ale oamenilor muncii, care se desfășoară în aceste zile, adunările generale de dare de seamă și alegeri ale organizațiilor partidului demonstrează aceeași unitate de gînd și de faptă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Participanți activi la dezbateri, luînd decizii în perfectă cunoștință de cauză, alegînd și fiind aleși în organele de conducere ale unităților respective, în birourile și comitetele organizațiilor de partid, oamenii muncii de naționalitate maghiară beneficiază plenar, fără nici o urmă de îngrădire sau de discriminare, de cadrul democratic larg, de spiritul profund democratic care guvernează întreaga viață a organizațiilor de partid, a unităților economice socialiste. 'Peste tot acolo unde trăiesc și își
Istorică, măreață cucerire 

revoluționară-unitatea de neclintit 
în jurul partidului

O realitate vie, un mod de a fi, a gîndi și acționa al tuturor cetățenilor României socialiste se manifestă astăzi cu pregnanță în patria noastră : unitatea de nezdruncinat a întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această unitate are la bază un vast proces de transformări revoluționare, condus cu înțelepciune și fermitate de Partidul Comunist Român, pe al cărui stindard stau scrise idealurile luptei pentru făurirea unei societăți fără exploatare, în care fiecare cetățean să trăiască și să muncească în demnitate, egalitate și frăție, să participe la adoptarea și înfăptuirea hotărîri- lor, să beneficieze de roadele muncii sale.Unitatea și frăția dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își are rădăcini adinei în istoria patriei noastre, în tradițiile muncii și luptei comune ale fiilor ei împotriva asupririi și exploatării, a împilării de orice fel, pentru dreptate socială și națională, pentru o viață demnă și liberă. „In decursul secolelor — arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — țăranii români, și alături de ei țăranii maghiari, germani și de alte naționalități, care trăiau și munceau laolaltă, au luptat cot Ia cot împotriva exploatatorilor și asupritorilor, împotriva vrăjmașilor, au apărat cu prețul vieții pămîn- tul patriei și bunurile pe care le-au creat împreună".în îndelungata noastră Istorie, toți locuitorii plaiurilor românești — români, maghiari și de alte naționalități — au învățat, viața însăși i-a învățat, să-și unească gîndurile, sentimentele și faptele pentru a munci și a izbîndi împreună, căci numai în unitate se vor afla întotdeauna izvorul forței, certitudinea împlinirii aspirațiilor lor supreme.De-a lungul vremurilor, clasele exploatatoare, forțele retrograde, reacționare au dus permanent o politică de dezbinare și învrăjbire, de intoleranță și exclusivism național, ceea ce a provocat nu o dată evenimente tragice. Dar forța morală și umanismul poporului au demonstrat că ceea ce unește și apropie într-o reală frăție este In cele din urmă mai puternic și mai trainic. Integrînd tot ce a fost mai valoros în istoria seculară de muncă și luptă a poporului pentru crearea civilizației materiale și spirituale, continuînd pe o treaptă superioară aceste tradiții progresiste, revoluționare, umaniste, Partidul Comunist Român și-a înscris în programul său, încă de la constituire, promovarea frăției și realizarea unității de luptă între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate.După cucerirea puterii politice da către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, după desființarea claselor exploatatoare, politica partidului nostru în problema națională a devenit politică de stat, parte integrantă a procesului construcției socialiste, asigurînd deplina egalitate în drepturi și îndatoriri a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate.Aceasta este o egalitate reală, care își are izvorul nu în simple declarații sau acte administrative, ci în condițiile concrete, reale, de participare a tuturor cetățenilor la opera măreață de edificare a patriei socialiste comune. Propășirea țării pe calea socialismului, a progresului economico-social și spiritual constituie chezășia sigură a manifestării 

desfășoară activitatea, oamenii muncii de naționalitate maghiară iau parte — în rind cu oamenii muncii români, cp oamenii muncii de alte naționalități — la tot ceea ce efectiv înseamnă, în Republica Socialistă România, act de decizie economică, politică, socială, intr-o perfectă egalitate în drepturi și îndatoriri. A decide și a înfăptui — două verbe aflate într-o strînsă conexiune dialectică, condiționate unul prin celălalt în sistemul democrației noastre muncitorești revoluționare — indiferent în ce limbă ar fi rostite, sînt încărcate de aceleași profunde înțelesuri, dau seama despre aceleași realități : socialism, democrație, unitate.In marele flux înnoitor al istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, profund marcat de geniala contribuție a tovarășului Nicolae Ceaușescu la teoria și practica construcției socialiste, situăm și crearea Consiliilor naționalităților — organisme proprii cu caracter consultativ și reprezentativ. Componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, ele acționează atît pentru mobilizarea maselor largi ale oamenilor muncii de diferite naționalități la activitatea de dezvoltare a economiei și culturii, la conducerea treburilor obștești, cît și pentru rezolvarea problemelor speci- 

plenare a personalității umane, a asigurării unei vieți demne a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate — rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale găsindu-și expresia reală în faptul că normele de egalitate proclamate juridic au o puternică temelie materială prin însăși dezvoltarea bazei economice a societății.In acest sens, o semnificație deosebită revine orientărilor Congresului al IX-lea al partidului privind dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, care au dus la transformări și împliniri fără precedent în județele și localitățile rămase în urmă din punct de vedere economic și social. S-a creat astfel fundamentul material al asigurării condițiilor de afirmare deplină a tuturor regiunilor patriei, indiferent de naționalitatea cetățenilor. Astăzi, in zone ale patriei unde pe timpuri industria era o raritate, muncesc umăr la umăr, afirmindu-șl virtuțile creatoare, români, maghiari, germani sau de alte naționalități. O societate armonioasă cu relații interumane armonioase — aceasta este una din trăsăturile de esență ale României socialiste. Iar exemplul județului Harghita demonstrează concludent acest fapt. Astfel, este elocvent pentru ritmul viu și dinamismul general al dezvoltării județului — ritm superior mediei generale pe țară, tocmai în vederea depășirii stării de înapoiere din trecut — faptul că în cincinalul anterior investițiile alocate pentru dezvoltarea județului au fost de 97 de ori mai mari decît în perioada 1951—1955, iar numărul personalului muncitor la 1 000 de locuitori a crescut de la 213 în 1966, la 329 în 1985. Ritmul anual de creștere a producției-marfă industrială a fost anul trecut de 8 la sută ; în prezent, județul realizează un volum de activități economice pe locuitor în valoare de peste 70 000 lei. Sînt numai cîteva din numeroasele argumente ce demonstrează justețea reorganizării administrativ-teritoriale din 1968, care a creat condiții favorabile dezvoltării tuturor județelor țării.Indestructibila unitate a tuturor fiilor patriei în jurul partidului, ai tovarășului Nicolae Ceaușescu, are la bază convingerea fermă că tot ce se Înfăptuiește în România socialistă este o creație comună care le aparține, deopotrivă, tuturor. Nu exprimăm doar o metaforă, ci un adevăr al zilelor noastre, menționînd cuvintele pe care filosoful antic Platon le atribuia lui Zamolxis, despre dialectica „părții" și „întregului" strîns legate între ele. El afirma că dacă trupului în întregul său îi merge bine, îi merge bine și oricărei părți din trup — și invers. Parafrazîndu-1 pe filosoful antic, putem afirma răspicat : Intr-o societate a muncii, creației șl demnității, noi, ca „părți" ele acesteia, sintem oameni ai creației și demnității, egali în drepturi și îndatoriri, responsabili pentru viitorul patriei noastre comune. „Tot ceea ce facem In România — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — socialismul însuși, este rezultatul activității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, al întregului popor și se realizează numai și numai pentru popor. De aceea trebuie să acționăm in mod conștient pentru a asigura în toate domeniile înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare, a programului Înfloririi întregii noastre patrii". 

fice, așa cum rezultă ele in proces amplu al edificării socialiste. In co: cepția partidului nostru, aceste co silii sint organisme menite să pote: țeze și să întărească participan efectivă a oamenilor muncii de dif rite naționalități la activitatea mu tilateraiă de dezvoltare a țării, < conducere a societății noastre, sublinieze o dată mai mult deplii egalitate in drepturi a tuturor cet. țenilor României socialiste.Participînd cu egale drepturi conducerea societății, oamenii mm cii de naționalitate maghiară respii cu indignare încercările unor nech' mâți de peste hotare de a se eri în apărători ai lor. în toate decizii și în toate înfăptuirile noastre, a tuturor, oamenii muncii de nation: litate maghiară din România își n găsesc visurile, opțiunile fundamei tale, vrerile și — spunîndu-și de chis opiniile în toate chestiunile ei sînt singurii care au dreptul s vorbească in numele lor propriu. : o și fac.In activitatea productivă, în viat spirituală, în activitatea de conduct re, la toate nivelurile, a vieții social economice și politice din patria noa. tră, există posibilități identice de s firmare pentru toți fiii țării fără dc osebire de naționalitate. Preocupare consecventă, profund principială partidului nostru comunist, a tovarî șului Nicolae Ceaușescu persona pentru perfecționarea continuă a sis ternului democrației muncitorești re voluționare, a activității de conducer se instituie, în felul acesta, și ca nouă și valoroasă contribuție la re zolvarea problemei naționale — cu cerire revoluționară de seamă, teme de îndreptățită mîndrie pentru toi cetățenii României socialiste.
Alexandru KOPPANDl 
membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Biroului Consiliuk 
oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

Unitatea de monolit a tutcirc. cetățenilor, a tuturor forțelor sociale ale patriei în jurul partidului, a. secretarului său general constituie c realitate care ne bucură în primul rind pe noi, membri egali ai societății, înfrățiți în tot ce înfăptuim, realitate pe care o recunosc și o privesc cu simpatie prietenii României. Această unitate și coeziune constituie una din forțele motrice majore ale progresului nostru social, ale dezvoltării continue a patriei pe noi culmi ale civilizației.Această realitate, stenică și optimistă, nu trebuie însă să ne facă să uităm . că se mai manifestă încă, uneori, diferite concepții retrograde, încurajate de unele cercuri din afara țării, interesate să pescuiască în ape tulburi, că peste hotare continuă să se manifeste încercări grosolane de deformare a istoriei poporului român, a istoriei conviețuirii dintre români, maghiari, germani și alte naționalități conlocuitoare pe plaiurile românești. In felul acesta se denigrează realizările socialismului în patria noastră, ale muncii și luptei noastre unite, se recurge la practici de mult condamnate de istorie pentru a ațîța șovinismul, pentru a lovi in interesele vitale ale poporului nostru. A crea surse artificiale de animozitate, a prezenta stările de lucruri în mod tendențios și instigator, a submina unitatea și coeziunea marii familii a oamenilor muncii înseamnă a lovi în interesele fundamentale ale tuturor cetățenilor, deci în noi înșine, beneficiari ai roadelor acestei unități. Noi, cei care trăim și muncim pe aceste plaiuri, bucu- rîndu-ne de roadele muncii noastre, respingem cu hotărîre și indignare orice acțiuni denigratoare, orice interpretări tendențioase, pe care în fapt le contrazice însăși viața, munca rodnică, unită a poporului nostru.în vasta operă de edificare a noii societăți pe pămîntul patriei noastre, am parcurs etape intr-adevăr istorice, învingînd nu puține piedici sau greutăți. Știm că pentru înfăptuirea mărețelor obiective pe care partidul le-a trasat mai. avem încă multe de făcut, va fi nevoie de eforturi susținute spre a rezolva problemele complexe ale mersului înainte, a ne îmbunătăți propria muncă, a elimina unele neajunsuri din activitatea noastră. Dar sintem siguri că, prin munca dîrză, unită a întregului popor, sub conducerea încercată a partidului, urmînd luminosul exemplu de dîrZenie revoluționară al iubitului conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom depăși orice obstacol s-ar putea ivi In drumul nostru înainte, vom asigura înflorirea mai departe a patriei comune, România socialistă.Realizările dobîndite de poporul român în îndeplinirea luminoaselor țeluri ale Programului partidului, a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului constituie temeiul hotărîrii noastre de a ne concentra și mai mult eforturile, întreaga capacitate creatoare pentru propășirea pe calea socialismului și comunismului a scumpei și unicei noastre patrii, Republica Socialistă România.
Dr. lnq. Iullu FEJES, 
membru al C.C. al P.C.R., 
secretar
al Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, 
prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv
al Consiliului popular județean 
Harghita
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Am întors capul brusc și am surprins privirea omului din spatele nostru. Avea ochi de copil fericit în fața unei vitrine cu jucării. în clipa aceea am înțeles mai multe despre el, despre sufletul lui decît în două ceasuri de convorbiri. Ne întreabă :— Vă place ? E frumos ?Ce cuvînt a întrebuințat: „frumos"... Ceea ce nu se putea să nu ne placă, lucrul acela frumos era o instalație industrială — agregatul de turnat sub presiune neferoase. Iar omul cu ochi de copil — directorul unității în care ne aflăm, întreprinderea de suban- samble și piese pentru mijloace de transport din Oradea.— Vă dați seama cum lucrează ? Uitați-vă. ce a mai rămas aici din turnătoria clasică ? Nimic.Și ne explică detaliile procesului tehnologic, performanțele utilajelor, ne spune povestea modernizării secției, ne face calcule de productivitate — totul cu o tinerețe cuceritoare, cu o participare, cu un atașament de parcă n-ar vorbi, la urma urmelor, despre corpuri neînsuflețite, ci despre ființe.Poate că acesta este secretul tinereții de spirit șl de faptă a lui Gheorghe Măduță, gazda noastră : capacitatea de a considera utilajele, agregatele, uneltele. produsele, ca pe ființe. îi spunem. Are o clipire de nedumerire, de neîncredere, de parcă ar zice : „O fi. dacă spuneți dumneavoastră..." Dar de zis, nu zice nimic.Are 53 de ani și e bihorean. Produs al vestitului din In- din ani.

Ei bine, lată căfesiei sale ? el unul...— Firmă, mic de zis, după fabrică, asta-mi trebuie mie. L-am înduplecat pe academicianul Horia Hulubei să-mi dea transferul. M-am du3 la „23 August" din Satu Mare. După doi ani, la
nu glumă, ni- dar eu tinjeam Fabrică —

mai mare decît la începuturi. Primele produse au fost piese de schimb pentru autocamioanele „Steagul Roșu". Astăzi nu există autocamion. autoturism, mașină de teren produse în țară care să nu aibă componente produse I.S.P.M.T. — Oradea.— Tovarășe director, spune că sînteți foarte propiat de oameni. Ce seamnă asta ?— Să vă spun ceva — nu Înseamnă nimic dacă nu ai în singe apropierea asta. Ești apropiat nu ca o linie de conduită, ești așa pen-

lasea- în-

Deși... să vedeți... Ajung si eu acasă, n-apuc să m-așez la masă, soneria : „Vă rog să mă iertați, tovarășe director, că vă deranjez acasă..." „Intră, frate, ai dumneata vreun necaz dacă ai venit acasă. Dragă, mai pune un tacîm“. „Lăsați, eu..." „Ce să las ? Poftă bună !" ...Și de cîte ori n-a plecat nevasta la teatru fără mine, „lasă, dragă, vin la actul doi", și cînd s-a întors m-a găsit tot cu oaspetele... Așa că, vedeți, are și încrederea inconvenientele ei — ride Gheorghe Măduță. plac data a fi
Respectul pentru oameni,

încrederea în ei

liceu „Samuil Vulcan" Beiuș. Cînd a absolvit stitutul politehnic București, acum 30 de a fost repartizat la Institutul de fizică atomică. Poate să-și dorească altceva un inginer în anul 1 al pro-

„Unio" mi s-a încredințat coordonarea compartimentului de proiectare, apoi a C.T.C.-ului și în cele din urmă a sculăriei. Asta în vreo șapte ani. Pe urmă, patru ani, am fost sculer- șef și șef al C.T.C. la „înfrățirea" Oradea. De 19 ani sint aici, la I.S.P.M.T. ; director.— Cum era întreprinderea atunci, în 1968 ?— Cum să fie ? O baltă... Da, da, o baltă în toată puterea cuvintului. închipui- ți-vă că terenul a trebuit ridicat cu un metru și jumătate. Toamna era răcoroasă din cale afară. Cei 350 de muncitori n-aveau răbdare pînă la recepția definitivă a primei hale. Și-au montat din loc în loc niște sobe, bucuroși că pot și știu să producă și altceva decît paturi metalice, stropitori, tomberoane.— Asta se producea atunci ?Gheorghe Măduța rlde— Cred că produsul mai sofisticat era soba bucătărie....Așa a început drumul acestei întreprinderi, care realizează astăzi o valoare a producției de 100 de ori

pe
cel de

tru că nu poți altfel. Există o valoare politică despre care se vorbește mai puțin, și nu e bine : respectul. Un conducător trebuie să respecte omul ; nu omul in general, ci pe parte, să știi să vezi în general" în f fața ta. Fiindcă demn de respect ucenicul din anul la maistrul care sionat nu de mult. Dacă nu e demn de respect integral, atunci 11 respecți pentru o calitate a lui, pentru o trăsătură, pentru ceva. Nu le-ai găsit, nu ești un bun conducător ; aici este toată arta conducerii : să cunoști omul bine, poate chiar mai bine decît el însuși, și să folosești calitățile lui împotriva lor lui.— Nu-i spuneți ?— Dur ? Dacă-i tunci înseamnă că viața. Și într-un sens, chiar este. Cum spune Coșbuc : „O luptă-i viața, deci te luptă / Cu dragoste de ea, cu dor".— Vă pare bine că oamenii au încredere în dumneavoastră ?— Mai încape vorbă ?

fiecare în „omul ființa din i fiecare e — de la întîi pînă s-a pen-

defecte-cam... dur cedur, a- dură e anume

— Cum v-ațl cîștigat încrederea oamenilor 1— Foarte simplu : am avut, am și o să am toată viața încredere in ei.Directorul deschide un dulap în care sînt o sumedenie de plicuri :— Știți ce-s astea ?— De unde să știm ?— Uite : de cîte ori trebuie să numim un șef de formație, de atelier, de birou et caetera ne întrunim în consiliul oamenilor mpneii și stabilim care sînt cei ce întrunesc criteriile legale de promovare — trei, patru, cinci oameni. Apoi strîngem colectivul respectiv (bineînțeles, unul sau doi dintre ei sînt pre- ferații noștri) și le cerem să scrie pe un bilețel cine vor ei să le fie șef, în ordine ; pot să semneze sau să nu semneze „buletinul de vot" — cum vrea fiecare.Desface plicul în care sînt vreo treizeci-patruzeci de biletele : 1. X, 2. Y, 3. Z ; 1. Y, 2. X, 3. Z ; 1. X, 2. Z, 3. Y... și așa mai departe. Ne arată și foaia pe care a calculat „punctajul" — colectivul îl dorește ca șef pe X.

— Niciodată, subliniez : niciodată, nu am avut motive să regretăm că practicăm această metodă. D» cele mai multe ori, în marea majoritate a cazurilor, colectivele i-au ales pe oamenii pentru care — evident, fără să le-o spunem — optasem și noi. Iar cînd n-a fost cum am gîndit noi, am avut bucuria după o lună, două, trei să constatăm că oamenii aleseseră foarle bine — șl am mal cîștigat un cadru de nădejde.— Deci, încredere.— Știți, mie nu-mi vorbele mari, dar de asta n-am încotro :comunist înseamnă, înainte de orice, a avea încredere în oameni, în maturitatea lor, în capacitatea lor de discernămînt. După patruzeci de ani de revoluție se poate oare altfel ? Dacă nu ai încredere în oameni înseamnă că nu ai în tine, și atunci, iertare, ce fel de comunist ești ? Sistemul democrației muncitorești revoluționare cu care, pe bună dreptate ne mîndrim, este, după opinia mea, tocmai expresia acestei încrederi, ridicate de partidul nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la rangul de sistem instituțional. Fără încredere el n-ar putea să funcționeze — încredere care trebuie să circule în toate sensurile. Ca semn al respectului....La intrare, ca în orice unitate socialistă, afișat programul audiențelor la președintele consiliului oamenilor muncii, la director, la inginerul-șef. Ca în orice unitate socialistă — numai că la I.S.P.M.T. — Oradea e puțin altfel, sînt două programe. Primul : „Probleme privind producția" și. cu roșu : „în orice zi, la orice oră". Al doilea : „Probleme personale" — și urmează legiuita listă de zile și ore....Adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii l-a reconfirmat in funcția de director în unanimitate.
Georqe-Radu 
CHIROVICl 
Ioan LA ZA

Vibrante mărturii ale angajării și responsabilitățiiLucrările artiștilor plastici amatori au ilustrat in numeroase manifestări integrate Festivalului national „Cîntarea României" faptul că există o orientare predilectă a creației afirmate în numeroase cercuri' șî cenacluri spre realitățile și realizările cele mai de preț ale țării. O rțcentă expoziție deschisă la semul Asociației artiștilor plastici amatori din Capitală ne-a atras din nou atenția asupra preferinței pictorilor amatori pentru peisajul atit de variat al patriei. pentru aspecte ale dezvoltării ei contemporane. Reunind lucrări realizate în cadrul taberelor de creație desfășurate anul trecut la Năsăud, Sulina, Baia Mare, Breaza și Piatra Neamț, lucrările mărturisesc o raportare plină de sensibilitate la realitățile patriei. Faptul că de mai bine de un deceniu Asociația artiștilor plastici amatori din Capitală a luat inițiativa organizării unor asemenea tabere, că an de an tot mai mulți creatori au avut posibilitatea să cunoască „pe viu" frumusețea, bogăția peisajului românesc, să se afle în contact direct cu oameni din variate ținuturi românești, cu realizările lor, și-a dovedit eficienta pe planul creației. Căci, așa cum sublinia tovarășul Vasile Parizescu, președintele Asociației artiștilor plastici amatori din București, lucrul în mijlocul naturii, confruntarea permanentă a rezultatelor creației s-au dovedit a fi pentru artiștii amatori deosebit de stimulatoare. La Moinești, Ceahlău. Tirgu Jiu, Piatra Neamț, Breaza. Soveja, Baia Mare. Năsăud, Nehoiu, Colți, Sulina. Dej, Viștea, sau pe traseele Canalului Dunăre — Marea Neagră — pentru a aminti doar cîteva din locurile pe unde au poposit creatorii amatori — s-a desfășurat un efort mereu reînnoit de clarificare a problemelor creației, de transpunere in imagine artistică a fabuloaselor realități pe care le oferă pămintul românesc. De fiecare dată, ne spune pictorul Constantin Vulcan, vicepreședintele asociației, s-a încercat ieșirea din „amatorism", înnobilarea artist amator într-o mare, prin întîlniri artiștii profesioniști, . terea unor variate fenomene artei plastice contemporane. Fiecare din taberele la care ne-am referit, urmată de o expoziție cu lucrările realizate, de numeroase întîlniri și schimburi de opinii cu localnicii a dezvăluit și o altă latura a ■ eficacității acestei acțiuni: faptul că nu se urmărește doar formarea unor oameni care să se manifeste din punct de vedere artistic, ci paralel și formarea unui public competent, apt să aprecieze, să dezbată probleme plastice.Evocînd’ împreună unei tabere de acest trecute la Năsăud, fructuoasă pe care au avut-o întreprinderea „Textila" unde a fost organizată una din expozițiile taberei — cea de-a doua

fiind deschisă la Casa de cultură a orașului Năsăud), înțelegerea și sprijinul de care au beneficiat din partea organelor locale, ne-am dat seama cit de important este nu doar să exprimi, să afirmi intenții frumoase, ci mai ales să creezi un spațiu adecvat de manifestare in care confruntarea artiștilor amatori, atit cu propria creație, cit și cu beneficiarii acesteia, să devină posibilă, în care pictura să se transforme într-o modalitate a cunoașterii și experienței spirituale deschise spre realitățile cotidiene. Căci orice lucrare de artă realizată din punct de vedere calitativ trebuie să favorizeze această confruntare cd mișcarea continuă a vieții, să se constituie ca un spațiu în care gîndurile, sentimentele mărturisite de creatori să facă posibilă o minunată și atit de necesară comuniune.Nu doar lucrările care au fost donate de artiștii amatori bucu- reșteni muzeului „Liviu Rebrea- nu“, sau muzeului orășenesc din Năsăud, ci și acelea prezentate pe simezele sălii de la sediul asociației dezvăluiau capacitatea de a oferi aspecte dintre cele mai semnificative ale peisajului românesc. Inițiativa de a-1 capta cu mijloace diferențiate, în ipostazele sale cele mai diferite, a putut fi descifrată în numeroase lucrări, cum ar fi acelea semnate de Constantin Vulcan, Gheorghe Lăinicea-

nu. Ion Lebădă, Dumitru Nicolae, Cristian Constantin, Eugenia Stăn- ciulescu sau Gheorghe Parapanel. Lucrări care au concentrat eforturi variate în vederea plăsmuirii unor picturi izvorîte din actualitate, legate de gindirea și sensibilitatea contemporană, atente la tot ceea ce poate fi sugestie creatoare in patrimoniul cultural național. întreținute și susținute de vraja picturii naive, multe dintre ele atestă legătura cu specificitatea tradiții de sorginte populară care o reprezintăArtiștii amatori au știut să descopere frumuseți mirabile ascunse uneori sub monotonie. Rod al unor îndelungi peregrinări de-a lungul și de-a latul țării, lucrările lor de acum se puteau constitui într-un adevărat jurnal, un jurnal de călătorie am spune, folosind un loc comun, dar, în același timp, și într-o modalitate de confesiune. Evocate cu meritorie probitate, aspectele satului ginile munților peisajul Deltei, lor noi, cîteva întîlniți au putut fi regăsite brînd încă de emoția descoperirii directe. Și totuși, deși locurile care au constituit punctul de plecare al acestor lucrări pot fi ușor recunoscute, nu această recunoaștere este in primul rind interesantă, cit vibrația de sensibilitate a creatorilor în fața motivelor pe care și

unei. . Pepictura naivă.

contemporan, ima- transilvani sau aspecte ale ogoare- portrete ale celor vi-

le-au propus. Simplitatea unui peisaj sau expresivitatea unei figuri au îpsemnat pentru cei mai mulți dintre expozanți (și în rîn- dul acestora am putea aminti de asemenea lucrările semnate de Mi- haela Niculescu, Petre Gheban, Gheorghe Catran!, Petrică Iancu, Adina Teodofici, Georgeta Augustin, Maria Niculescu, Iancu Chiri- lă, Nicolae Vasluianu, Petre Cris- tescu) armonie cromatică. Fără efecte surprinzătoare, echilibrul armonios al compozițiilor a surprins în fiecare din exemplele citate echilibrul natural al obiectelor, al peisajului, armonia caldă a naturii. Sînt lucrări care-și prezintă realizatorii ca pe structuri lirice, echilibrate, iubitoare de forme cizelate, îndelung gîndite. Regăsind (atit in expoziția la care ne-am referit, cit și în numeroasele expoziții prilejuite de taberele artiștilor amatori) imagini familiare, publicul destul de numeros al acestor manifestări, public de cele mai diverse categorii, și-a raportat astfel condiția la gîndurile, sentimentele încercate de artiștii amatori în fața motivelor. Nu ră- mine decit obligația creatorilor amatori de a răspunde în continuare valorificării a tot ceea ce poate da mai inalt și mai nobil gîndirea artistică, implicarea în viața întregii țări.
Marina PREUTU

noțiunii de atentă îndru- și discuții cu prin dezba- ale

ale creațieicu membrii fel zilele pe- colaborarea cu(locul

cine a
• Punct... și de la capăt ; LUMINA
(14 74 16) — 9: 11 ; 13; 15; 17: 19. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17: 19.
• Program de desene animate — 9; 
11; 13: 15, Evadarea — 17; 19 : DOINA 
(16 35 38).
• întilnire în Atlantic : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15: 17: 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11: 13: 15: 17; 19.
• Toate pînzele sus : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17: 19.
• Misterele mărilor : PACEA (71 30 85) 
— 15 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.

Eroică luptă revoluționară, sub gloriosul stindard 
al partidului, pentru libertate și dreptate socială,

(Urmare din pag. I)tea și independența patriei scumpe. Tineretul revoluționar a dat noi și grăitoare dovezi ale devotamentului său față de, cauza partidului, a poporului participind la marile demonstrații de protest Împotriva Dictatului fascist de la Viena prin care României îi fuseseră impuse importante cesiuni din pămîntul străbun ; luind parte activă, in pofida a nenumărate primejdii, la lupta purtată de partid împotriva dictaturii antones- ciene și a războiului hitlerist, pentru restaurarea României libere și independente și revenirea la trupul patriei a greu încercatului pămînt românesc al Transilvaniei de nord-est; aflindu-se în primele rîndurl ale revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă șl antiimperialis- tă, declanșată în Augustul eroic al anului 1944, eliberind palmă cu palmă teritoriul național, făcînd, astfel, să triumfe voința poporului de a da un curs nou dezvoltării sale Istorice ; luptînd cu neostoit eroism și dăruire în tranșeele frontului antihitlerist, singerînd greu pentru a apropia ceasul victoriei popoarelor de la 9 Mai 1945 ; în același timp, alte sute și sute de mii de tineri erau angrenați cu toate energiile lor pe frontul muncii pentru susținerea războiului antihitlerist, pentru refacerea economică a țării — în întreprinderi, în mine și schele petroliere, pe ogoare și pe șantierele de reconstrucție — scriind cu entuziasm, cu mare putere de dăruire, măreața epopee a șantierelor naționale, înăl- țînd pentru țară intîiele ctitorii de anvergură, vestitoare ale marilor înnoiri și prefaceri pe care le va cunoaște societatea românească in evul nou, socialist — căi ferate, conducte de gaze, lucrări de irigații, șosele, uzine reclădite din temelii etc. Vasta operă de edificare a noii orîn- duiri, cu marile sale procese înoi- toare, avea să aibă în munca plină de dăruire a tinerei generații, în spiritul său de inițiativă, în dorința sa de perpetuă autodepășire, una dintre marile resurse propulsoare ale ritmurilor sale fără precedent.
Istoria de 65 de ani a UniuniiTineretului Comunist este, prin toate acestea, o istorie de luptă și de muncă eroică, plină de abnegație și dăruire în slujba cauzei partidului, a marilor Idealuri ale poporului. Prin întreaga sa activitate, organizația revoluționară de tineret a reprezentat sprijinul de nădejde al partidului în lucrarea sa de transformare radicală a societății românești, o înaltă școală de educație revoluționară, îndeplinindu-și în fiecare moment, cu exemplară consecvență, misiunea de mare răspundere încredințată de partid.Rememorînd, în acest moment aniversar, lungul drum de luptă al organizației revoluționare de tineret,

evocăm cu adîncă prețuire faptul că în rîndurile sale s-au format și călit nenumărați militanți revoluționari, cadre de nădejde ale partidului, profund devotate cauzei sale, luptători comuniști care — prin pilduitoare fapte, prin acte de curaj, neînfricare și dîrzenie — au înscris în patrimoniul gîndirii și acțiunii revoluționare pagini de neasemuită frumusețe și atitudine morală. Cel mai inalt, mai strălucit exemplu ii constituie lupta revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, începută cu aproape 55 de ani in urmă, în rindurile Uniunii Tineretului Comunist. Atunci, în anul greu, dar eroic, 1933, prin intrarea sa în mișcarea revoluționară de tineret se inaugura un destin revoluționar de excepție, pe deplin identificat cu însăși existența și lupta partidului nostru comunist. în slujba acestei lupte, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus însușirile unui tînăr cu autentică vocație de militant revoluționar, cu o neistovită putere de muncă, cu o gîndire matură, clarvăzătoarei cu adîncă încredere în biruința cauzei partidului, cu o vie conștiință a vrerilor, năzuințelor și nevoilor poporului din rîndurile căruia se ridicase. Nenumărate au fost momentele — Înscrise cu mari și roșii litere în cronica luptei revoluționare — în care aceste alese însușiri au fost probate cu strălucire, verifieîndu-se In înalta răspundere cu care a acționat pentru îndeplinirea însărcinărilor încredințate de partid, în neîn- fricarea și dîrzenia cu care a înfruntat prigoana aparatului opresiv. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a atras de timpuriu prețuirea tovarășilor de luptă pentru clocotitoarea și susținuta sa activitate desfășurată în anii 1933—1936 în vederea antrenării tineretului la acțiune fermă împotriva fascismului ; pentru curajul și clarviziunea cu care a transformat procesul de la Brașov într-o tribună de luptă a partidului ; pentru neînfri- carea și demnitatea dovedite în anii grei ai întemnițării la Dofta- na ; pentru contribuția sa determinantă, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la pregătirea și desfășurarea marii manifestații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939. Pentru toate aceste calități morale și politice, pentru neobosita sa acțiune militantă, i-au fost încredințate, în 1939, sarcini de mare răspundere în organizarea și conducerea U.T.C. ; în noul timp al țării, inaugurat In August 1944. tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost desemnat de partid in fruntea Uniunii Tineretului Comunist, contribuind în chip hotărîtor la organizarea activității acesteia pe baze noi, legale, la creșterea continuă a rindurilor sale și la sudarea lor organizatorică, la sporirea forței sale de mobilizare a tinerei generații în munca pentru Înfăptuirea marilor comandamente ele epocii.
în magazinele

comerțului de stat

ARTICOLE UTILE, 
PRACTICE, ELEGANTEfiecare an, începutul pri- debutează cu „Luna ca- pentru femei". Motiv în magazinele comerțului de întreaga țară să fie bine

Eugen Dichiseanu

Ca în măverii dourilor plus ca stat din aprovizionate cu mărfuri de sezon. De la direcția textile-încălțăminte din cadrul Ministerului Comerțului Interior aflăm că o serie de produse, puse în vînzare cu acest prilej, prezintă un substanțial grad de înnoire (tricotajele, de pildă, un grad de Înnoire de peste 52 la sută, iar confecțiile de peste 65 la sută).Este demn de subliniat faptul că Ia contractarea fondului de marfă s-au promovat înlocuitori de materii prime naturale, combinațiile de materii prime, folosirea sporită a materialelor recuperabile, refolosi- bile, care au dat posibilitatea unor prelucrări și valorificări moderne.încă din prima zi a lunii martie, expozițiile cu vînzare, organizate în toate marile magazine de pe cuprinsul țării, vor prezenta o serie de noutăți destinate primăverii 1987. începind cu sectorul blănărie, de la gulere, căciuli și eșarfe, pînă la haine, jachete și scurte, și conti- nuînd cu sectorul galanterie asezonat cu bascuri, berete, poșete tip piele, garnituri complete — cordoane, mănuși, poșete, pantofi — mărfurile expuse astfel, într-un design modern, vor oferi cumpărătorilor posibilitatea să aleagă mai ușor produsul dorit.Sortimente bogate de tricotaje, bluze, jachete, pulovere tip bumbac sau imprimate pe toată suprafața,' din PNA sau in amestec cu polies-
♦

20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică.
20,30 Columnele independenței. Emislu- 

ne-concurs dedicată aniversării a 
110 ani de la cucerirea Indepen
denței de stat a României, reali
zată în colaborare cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Consiliul Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor șl Muzeul 
de Istorie al Republicii Socialiste 
România.

21,50 Telejurnal

patrieiîndelungata, eroica activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în rindurile mișcării revoluționare de tineret, — înalt exemplu de slujire devotată a cauzei partidului și poporului — își află o strălucită încununare în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, in luminoasa concepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la tineret ca puternică forță socială a construcției socialiste, in consecvența cu care acționează pentru crearea celor mai bune condiții de pregătire, de muncă și generație.reprezențaNicolae Ceaușescu, h tovarășei Elena Ceaușescu, în mijlocul tinerilor, statornicul dialog de lucru purtat cu aceștia — tot atîtea prilejuri de analiză exigentă a muncii organizațiilor de tineret, de cristalizare a noi direcții de acțiune, menite să sporească puternic capacitatea lor de a dinamiza și uni energiile tinerei generații în vasta operă constructivă ce se desfășoară acum în patria noastră. Cuvintele „Ceaușescu — tinerii !“, rostite cu mîndrie și respect în asemenea întîlniri, sînt, astfel, expresia recunoștinței tineretului pentru posibilitățile de afirmare plenară create în societatea noastră, a hotăriril tinerilor țării de a se pregăti șl a se forma ca demni cetățeni ai patriei socialiste, de a pune întreaga lor putere de muncă în slujba propășirii acesteia.

viață pentru tinăra O expresivă llustra- a acestui adevăr o constituie sistematică a tovarășului

Aniversarea acestor date memorabile din istoria mișcării revoluționare de tineret are loc într-un moment în care toate energiile creatoare ale țării sînt plenar angajate în munca și lupta pentru înfăptuirea grandioaselor obiective trasate de Congresul al XIII-lea al partidului, în înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan ale celui de-al doilea an al unui cincinal la finele căruia România va intra într-un stadiu nou al dezvoltării sale economi- co-sociale. Această vastă lucrare creatoare, această uriașă operă constructivă, sub semnul căreia se află timpul ce-1 străbatem acum, deschid in fața tineretului un amplu cîmp de afirmare a marilor sale resurse de elan, de dăruire, de inițiativă șl spirit gospodăresc, un Impresionant teren de acțiune pentru împlinirea vocațiilor și aptitudinilor șale creatoare.înconjurați cu dragoste șl Încredere de partid, de întreg poporul, tinerii țării sînt chemați să cinstească marile aniversări din martie 1987 prin noi succese In munca pe care o desfășoară, prin necontenita perfecționare a pregătirii profesionale, prin constantă strădanie de autodepășire, sporind astfel necontenit contribuția lor la progresul și prosperitatea țării, temelie a bunăstării fiecăruia dintre fiii săi.

ter și vlscoză s-au șl pus In vînzare In raioanele specializate ale marilor magazine. De asemenea se găsește o gamă variată de confecții, realizate in linie modernă, cu lungimi pînă la jumătatea gambei, cu mîneci mai ample. Moda acestui sezon se caracterizează însă prin diversitatea ansamblurilor de două sau trei piese — fustă, vestă, jachetă — mai practice, mai funcționale.Sectorul Încălțăminte s-a bucurat și el de aceeași atenție din partea forurilor de resort. Fabrici reputate din țară au livrat marilor magazine din Capitală, din întreaga țară, pantofi și sandale cu fețe din înlocuitori, cu tocuri de diverse mărimi, cu tălpi ușoare, flexibile.Baticurile și eșarfele din mătase naturală, mătase artificială sau fire sintetice, intr-o gamă variată de

Imprimeuri, vor constitui, la rîn- du-le, o fericită modalitate de completare a ținutei vestimentare.Pentru constituirea unui fond de marfă adecvat, printre producătorii tradiționali din industria ușoară iși vor aduce contribuția și producători din cadrul UCECOM și din mica industrie, care au acordat Ministerului Comerțului Interior termene de livrare cu prioritate. Impulsionarea livrărilor către magazinele comerțului de stat, expunerea corespunzătoare a întregului fond de marfă, a tuturor noutăților din domeniul textile-încălțăminte sînt numai cîteva din preocupările pentru ca „Luna cadourilor pentru femei" să fie, de fapt, o lună a bucuriei de a găsi în toate magazinele comerțului de stat marfa corespunzătoare oricărei virste, oricărei preferințe. (Marta Cuibuș).
ADNOTĂRI

AȘTEPTAM PE ALTCINEVA"

• Sania albastră : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Umbre ale trecutului : STUDIO
(59 53 15) — 9,30 11,30; 13,30; 15,30;
17,30 19.30.
• Carmen : 
12; 15; 18,15.
• Rivalele :
— 9: ii; 13;
• Călătorul
(15 63 84) — 9: u; 13; 15;
• Anna Karenina î l;
(15 87 67) '
• Mari regizori, mari actori î SCA
LA (1103 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14;
16,30: 19.
• Ali-Baba șl cei 40 de hoți : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 12; 15,30; 18,30, 
LIRA (31 71 71) — 9; 12; 15; 18.

• Luptătorii din valea misterioasă : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.

și filmul : POPULAR 
15; 17; 19.
MUNCA (21 50 97) — 15;

PATRIA (11 86 25) — 9

TIMPURI NOI (15 61 10) 
15: 17; 19.
cu câtușe : FESTIVAL 

* 17; 19. •
LUCEAFĂRUL 

9: 12; 15,15; 18,30.

• Muzica 
(35 15 17) —
• Apașii : 
17; 19.
• Acțiunea 
(20 33 40)
• Viața 
(23 94 10)
• Pilot 
(50 43 58)

Topolino : FLACĂRA 
14,30: 16,30; 18,30.

de soldat : PROGRESUL
— 15; 17; 19.
de formula 1 : BUZEȘTI
— 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala 
Mare) : A douăsprezecea noapte — 
18 ; (sala Amfiteatru) : între cinci și

șapte — 18 ; (sala Studio — 99) : „Me
dalion liric — Eminescu” — 16,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Miron Rațiu. So
list : Nicolae Licareț — 18.
0 Opera Română (13 18 57) : Căsăto
ria secretă — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Okla
homa — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul tur
bat — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și., femeile — 18,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03,

sala Magheru) : Karamazovii — 17,30 ; 
(sala Studio) : Cinci romane de amor 
— 18,30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tăna- 
se° (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia Ro
mână0 (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
9 ; Pe sub cetini la izvoare — 18.
• Teatrul „Ion Creangă*4 (50 26 55) : 
Toate pînzele sus —- 9 ; întîlnire cu 
Marin Sorescu și invitații săi — 17.30.
• Teatrul ..Țăndărică44 (15 23 77. sala
Victoria) : Oul buclucaș — 10 ; Frații 
Criș — 15 ; (sala Cosmonauților,
11 12 04) : Motanul încălțat — 15.
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18.30.
O Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hîrca — 18.30.

" -3-Un spectacol de teatru oferit de prestigiosul colectiv din Giulești este și la Călărași un eveniment scenic notabil. De altfel, ori de cite ori apar afișe anun- țînd sosirea unor teatre din București, Constanta sau Galați, sala Teatrului popular din Călărași devine neîncăpătoare, biletele e- puizîndu-se cu multe zile înainte de data spectacolului. La fel s-au petrecut lucrurile și în cazul piesei „Milionarul sărac", avîndu-1 drept cap de afiș pe „giu- leșteanul" Sebastian Papaiani. A fost imposibil să mai obții un bilet, fie șl la strapontină, cu cîte-

va zile înainte de data trecută pe afiș. Numai că, intrind în sală și ocupindu-și locurile, spectatorilor li s-au oferit cîteva spectacole cu piesa... „Așteptam pe altcineva" de Paul Ioachim. Nici că se putea un titlu mai potrivit pentru situația concretă din acea seară. In timp ce spectatorii călă- rășeni așteptau pe altcineva, adică ..Milionarul sărac", li s-a propus piesa „Așteptam pe altcineva", ce-i drept o comedie spirituală, agreabilă.Nu am fi scris a- ceste rînduri dacă ar fi vorba de o in- timplare cu caracter de unicat. Nu este prima dată cind iu-

bitorii de teatru din Călărași cumpăr.ă bilete pentru un spectacol de teatru anume și li se prezintă un altul...Avînd numai cuvinte de laudă pentru dramaturgul și actorul Paul Ioa- chim, și aplaudînd spectacolul prezentat, facem, totuși, în numele publicului, un apel călduros la organizatori, mai exact Ia direcțiile teatrelor invitate: să respecte spectacolele programate, alt-* fel sala teatrului din Călărași s-ar putea să nu mai fie de fiecare dată neincăpă- toare. (Mihail Dumitrescu, corespondentul „Scînteii").
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„Puternic imbold în obținerea unor Consiliilor agroindustriale
noi victorii, de a ne situa mereu
la înălțimea încrederii acordate11

TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
DE ECHIPA DE FOTBAL „STEAUA**

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate,

In aceste momente sărbătorești pentru fotbalul 
românesc, prilejuite de cucerirea celui mal prețios 
trofeu continental intercluburi — Supercupa Europei — 
componenții echipei „Steaua", antrenorii, tehnicienii, 
conducerea Clubului Sportiv al Armatei iși îndreaptă 
gindurile pline de cea mal vibrantă recunoștință către 
gloriosul nostru partid, către dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor ai 
României socialiste moderne, genial conducător al 
destinelor patriei noastre, marele Erou al națiunii, 
pentru grija deosebită co o acordați dezvoltării și 
înfloririi multilaterale a patriei, ridicării ei pe noi 
culmi de progres și civilizație, amplificării mișcării 
sportive românești.

Asemenea intregului nostru popor, care, mobilizat de 
inflăcăratele dumneavoastră chemări și îndemnuri. 
Înfăptuiește cu abnegație și dăruire revoluționară isto
ricele hotăriri ale Congresului al XIII-Iea al partidu
lui, și noi, sportivii militari, ne inscriem, prin dobindi- 
rea acestei performanțe de răsunet, in amplul raport 
pe care națiunea ii prezintă ilustrului 
conducător in timpul de inegalabile 
numit cu aleasă recunoștință și profundă 
Epoca Nicolae Ceaușescu.

Sintem conștienți că obținerea acestui nou 
eiștigarea trofeului Supercupa Europei — a 
■ibilă datorită minunatelor condiții create 
sportive in societatea

ei 
împliniri, 

prețuire

succes — 
fost po- 
mișcării 

noastră socialistă, atenției

neslăbite șl preocupării permanente pe care partidul, 
dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le manifestați continuu pentru 
sănătatea, vitalitatea și robustețea fizică a tineretu
lui, a Întregului nostru popor.

Dragostea nețărmurită față de patria noastră so
cialistă, față de trecutul ei glorios, multimilenar, o 
inaltă disciplină, exigență și hotărire au stat — așa 
cum ne-ați cerut in cuvîntarea rostită cu prilejul 
inmînării unor înalte distincții după cucerirea Cupei 
Campionilor Europeni — la baza acestei frumoase 
victorii, pe care o dedicăm, din adâncul inimilor, , 
marelui forum al comuniștilor români, Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe comandant su
prem, că acest succes va constitui pentru fotbaliștii 
clubului militar „Steaua" un puternic imbold in ob
ținerea unor noi victorii, pentru a ridica fotbalul 
românesc, mișcarea sportivă națională pe culmi tot 
mai inalte, pentru a ne situa mereu la nivelul încrede
rii acordate de conducerea partidului, de dumneavoas
tră personal și a ne aduce contribuția ia înfăptuirea 
politicii partidului șl statului nostru de pace și co
laborare intre toate statele lumii, la creșterea 
prestigiului internațional al patriei noastre.

ECHIPA DE FOTBAL „STEAUA-

FRUMOASĂ STEA!
APRECIERI ȘI COMENTARII ELOGIOASE LA ADRESA 

JOCULUI ECHIPEI NOASTRE CAMPIOANE
Venind astăzi cu amănunte de la 

locul de desfășurare a așteptatului 
meci de fotbal pentru „Supercupa 
europeană" 1987, să menționez mai 
întii satisfacția și bucuria că marți 
seara s-a intimplaț ceea ce doreau 
toți iubitorii fotbalului din țara noas
tră și nu ceea ce prezicea ziarul 
francez „Nice-matin" că „Va fi o 
Victorie Ușoară pentru Dinamo Kiev".

ln timp ce transmit această cores
pondență (la 10 ore după meci) am în față din nou același ziar, proaspăt 
ieșit de sub tipar, pe care excelenta 
prestație încununată firesc cu o foar
te frumoasă victorie a echipei noas
tre campioane l-a determinat să-și 
schimbe radical termenii : „Supercu
pa la Steaua București" este unul 
dtn titlurile sub care același cotidian 
relatează cu obiectivitate desfășura
rea partidei dintre Steaua București 
și Dinamo Kiev, evidențiind superio
ritatea de ansamblu a fotbaliștilor 
români și aducind cuvinte de laudă 
jocului lor modern, spectaculos și 
valoros. Multă autoritate conferă, în 
acest context, declarațiile elogioase 
făcute (sub titlul „Superman în Su- 
percupă") de citeva personalități fot
balistice prezente la meci, cum sint 
Kevin Keegan (care a transmis me
ciul pentru televiziunea britanică), 
fostul campion mondial Jose Altafini 
(comentator pentru RAI) 
Cantona — antrenorul 
Auxere.

La rîndul său, ziarul 
„L'Equipe" publica in ediția sa de 
miercuri dimineața impresiile fru
moase lăsate la Monte Carlo de 
Steaua București, consacrind un 
cursiv autorului golului, in care sint 
evidențiate clasa fotbalistică formi
dabilă a jucătorului nostru, posibili
tățile lui de a pătrunde cu ușurință 
spre poarta adversă prin dribling, 
schimbarea ritmului, a registrului de 
exprimare.

Revenind la acest 1—0 cu care ad
mirabila echipă a clubului sportiv al 
armatei. Steaua, a cucerit „Super
cupa europeană", se cuvine să sub
liniem că, marți seara, pe teren, jo
cul echipei noastre a fost mai con
vingător decît scorul înregistrat pe 
hîrtie pentru istoria echipelor euro
pene. A recunoscut acest adevăr cu 
sportivitate — in conferința de presă 
organizată la Stadionul „Louis II", la 
citeva minute după festivitatea de

premiere — însuși antrenorul sovie
tic Valeri Lobanovski: „Steaua este 
o formație solidă, care a ciștigat pe 
merit pentru că s-a organizat mai 
bine in apărare, a făcut numeroase 
și periculoase contraatacuri, a știut 
să-și fructifice calitățile și — foarte, 
foarte important — a înscris golul 
victoriei".

Tinărul antrenor Anghel Iordănes
cu, inconjurat cu deosebită simpatie 
de cei 200 ziariști localnici francezi 
și italieni, a caracterizat astfel 
partida : „A fost un joc dificil, 
superioritatea noastră manifestin- 
du-se in mod deosebit pe plan 
tactic și al dăruirii jucătorilor. Am 
privit cu circumspecție acest meci 
cunoscînd viteza, forța combativă și

Corespondentă 
din Monte Carlo

sau Eric 
echipei

de sport

rezistenta redutabililor noștri parte
neri, dar tocmai de aceea ne-am 
luat măsuri, efectuind din 12 ianua
rie și pînă in 24 februarie pregătiri 
aspre". întrebat cum apreciază Steaua 
de la Monte Carlo față de Steaua de 
la Sevilla, antrenorul nostru a spus: 
„Prin prisma valorii adversarilor 
ne-am dovedit mai tari ca la 7 mai; 
prin prisma spectacolului fotbalistic 
— am fost la fel ca atunci". In în
cheiere, el a făcut impresie deosebită 
aducind mulțumiri tuturor jucători
lor steliști pentru modul in care au 
luptat și transpus pe teren planul 
tactic conceput împreună, gazdelor 
de la Monaco pentru condițiile ire
proșabile în care au organizat acest 
eveniment fotbalistic. Referitor la 
arbitrajul asigurat de italianul Luigi 
Agnoli din Napoli, ambii antrenori 
l-au apreciat ca exact, obiectiv și 
folositor fluenței jocului. Intr-ade
văr, acest arbitru, considerat de 
F.I.F.A. nr. 1 al campionatului mon
dial din Mexic (urmat de brazilia
nul Arppie, care a condus finala, iar 
pe locul 3 românul loan 
confirmat bunele aprecieri 
se bucură. ♦

Tudorel Stoica, căpitanul 
„In «Supercupa europeană» 
în formație completă și cred că s-a 
văzut 
l-am

Igna), a 
de care

echipei : 
am jucataceasta în nivelul fotbalului ce 

practicat. Trebuie să spun că

noi, toți jucătorii de la Steaua, ne-am 
pregătit ca niciodată pentru a de
monstra — așa cum ne-a cerut 
însuși președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atunci cînd ne-a 
decorat — că trebuie să muncim și 
mai mult spre a demonstra că putem 
și mai mult și să obținem noi vic
torii. Raportăm acum, fericiți, că am 
urmat și vom urma in continuare cu 
mare dăruire și răspundere acest 
mobilizator îndemn".

Gheorghe Hagi : „Ziariștii, in spe
cial cei italieni, imi spuneau după 
meci că aș fi jucat bine. Așa mi-a 
spus și antrenorul Iordănescu. Daci 
este cit de cit astfel, mă bucur în 
mod deosebit. Mă bucur mai cu 
seamă pentru că am ajutat cu toate 
puterile mele, cit de cit, la obține
rea trofeului suprem al continentu
lui european, dar in sinea mea știu 
că puteam și pot să joc mai bine 
decît pină acum. De aceea, mă voi 
pregăti cu mai mare sîrguință, mai 
cu seamă că ne așteaptă întreceri la 
fel de dificile cu echipa națională".

Dumitru Stingaciu : „La Sevilla am 
fost pe banca de rezervă, unde, măr
turisesc, este mai greu decît pe 
teren. La Monte Carlo am fost in 
poartă și m-am străduit să fac să nu 
se simtă că de data aceasta Ducadam 
e pe margine. Dacă ținem seama că 
pină la urmă nu am primit gol, în
seamnă că am reușit, ceea ce este 
frumos cînd ești ocrotit de echipieri 
ca Belodedici, Bumbescu, Bolijni, 
Iovan, Bărbulescu".

Chiar dacă întilnirea in ansathblu 
n-a oferit un spectacol fotbalistic 
deosebit, ea s-a impus, totuși, a plă
cut, a făcut o bună propagandă fotba
lului modern prin tehnicitate inaltă, 
prin viteza de joc a ambelor echipe, 
prin scheme tactice inteligente și 
mai ales prin ambiția și ardoarea cu 
care toți jucătorii și-au disputat pre
țiosul trofeu.

Aici, la Monaco, și în orașul vecin 
Nisa, împodobit pentru un carnaval 
tradițional al florilor de februarie, 
fotbaliștii noștri se bucură de multă 
simpatie, trăiesc momente de mare 
bucurie, ca la Sevilla in seara zilei 
de 7 mai, și, cu sentimentul datoriei 
împlinite, iși îndreaptă cu recunoș
tință gindurile spre țară.

Gheorqhe MITROI

ECOURI ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ

La invitația tovarășului Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, miercuri a sosit in Capitală, într-o vizită oficială de prietenie în țara noastră, tovarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane.Oaspetele este însoțit de Gunther Kleiber, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, împodobit cu drapele de stat ale celor două țări, șeful guvernului R.D. Germane a fost salutat de tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al guvernului român. Au fost de față Gheorghe Oprea, prim viceprim- ministru al guvernului. Cornel Pacoste, viceprim-ministru, miniștri, alte persoane oficiale.Pe aeroport se aflau, de asemenea, ambasadorul României la Berlin și

ambasadorul R.D. Germane la București.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Democrate Germane.
★Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a oferit, miercuri, un dineu oficial in onoarea președintelui Consiliului al Republicii Democrata tovarășul Willi Stoph.Au luat parte prim miniștri, viceprlm-miniștri nului, miniștri, alte persoane oficiale. Au participat, de asemenea, persoanele oficiale care îl însoțesc pa premierul guvernului R.D. Germane.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, cei doi șefi de guverne au rostit toasturi.

Realizări ale petroliștilor ialomițeniPuternic demnurile te din Nicolae Ceaușescu Ia recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., petroliștii din cadrul brigăzii nr. 2 Grindu, județul Ialomița, printr-o exploatare judicioasă parcului de sonde, au reușit recupereze restantele cauzate gerurile și viscolul din luna nuarie. In prezent, la extracția țiței, zilnic, se realizează depășiri de plan cuprinse între 3 și 5 tone, iar la gaze cantitățile tare ce se obțin în 24

mobilizați de inși exigentele izvori- cuvîntarea tovarășului
schela Berea, a să de iade

Apartamente

de Miniștri Germane,viceprim- ai guver-

nmc.ajuns la aproape 15 000 Aceste rezultate sînt, după cum ne-a informat șeful brigăzii. Nicolae Tifigiu, rodul muncii pline de dăruire a întregului colectiv, care, prin ordine și disciplină, prin aplicarea celor mai eficiente metode de extracție, pun în valoare dotarea tehnică de care dispune brigada. La realizările înregistrata au contribuit sondorii din intervenții Alexandru

ing.

suplimen- de ore au
modernede la Con-In anii care au trecut greșul al IX-lea al partidului s-au înălțat în județul Argeș 80 000 apartamente pentru locuitorii orașelor și 8 500 apartamente pentru Specialiștii satelor. Totodată, au fost reclădite din temelii, devenind localități urbane, fostele comune Costești și Topoloveni. Cu numeroase blocuri de locuințe, în stilul arhitectonic local și în consens cu cerințele legii sistematizării, de folosire cu maximă eficiență a fondului funciar, se prezintă co

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 26 februarie, 
ora 20 — 1 martie, ora 20. In tară : 
Vremea va fi predominant frumoasă. 
Cerul va fi variabil. Spre sfîrșitul 
intervalului, înnorârile se vor accentua 
în regiunile sudice ale țării, unde izo
lat sînt posibile precipitații sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura ae
rului va continua să crească ușor în 
prima parte a intervalului. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 10 și zero grade, mai coborîte în 
centrul și nord-estul țării, iar maxi
mele între minus 2 și 8 grade. Local, 
mai ales în vestul și centrul țării se va 
produce ceață. La București : Vremea 
va fi predominant frumoasă. Cerul va 
fi variabil. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și zero grade, iar 
cele maxime între 3 și 7 grade. Dimi
neața ceață.

un rol tot mai activ
in înfăptuirea noii revoluții agrare

(Urmare din pag. I) economice, unități și la crearea

cadrul formației de conduse de maistrul Riureanu, la extracția de țiței, iar Ia extracția de gaze — echipele coordonate de inginerul Ionel Furtună. adjunct de șef de brigadă. 
(Mihai Vișoiu).

pentru oamenii munciimunele Bascov, Colibași, Schitu- Golești, Aninoasa și altele.— In acest an — ne spune inginerul Gheorghe Marinescu, vicepreședinte al Consiliului popular județean Argeș — se vor construi alte 2 900 apartamente în localitățile urbane, la care se vor adăuga cele din comunele Bîrla, Căteasca, Tigveni, Domnești etc. Se va extinde rețeaua unităților comerciale și prestărilor de servicii atit la orașe, cit și la sate. (Gheorghe Cirstea).

te laturile activității sociale și politice din comune. Cînd s-a trecut consiliilor unice agroindustriale, arăta secretarul general al partidului. s-a avut in vedere ca ele să devină adevărate citadele ale dezvoltării socialiste a agriculturii. a satelor, să devină puternice centre politice, economice, dar și sociale, să asigure o ridicare generală a nivelului agriculturii, a nivelului vieții țărănimii, a nivelului de dezvoltare a satelor, ca singura cale de apropiere treptată a condițiilor de muncă și de viață ale țărănimii de cele ale oamenilor muncii de la oraș. Potrivit a- cestei orientări programatice, consiliile unice agroindustriale trebuie să pornească in activitatea lor de la necesitatea de a asigura Înfăptuirea in cele mai bune condiții a acestor planuri și programe. de la îmbunătățirea conducerii activității din fiecare unitate agricolă, din comune, din școli, din toate domeniile de activitate, în cadrul acestei activități generale. de o deosebită complexitate este înfăptuirea programelor de sistematizare a localităților. Implicit a comunelor și satelor, programe de amploare, conducerea partidului se asigura folosirea Întregului fond funciar nivelului general al realizarea acestor care au în vedere etapă sistematizarea celor 558 de comune centre de consilii agroindustriale — este nevoie să se manifeste mult mai activ rolul consiliilor agroindustriale in organizarea activității și urmărirea respectării normelor stabilite.Nu o dată. secretarul neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, definind conceptul noii revoluții agrare, a insistat asupra faptului că aceasta presupune în mod obiectiv și necesar o schimbare a modului de a gindi al oamenilor, a felului lor de muncă și de viață, o preocupare permanentă pehtru pregă-

tehnică, ridi- cunoștinte. de pentru for-

initiate de pentru a rațională a și ridicarea satelor. In programe — într-o primă

ge-

tirea profesională carea nivelului de pregătire generală, marea unei înalte conștiințe revoluționare. Este vorba deci de o activitate deosebit de complexă pentru formarea omului nou. capabil să răspundă la toate cerințele pe care le pune înfăptuirea noii revoluții agrare. Consiliile agroindustriale au datoria de a acorda o atenție corespunzătoare organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a intregii activități de pregătire profesională a oamenilor muncii de la sate. Strîns legat de aceasta, consiliile agroindustriale. prin mijloacele pe care le au la îndemină, trebuie să desfășoare pe un plan superior o intensă activitate politico-educativă, al cărei obiectiv central trebuie să-l constituie înțelegerea clară de către toți oamenii muncii a politicii partidului, a obiectivelor de dezvoltare a patriei, a faptului că bunăstarea fiecăruia depinde de bunăstarea generală a poporului, că pentru aceasta fiecare are datoria de a munci cu abnegație pentru înfăptuirea programelor de creștere a producției agricole, aceasta fiind singura cale de sporire a veniturilor.Ridicarea pe un plan superior a activității consiliilor unice agroindustriale implică in mod necesar un sprijin efectiv și competent din partea organelor superioare și in primul rind al comitetelor județene de partid. Prin perfectionarea activității de conducere și îndrumar» a consiliilor unice agroindustriale trebuie să se asigure ca acestea să-și poată îndeplini exemplar a- tribuțiile de mare răspundere pe care le au în sistemul conducerii democratice a societății noastre, în înfăptuirea generală a politicii a- grare a partidului. Toate acestea reprezintă o condiție esențială pentru ca, așa cum a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiecare consiliu unic agroindustrial să devină un centru de bază al partidului in întreaga activitate de dezvoltare a agriculturii ți a satelor.

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI;
Pf COORDONA TELE TEHNICII DE VlRF

Comentînd meciul disputat la Monte Carlo intre echipele Steaua București și Dinamo Kiev pentru cea de-a 12-a ediție a „Supercupei Europei" la fotbal, meci cîștigat de jucătorii români cu scorul de 1—0. corespondenții sportivi ai agențiilor internaționale de presă subliniază strălucita performanță a formației Steaua care, după ce anul trecut a cucerit „Cupa campionilor europeni" învingînd în finala de la Sevilla pe F.C. Barcelona, își adjudecă acum acest prestigios trofeu, realizînd o nouă premieră pentru fotbalul și sportul românesc.Sînt evidențiate în comentarii abilitatea tehnică, eleganța jocului, buna orientare tactică și excelenta pregătire fizică demonstrate de fotbaliștii români în această dispută pasionantă urmărită cu viu interes de toți iubitorii sportului cu balonul rotund din Europa.

Astfel, agenția A.P.A. Viena tează : „Echipa realizat o nouă balul românesc Europei», după Monte Carlo a 1—0 puternica formație sovietică Dinamo Kiev, în rindurile căreia au evoluat o serie de jucători binecunoscut! pe plan internațional. Golul formației române a fost marcat de Hagi, dintr-o lovitură liberă, executată cu măiestrie. Atacantul român a găsit o fisură în zidul alcătuit de jucătorii sovietici și a înscris cu un șut spectaculos în ultimul minut al primei reprize. Acest gol i-a însuflețit pe fotbaliștii români, care în repriza secundă au jucat și mai energic, punind in pericol — prin acțiunile ofensive lansate de Pițurcă și Lăcătuș — poarta echipei Dinamo Kiev. Deși au fortat egala- rea, în special in ultimul sfert de oră, atacant» sovietici nu au putut
(Urmare din pag. I)
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no-Steaua București a premieră pentru fot- cucerind «Supercupa ce in meciul de la învins cu scorul de
depăși apărarea românilor, lucidă și foarte bine organizată. Cîteva acțiuni ale celebrului Blohin i-au dat posibilitatea portarului român Stingaciu să-și dovedească clasa".In relatarea agenției Y.A.S.S. se- arată : „Jucind foarte bine, fotbaliștii de la Steaua București au întrecut cu scorul de 1—0 pe Dinamo Kiev și au cucerit «Supercupa Europei» la fotbal".In comentariul agenției D.P.A. Hamburg se scrie, printre altele : „Cîștigătoarea «Supercupei Europei» la fotbal este campioana României, echipa Steaua București. Pe stadionul din Monte Carlo jucătorii români au obținut o frumoasă și meritată victorie, cu scorul de 1—0, in fața renumitei formații sovietice Dinamo Kiev. Golul a fost înscris de Hagi, care a șutat puternic printr-o breșă a zidului format de apărătorii de la Dinamo Kiev, invingîndu-1 pe portarul Cianov".

Oriunde ne-am aflat in R.P. Chineză, în oricare unitate productivă, adresînd întrebarea : „Ce acțiune prioritară, pe termen scurt și in perspectivă vă preocupă ?“, răspunsul a sunat invariabil : „Modernizarea". Este cuvîntul de ordine care, in condițiile amplei reforme economice Inițiate de P.C. Chinez, a mobilizat realmente energiile creatoare ale muncitorilor și specialiștilor, spiritul lor gospodăresc, a pus în valoare resurse umane, idei și initiative de mare însemnătate practică. Este o cale urmată perseverent, pas cu pas, cu tenacitate, cale aducătoare de succese certe, dar și generatoare de probleme, sesizate insă la timp și examinate spre a fi rezolvate în condiții cit mai bune.„Pentru anul care a început, prioritatea absolută a economiei chineze va consta in ducerea mai departe a reformei în Întreprinderi, cu scopul de a mări productivitatea și rentabilitatea, sublinia recent Lin Zongtang, ministru adjunct al Comisiei economice de stat. In acest context, se va pune accentul pe modernizarea celor mai importante unități economice, care să permită realizarea unor produse de înaltă competitivitate". Cum se înfăptuiește acest obiectiv ?...întreprinderea de televizoare din Beijing. Conducindu-ne printre modernele linii de montaj, directorul Yao Cheng Jia definește cu exactitate de unde a plecat întreprinderea. unde a ajuns și ce va deveni in viitorul apropiat. O mică întreprindere de fabricat piese electronice, cu 200 de salariați, s-a transformat in ultimii ani intr-o mare și reprezentativă unitate de producție a industriei electronice, cu un colectiv de 12 ori mai mare. Ln care se produc anual 100 000 televizoare alb-negru, de două dimensiuni, și 300 000 televizoare color, de patru dimensiuni. Acestea din urmă poartă marca „Bujorul",• care sugerează intr-un mod cit se poate de nimerit paleta coloristică delicată a acestei flori foarte iubite in China. Montajul pieselor pe placa cu circuite imprimate este automatizat și robotizat, iar controlul de calitate, dotat cu mijloace tehnice moderne, este atotcuprinzător șl exigent. In legătură cu calitatea produselor, un atestat fi reprezintă faptul că un aparat color, bunăoară, este garantat funcționeze circa 15 000 de ore.Exigențele progresului tehnic produs in colectivul de oamenimuncii din întreprindere un adevărat salt calitativ. Intr-un timp relativ scurt au trebuit formați oameni intr-o meserie foarte pretențioasă, aceea de electroniști. Cei mai multi muncitori au acum o pregătire medie tehnică de specialitate, unii dintre aceștia urmind cursuri serale de invățămint superior.Din punct de vedere numeric s-au putut asigura și cadrele tehnice. Este adevărat, mai ușor s-aU• găsit ingineri decît economiști și o parte din ingineri au trebuit să se reprofileze pe funcții economice : „Un economist bun este de mare“preț in. condițiile actuale in care întreprinderea are o importantă autonomie, se autoconduce și auto- finanțează — ne explică directorul. Practic, avem răspunderi importante în domeniul asigurării aprovizionării. a! planificării și cerii producției. Pe plan dar și comercial în aceeași ră, preocupările actuale tează spre creșterea pînă vel optim a proporției componente asimilate in troducerea unor perfecționări con-

structive și promovarea susținută a produselor noastre la export îmbucurător este faptul că in colectivul nostru s-a trecut de ia faza acumulării cunoștințelor tehnice necesare pentru execuția corectă a pieselor la aceea de creație, de Imaginare și aplicare cu forte proprii a unor perfecționări de esență atît în privința procesului tehnologic propriu-zis, cit și a concepției constructive a produsului".Intr-un alt domeniu de vîrf al e- Iectronicii, cel al tehnicii de calcul, salturile intervenite sint și mai spectaculoase. Bunăoară, este prevăzut ca în actualul cincinal producția industriei chineze de calculatoare să crească intr-un ritm mediu anual de 30 la sută, urmind ca în anul 1990 să ajungă la un volum de 20 miliarde yuani. Pentru a se atinge aceste prevederi, se aplică un cuprinzător program de raționalizare, modernizare și dezvoltare atît a Întreprinderilor de vîrf. cit și a institutelor de cercetare si proiectare. S-a estimat că. prin
însemnări de călătorie 
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transpunerea neabătută in viață a acestui program, în ultimul an al actualului cincinal capacitatea de producție a acestei ramuri va junge la 200 calculatoare mari și mijlocii, 2 500 superminicalculatoa- re, 200 mii microcalculatoare, 1—1,5 milioane adaptoare și 10 milioane calculatoare de buzunar. Important pentru economia chineză este că se va elimina aproape integral importul de microcalculatoare șl se va iniția producția de supermicro- calculatoare de performanță ridicată. Concomitent, urmează a se extinde toate domeniile legate de dezvoltarea acestui sector, inclusiv baza de date, sistemul de prelucrare a datelor in limba chineză, sisteme de legătură și transmisie.Efectele acestei dezvoltări prioritare a tehnicii de calcul sa vor resimți îndeosebi in domeniile ln care modernizarea are un rol esențial pentru economia chineză, cum sint transporturile, energetica, sistemul național de management pentru informațiile economice, sistemul bancar, sistemul de supraveghere a aprovizionării cu energie electrică și a organizării traficului aerian, tehnica de și fabricare asistată ele sistemul de invățămint.Rămîne multă vreme __________in memorie imaginea nesfârșitelor șiruri de bicicliști care inundă literalmente străzile, bulevardele, ulițele de pe întreg cuprinsul tării. Există in China peste 220 milioana de biciclete simple, altele ingenios pentru cele mai diverse Producția de anul trecut foarte popular mijloc de a ajuns la 32 milioane biciclete. Și totuși, îndeosebi in ultimul deceniu, autovehiculele, tot mai numeroase, iși reclamă drepturile pe arterele de circulație, silind bicicletele să accepte conviețuirea, să ruleze pe aiei special marcate, lingă bordura trotuarelor. Ne-am aflat la fabrica de automobile din Shanghai într-un moment important din viața acestei întreprinderi : se realizau ultimele mașini din marca ce purta numele orașului. Automobile ce au făcut epocă, dar acum, în perioada de avînt economic, nu
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proiectare calculator.Întipărită
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mal corespund atît din punct de vedere al performanțelor, cit și din cel estetic, al confortului. Secțiile fabricii erau cuprinse de febra prefacerii, se demontau mașini și instalații, se montau altele noi. mult mai complexe, intr-un flux modern, de mare randament. Asimilarea fabricației noilor mașini, cu marca „Santana", fabricate sub licența Volkswagen, determină și aici profunde mutații in calificarea oamenilor. în structura organizatorică a întreprinderii. Transformările de ordin tehnic, organizatoric sau profesional se fac din mers, fără a se conteni producția, după un program pus la punct în cele mai mici amănunte. De la montajul a cîteva sute de mașini pe an se va ajunge la 30 000 autovehicule în 1987, pentru ca pină in 1995 ritmul producției să crească de 10 ori, incluzînd asimilarea unui nou tip de mașină, ceea ce presupună construirea din temelii a unei noi fabrici. In condițiile in care, initial, numai anvelopele și radioca- setofonul erau de producție autohtonă, in 4—5 ani urmează a se ajunge la un grad de integrare a fabricației de 95 la sută.Prezentînd datele respective, directorul Zhang Chang Mou a dorit să sugereze impactul social deosebit al acestei transformări înnoitoare. Mutații profunde vor trebui să se producă in lucrător, căruia adaptabilitate la muncii, la noile nicii moderne, fel se pun atît mai vechi, care tic. o nouă calificare, cit și pentru contingentele de muncitori care iau pentru prima dată contact cu munca Industrială, de înalt nivel tehnic. Este un domeniu in care organizâția de partid poate avea, și îndeplinește in fapt, un rol hotă- rîtor, desfășurînd împreună cu organizația de sindicat și de tineret o susținută activitate politico-edu- cativă, cu un conținut concret, cu obiective limpezi legate de integrarea rapidă a oamenilor cesul muncii, Încadrarea in de organizare și disciplină de producția modernă.în discuțiile cu cadre de dere și specialiști chinezi.

conștiința fiecărui 1 se cere o mare noua organizare a exigențe ale teh- Cerințe de acest pentru lucrătorii capătă, prac-

in pro- rigorile impuserăspun- cincinalul actual era definit ca o etapă deosebit de importantă pentru asigurarea condițiilor dezvoltării și modernizării economiei în ultimul deceniu al secolului XX. în această perioadă, eforturile sînt concentrate asupra citorva obiective importante in domeniul cercetării științifice și modernizării tehnice, care au in vedere finalizarea a 76 proiecte-cheie de cercetare, cu 349 subprograme, referitoare la o serie de noi tehnologii, utilaje și produse. Alte 200 de proiecte vizează exploatarea și extinderea utilizării in economie a unor realizări tehnice experimentate și aplicate in prezent. Este un proces dificil, în care — ni s-a explicat — sint de recuperat mari rămineri in urmă. Concret, se uritaărește ca în anul 1990 circa 40 la sută din principalele produse industriale să atingă nivelul tehnic caracteristic celor din țările dezvoltate la începutul actualului deceniu. Sînt programe ce prind viață, cu fiecare zi ce trece, prin forța energiilor creatoare descătușate ale unui întreg popor care își făurește, cu înțelepciune și tenacitate, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, un viitor tot mai prosper.
Comeliu CÂRLAN



t*

[ IDEI SI DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE GÎNDIRII SI ACȚIUNII ! 
ț POLITICE INTERNAȚIONALE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU J

ii Lichidarea subdezvoltării
— cerință obiectivă a progresului întregii 
economii mondiale, a destinderii și păcii

Ne pronunțăm hotărît pentru măsuri concrete în direcția lichidării 
subdezvoltării și realizării unei noi ordini economice internaționale, ba
zate pe deplină egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid 

'■ al tuturor țărilor, și în primul rînd al celor rămase în urmă, să asigure sta- 
< bilitatea economică mondială, promovarea largă a cooperării reciproc 

avantajoase între state.
NICOLAE CEAUȘESCUUnul dintre principalele temeiuri < ale înaltei considerații, prețuiri deosebite și prestigiului de care România socialistă, președintele Nicolae Ceaușcscu se bucură astăzi pe cele mai diferite meridiane ale lumii il constituie eforturile perseverente, intensa activitate a țării noastre, a conducătorului ei pentru soluționarea uneia dintre cele mai ' complexe și urgente probleme ce confruntă omenirea — problema lichidării subdezvoltării. Este o reali- # tate că subdezvoltarea persistă pe întinse zone ale planetei, fiind un fenomen cu efecte profund nocive i'ț nu numai asupra existenței nume- J roaselor popoare ce trăiesc în aceste ' vaste regiuni, ci și asupra economiei mondiale în ansamblul ei, a relațiilor politice mondiale.

O concepție științifică, 
originală, unitară. Obiectivul chidării subdezvoltării, a marilor decalaje dintre state, în scopul asigurării progresului în ansamblul economiei mondiale, ocupă un loc central în gindirea teoretică și activitatea practică a secretarului general al partidului nostru, președintele republicii, și constituie un merit larg recunoscut astăzi în lume al tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat o concepție originală, unitară și cuprinzătoare, cu o solidă fundamentare științifică, materialist-dialec- tică, concretizată intr-un program practic de măsuri în vederea realizării acestui obiectiv major din lumea de azi.In abordarea problemei lichidării subdezvoltării, președintele României pornește de la realitățile lumii de azi, arăfînd că este un nonsens ca în era celei de-a doua revoluții tehnico-științifice, cind omul a trecut la cucerirea Cosmosului, spații imense' de pe planeta noastră să continue să poarte pecetea hîdă a sărăciei, mizeriei și subdezvoltării. Ce poate fi mai semnificativ pentru caracterul asimetric al dezvoltării și, implicit, pentru injustiția economică și socială ce se perpetuează, decît faptul că peste două treimi din o- menire nu beneficiază decît de o cincime din produsul mondial, iar ponderea lor este de 35 la sută în 1 producția agricolă, de numai 10 la sută în cea industrială și de nici 5 la sută în activitatea de cercetare tehnico-științifică desfășurată în lume. Mai mult, procesul de reproducere a subdezvoltării se adînceș- 1e : venitul pe locuitor a scăzut in douăzeci și patru de țări din Africa și America Latină, îndeosebi în deceniul 1973—198.3, în timp ce el a crescut cu 4,6 la sută pe ansamblul economiei mondiale. Jumătate din populația lumii trăiește cu un venit inferior nivelului de 400 de dolari pe an, adică de 35 de ori mai puțin decît primea un american cu venit mijlociu in 1983. Dar dincolo de aceste cifre medii există realități și mai copleșitoare, cind, la scara unor țări întregi, venitul anual pe locuitor se află chiar sub nivelul de 110 dolari, amplificlnd la extrem decalajele economice dintre bogății și săracii lumii contemporane.O asemenea stare de lucruri, profund nedreaptă și acuzatoare, este — așa cum subliniază secretarul general al partidului — consecința vechilor relații inechitabile generate de politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă de dominație și asuprire a popoarelor, de dezvoltare și îmbogățire a unor state pe seama altora. Această politică este continuată astăzi de capitalul financiar, care s-a transformat în principalul factor de asuprire și exploatare de tip neocolonialist, prin intermediul . politicilor financiar-valutare practicate de marile țări capitaliste dezvoltate și care au dus la evoluția în spirală a crizei datoriei exferne a țărilor în curs de dezvoltare. Focalizând întregul evantai al fenomenelor negative, al perturbațiilor din domeniul financiar-valutar, din comerțul mondial, criza datoriei externe a țărilor in curs de dezvoltare — care a ajuns la o mie de miliarde de. dolari — dezvăluie contradicțiile ce sfișie actualul sistem al relațiilor economice internaționale. inechitățile pe care acesta Ie perpetuează, adîncind decalajeledin economia mondială.în concepția președintelui, Nicolae Ceaușescu, lichidarea sub

dezvoltării, ridicarea economică și socială a țărilor rămase in urmă constituie o problemă de care depind însuși viitorul omenirii, perspectivele de viitor ale păcii și stabilității mondiale, reprezentînd o necesitate obiectivă atit în ceea ce privește progresul general, cit și instaurarea unor relații de încredere, colaborare și pace în lume.
Căi și mijloace eficien

te de acțiune. T(”arS$ui Nicolae Ceaușescu are nu numai meritul recunoscut de a fi relevat imperativul lichidării subdezvoltării, ci și de a fi indicat căi și mijloace concrete de realizare a acestui deziderat istoric, în acest sens, președintele României subliniază cu putere faptul că lichidarea subdezvoltării trebuie să se bazeze, în primul rînd, pe efortul propriu al

curs de dezvoltare le-au făcut și le fac pentru acoperirea serviciului datoriilor externe au dus, practic, la stagnarea procesului dezvoltării. în vederea realizării unei asemenea soluționări a problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, România a propus un pachet de măsuri eficiente, realiste și constructive, care s-au bucurat de o deosebită apreciere în rindul țărilor în curs de dezvoltare.Elaborînd conceptul unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare, pe fundamentul unei ample și. diversificate cooperări politice și economice între ele, președintele Nicolae Ceaușescu a militat cu tenacitate, atit în cadrul relațiilor bilaterale dintre România și acest grup de state, cît și in planul relațiilor multilaterale, în ..Grupul celor 77", la O.N.U., ca și în alte foruri internaționale, pentru trans-
MĂRTURII ALE ȘȚIME[ MJJUIRU

Angajare exemplară pentru o politică de echitate 
între statele lumii

„Președintele României este angajat de ani de zile in’ realizarea 
unei colaborări pe bază de egalitate .în drepturi intre națiuni, pentru 
a Se asigura securitatea și pacea, o politică de echitate între țările 
in curs de dezvoltare și țările dezvoltate“.

Willy Brandt 
președintele Internaționalei Socialiste

Acțiuni ce se bucură de un larg prestigiu 
în rîndul popoarelor de pretutindeni

„ln marile probleme ale lumii contemporane, poziția României se 
bucură de larg prestigiu, popoarele de pretutindeni salutînd eforturile 
depuse pentru materializarea celor mai nobile idealuri ale omenirii, 
între care se înscriu la loc de frunte libertatea, independența, lichida
rea subdezvoltării, colaborarea echitabilă. Toate acestea sint legate de 
concepția și acțiunile președintelui Nicolae Ceaușescu".

Sam Nujoma 
președintele S.W.A.P.O.

Idei și contribuții de mare importanță
„Admir foarte mult activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu pe 

arena internațională. Șeful statului român a făcut să răsune cu auto
ritate vocea unei națiuni suverane. Consider ca fiind de mare impor
tanță ideile, contribuția personală a președintelui României la edifi
carea unei noi ordini economice internaționale".

Rafael Caldera
senator, fost președinte al Venezuelel

fiecărui popor, pe concentrarea șl mobilizarea intensă a întregului potențial uman și material al țării respective, alocîndu-se o parte însemnată din venitul național în scopul dezvoltării, pentru asigurarea progresului rapid al industriei, agriculturii, al celorlalte ramuri economice. O atenție deosebită trebuie acordată formării cadrelor proprii.în concepția secretarului general al partidului nostru, în lichidarea subdezvoltării, alături de intensificarea efortului propriu, un rol important il are lărgirea colaborării internaționale, bazată pe echitate și egalitate, pe sprijinul multilateral acordat tinerelor state. In spiritul concepției românești, colaborarea internațională este chemată să contribuie la dezvoltarea industriei și a- griculturii, la valorificarea superioară a resurselor materiale de care dispun aceste țări. Sint necesare, în acest sens, negocieri reale între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare cu privire la ansamblul dezvoltării economico-sociale, pentru stabilirea unui program general de sprijinire a eforturilor de lichidare a subdezvoltării. De asemenea, se impune asigurarea accesului larg al țărilor în curs de dezvoltare la tehnologiile moderne, ridicarea barierelor vamale și asigurarea unor prețuri corespunzătoare pentru produsele acestor țări, precum și stabilirea unui raport just, echitabil, intre prețul materiilor prime și cel al produselor industrializate. în cadrul acestui program, un Ioc important trebuie să-1 ocupe măsurile vi- zînd soluționarea globală a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, pornindu-se de la principiul că aceasta nu este numai o problemă economică, ci și. una politică. Aceasta cu atit mai mult, cu cît, așa cum se știe, eforturile financiare pe care țările in

punerea sa in practica vieții politice și economice internaționale, a- ducîndu-și o contribuție de însemnătate excepțională la definirea locului și rolului țărilor in curs de dezvoltare in lumea contemporană, în deplin consens cu acest concept, cu țelul său primordial — lichidarea subdezvoltării și asigurarea accelerării progresului lor economic și social — președintele României a propus convocarea unei reuniuni la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare, organizată în strinsă cooperare cu mișcarea țărilor nealiniate. A- ceastă reuniune ar. putea contribui totodată la elaborarea unei strategii comune a țărilor in curs de dezvoltare in tratativele care se impun cu statele industrializate.
Relația directă dezarmare 

- dezvoltare. Fire?te> realizarea unor pași reali pe calea lichidării subdezvoltării presupune alocarea unor mari fonduri materiale și financiare, ceea ce nu se poate realiza decît prin intensificarea eforturilor pentru reducerea cheltuielilor militare. Realitatea este că numai cu o parte a uriașelor fonduri, de peste 1 000 de miliarde dolari, cheltuite anual de omenire pentru înarmări, s-ar putea asigura trecerea la o efectivă eradicare a fenomenului subdezvoltării.Dar cursa înarmărilor, care grevează bugetele tuturor statelor, a- fectează și pe cele ale țărilor in curs de dezvoltare. Astfel, țările în curs de dezvoltare și-au sporit ponderea în cheltuielile militare de la 6 la sută în 1965 la , 20 la sută în 1982. Dinamica exportului de arme în țările în curs de dezvoltare a depășit cu mult dinamica comerțului mondial. Numai în perioada 1962— 1980, indicele volumului exporturi

lor’ militare a fost de aproximativ 650 la sută față de 350 la sută cît a înregistrat comerțul mondial. Totodată, trebuie de remarcat că valoarea armelor importate de țările în curs de dezvoltare (neexportatoare de petrol) s-a dublat în termeni reali în perioada 1972—1982. Această creștere a dus la suplimentarea a- nuală a împrumuturilor cu aproximativ 20 la sută anual, amplificînd datoria acumulată la finele perioadei cu 15 la sută. în cazul țărilor lati- no-americane, se estimează că un sfert din datoria lor externă este legată de importurile de arme. Toate aceste cheltuieli militare directe, ca și altele disimulate în cadrul diverselor sectoare ale economiei civile, dar cu sarcini în domeniul militar, au dus la mari deficite bugetare, grevînd asupra procesului dezvoltării.Tocmai de aceea, președintele României a propus înghețarea cheltuielilor militare, fondurile eliberate pe această cale urmînd să fie utilizate in direcția stimulării progresului tuturor popoarelor, și în primul rînd- al celor rămase în urmă.Și, după cum se știe, unind vorba cu fapta, România, la inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, a trecut, în mod unilateral, la reducerea cu 5 la sută a cheltuielilor militare, ca și a armamentelor și efectivelor militare, acțiune ce s-a bucurat de un larg răsunet internațional.
Propuneri judicioase în 

consens cu interesele între
gii economii mondiale, ale 
tuturor popoarelor, Avînd în vedere persistența fenomenelor de criză . din economia mondială, deteriorarea constantă a situației țărilor în curs de dezvoltare, precum și lipsa unor rezultate notabile la reuniunile internaționale pe această temă, președintele Nicolae Ceaușescu apreciază că problemele grave ale subdezvoltării, ca și cele ce privesc mecanismele actualului sistem de raporturi economice internaționale nu se pot soluționa prin promisiuni vagi sau declarații de intenții, care ascund nu o dată dorința statelor dezvoltate de a perpetua actualele stări de lucruri.Pornind tocmai de la această cerință imperioasă, de la necesitatea obiectivă și stringentă de a se pune capăt gravelor anomalii existente în economia mondială, orientărilor și tendințelor contrare unei dezvoltări armonioase, echilibrate a economiei mondiale, prin lichidarea subdezvoltării, și de a se acționa în direcția unei ordini economice internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu apreciază că ar avea o deosebită însemnătate organizarea unei conferințe internaționale sub auspiciile O.N.U., cu participarea statelor dezvoltate, cît și a țărilor în curs de dezvoltare. în concepția președintelui țării noastre, angajarea unui autentic dialog internațional, în cadrul forumului mondial, asupra problemelor subdezvoltării, ale datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, asupra principiilor noi, de egalitate și echitate, ce trebuie să guverneze raporturile economice internaționale, este în interesul tuturor țărilor, inclusiv al celor capitaliste industrializate. Realitățile lumii contemporane, tot mai puternica interdependență dintre economiile țărilor lumii, impun cu necesitate angajarea unui dialog constructiv, a unor negocieri reale, care să ducă la crearea, condițiilor lichidării subdezvoltării. la dezvoltarea sănătoasă și e- chilibrată a economiei mondiale la progresul tuturor popoarelor.Pentru remarcabila contribuție la elaborarea unei concepții unitare, sistematice, de largă cuprindere, privind lichidarea subdezvoltării, pentru vasta activitate practică desfășurată în vederea înfăptuirii acestui deziderat vital al omenirii, de-a lungul ultimelor două decenii, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a Impus în conștiința popoarelor ca unul dintre cei mai de seamă oameni politici ai timpului pe care-1 trăim, luptător clarvăzător și tenace pentru construirea unei lumi mai drepte și mai bune, a echității, progresului și păcii,

Valentin PAUNESCU
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Acțiuni și luări de poziție pentru
stăvilirea cursei înarmărilor

globului, cercuri din ce in ce mai largi ale 
glasul împotriva cursei înarmărilor, pronun-

[

I

ILE DE PRESA
e scurt

LA BRNO s-a deschis cel de-al 
XI-lea Salon internațional de pro
duse agroalimentare ,,Salima 1987", 
la care, alături de firme cehoslova
ce, participă și organizații de co
merț exterior din numeroase țări, 
inclusiv din România. Standul ro
mânesc a fost vizitat de delegația 
guvernamentală condusă de Miros
lav Toman, vicepreședintele guver
nului R. S. Cehoslovace, de alte o- 
ficialități, precum și de un nume
ros public.

T1RGUL INTERNAȚIONAL DE 
LA KADUNA. S-a deschis cea 
de-a lX-a ediție a Tirgului inter
național de la Kaduna (Nigeria). 
România participă cu un stand de 
exponate prezentînd atit produse, 
cit și fotomontaje cu o tematică 
largă. Expoziția românească a fost 
vizitată de 0 serie de membri ai 
guvernului, de alte oficialități nige- 
riene.NEGOCIERI AFGANO-PAKIS- TANEZE. La Geneva a inceput cea

de-a șaptea rundă de negocieri indirecte afgano-pakistaneze. Convorbirile se desfășoară prin intermediul reprezentantului special al secretarului general al O.N.U., Diego Cordovez. Delegațiile celor două țări sint conduse de miniștrii afacerilor externe — Abdel Wakil (Afganistan) și Yakub Khan (Pakistan).MITING. La Manila a avut loc un miting la; care au participat peste un milion de persoane. în discursul rostit cu acest prijej, șeful statului, Corazon Aquino, a lansat un apel pentru întreprinderea de eforturi susținute în direcția realizării eradicării sărăciei, creării de noi locuri de muncă și Împărțirii echitabile a roadelor dezvoltării economice.

APEL. P.C. din Chile a făcut . apel la partidele de opoziție din țară să-și unească forțele în direcția instaurării democrației. într-o declarație a comisiei politice a C.C. al partidului, . dată publicității la Buenos Aires, se subliniază că așa- numitele „legi politice" adoptate recent de regimul generalului Pinochet nu au nimic comun cu democrația.NOI VICTIME ALE REPRESIUNILOR DIN COREEA DE SUD. Kim Dae Jung și alți opt militanți de frunte ai opoziției sud-coreene- se află din nou sub stare de arest la domiciliu. Autoritățile sud- coreene încearcă să împiedice astfel participarea lor la un miting programat de forțele de opoziție in semn de protest împotriva represiunilor.

Pe toate meridianele 
opiniei publice îji ridică 
țindu-se pentru adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară.

Pentru transformarea Mediteranei 
într-o zonă a păcii, încrederii și cooperăriiBELGRAD. — Faptul că țările din regiunea Mediteranei sint tot mai conștiente de necesitatea depășirii situației primejdioase din zonă este încurajator — a declarat Raif Dizdarevici, secretar federal iugoslav pentru afacerile externe, salutind oficialitățile guvernamentale sosite la Belgrad pentru a pregăti reuniunea țărilor nealiniate mediteraneene la nivel ministerial, care urmează să se desfășoare tot în R.S.F. Iugoslavia.Interesele popoarelor care trăiesc pe țărmurile Mediteranei necesită

acțiuni permanente și cuprinzătoare care să ducă la crearea unei zone a păcii, încrederii reciproce și cooperării echitabile — a continuat vorbitorul, citat de agenția Taniug. Sîntem convinși că este în interesul tuturor popoarelor din această regiune să trăiască în pace și, fără amestec din afară, să-și făurească viitorul în condițiile cele mai favorabile pentru ele — a spus Dizdarevici. El a atras atenția că situația din regiunea Mediteranei nu trebuie „înghețată" la actualul nivel nesatisfăcător.
Proteste în S.U.A. împotriva efectuării 

unor exerciții militareWASHINGTON. — Autoritățile statului Oregon au refuzat să participe la preconizatele exerciții de Ia începutul lunii martie, în cadrul cărora va fi simulat... „un război nuclear". Explicind această decizie, guvernatorul Oregonului a arătat,
într-o declarație dată publicității, că populația nu vrea să participe la exerciții, deoarece ele amenință în realitate pacea generală. Agenția T.A.S.S. menționează că o ho- tărîre similară a fost adoptată anterior și de statul Washington.

Nu armelor nucleare în nordul Europei!HELSINKI 25 (Agerpres). — Țările membre ale Consiliului Nordic — întrunit la Helsinki — au analizat, între altele, problema creării unei zone denuclearizate în nordul Europei. Așa cum se știe, ideea proclamării unei asemenea zone este susținută de numeroase personalități ale vieții politice din Suedia, Finlanda, Danemarca și alte state.STOCKHOLM 25 (Agerpres). — Consiliul municipal al împuternici-

ților comunali din orașul suedez Luleo, centru administrativ al districtului Norrbotten, a hotărît ca acest oraș să fie declarat liber de armele nucleare. Măsura aceasta, a arătat președintele Consiliului municipal, trebuie apreciată ca o etapă în activitatea de creare a unei zone denuclearizate în nordul Europei, a eliberării întregului continent și în perspectivă a întregii planete de armele nucleare.
Premierul spaniol despre necesitatea 

reducerii arsenalelor atomiceMADRID 25 (Agerpres). — Des- chizind dezbaterile din parlament asupra stării națiunii, primul ministru al Spaniei, Felipe Gonzalez, a reafirmat că teritoriul țării este și va fi întotdeauna liber de arme nucleare — relatează agenția E.F.E.în legătură cu aderarea Spaniei la N.A.T.O., primul-ministru a subliniat că aceasta se va face pe baza a trei principii : continuarea negocierilor cu Statele Unite pentru

reducerea bazelor militare din teritoriul spaniol, neintegrarea militară a țării în alianța atlantică și netransformarea Spaniei într-un teritoriu nuclearizat.De asemenea, șeful guvernului spaniol s-a pronunțat pentru intensificarea eforturilor in forurile internaționale in direcția reducerii arsenalelor atomice, a altor de distrugere în masă.
Majoritatea japonezilor se pronunță 

împotriva sporirii cheltuielilor militareTOKIO. — Majoritatea locuitorilor din marile orașe nipone se pronunță împotriva hotărîrii guvernului de a spori cheltuielile militare. Potrivit unui sondaj de opinie întreprins de ziarul „Mainichi", în centrele industriale și culturale
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Anipone, 77 la sută din cel chestio- A nați s-au declarat împotriva re- i nunțării la limita de 1 la sută din , produsul național brut pentru alo- ' cații în scopuri militare, respectată de guvernele precedente.

ORIENTUL MIJLOCIU
• In Liban s-au înregistrat noi ciocniri
• Convorbiri ia Damasc • Declarații 
conferințe internaționale in problemaBEIRUT 25 (Agerpres). — In ultimele 24 de ore au continuat să se înregistreze ciocniri in regiunea Beirutului. Schimburi de focuri cu armament greu și ușor au avut loc pe axa El Gharb .— Attat Allia din regiunea Munților Libanului, intre forțe rivale din zonă, informează agenția A.P.S. Membrii comitetului însărcinat cu supravegherea menținerii securității au inceput o serie de contacte în scopul realizării unui acord de încetare a focului.Pe de altă parte, informații provenite de la sediul Organizației pentru Eliberarea Palestinei din Tunis relevă că, taberele de refugiați palestinieni din Liban sînt supuse în continuare unor tiruri de artilerie și arme automate de către milițiile Amal. Ca urmare a acestora se înregistrează noi victime. Potrivit agenției Wafă, operațiunile de ajutorare a locuitorilor din tabere cu alimente și medicamente sint blocate.Tancuri șl vehicule blindate israe- liene au instituit o blocadă împotriva Universității islamice din regiunea Gaza — transmite agenția A.D.N. în ultima vreme, studenții au manifestat împotriva continuării actelor de violență ale forțelor israe- liene în teritoriile ocupate.DAMASC 24 (Agerpres). — La Damasc au avut loc convorbiri între președintele Siriei, Hafez Al-Assad, și ministrul iranian de externe, Aii Akbar Velayati. care a efectuat o vizită în capitala siriană. într-o declarație făcută presei la plecare, ministrul iranian a arătat că in cadrul discuțiilor au fost examinate ultimele evoluții din regiune, problema palestiniană și subiecte privind relațiile bilaterale, relatează agențiile A.P.S. și IRNA.CAIRO 25 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul israelian de externe, Shimon Peres, care a sosit miercuri într-o vizită la Cairo, s-a pronunțat, într-o declarație făcută presei, în favoarea unei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu — relatează agenția E.F.E. El a apreciat că o atare con-

SESIUNE. La Sebha s-a deschis sesiunea Congresului General Popular al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste — transmite agenția JANA. Lucrările sînt consacrate dezbaterii problemelor de politică internă și externă ale țării, planului de dezvoltare economică și bugetului național pe 1987, precum și a unor legi consacrate dezvoltării în continuare a economiei naționale și adinci- rii transformărilor progresiste.PROCES. După cum informează agenția E.F.E., procesul intentat fostului criminal de război nazist Klaus Barbie va începe la 11 mai, la Lyon. Supranumit călăul Lyonu- lui. Barbie a trăit ascuns după război in America Latină. El a fost prins și extrădat Franței de către ăutoritățile boliviene în 1983.

intre forțele rivale 
în favoarea unei 

Orientului Mijlociuferință „nu constituie un obiectiv în sine, ci calea spre realizarea adevăratului obiectiv, care este pacea".TUNIS 25 (Agerpres). — Secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, a evidențiat oportunitatea organizării unei reuniuni arabe la nivel înalt, consacrată stabilirii unei poziții apropiate de vederi în perspectiva convocării u.nei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu, informează agenția M.A.P.AMMAN 25 (Agerpres). — La întoarcerea sa în țară de la Bruxelles, unde a avut convorbiri cu miniștrii de externe ai țărilor membre ale C.E.E., ministrul de externe iordanian, Taher El Masri, a declarat că organizarea unei conferințe Internaționale pentru Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor părților implicate în conflict, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a statelor membre permanente ale Consiliului de Securitate al O.N.U. și a altor țări, conferință pentru care s-au pronunțat și miniștrii de externe ai țărilor membre ale Comunității Economice Europene, ar putea contribui la instaurarea păcii și securității în regiune.

MOSCOVA

Congresul sindicatelor 
sovieticeMOSCOVA 25 (Agerpres). — La Moscova au continuat, miercuri, lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al sindicatelor sovietice.în cadrul lucrărilor, transmite agenția T.A.S.S., a luat cuvîntul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S. Vorbitorul s-a referit la rolul sindicatelor în viața economică și socială a țării, precum și Ia o serie de probleme ale vieții internaționale.

Sesiunea Comitetului 
de decolonizare al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). La sediul new-yorkez al Națiunilor Unite au început lucrările sesiunii anuale a Comitetului de decolonizare al O.N.U., avînd înscrise pe ordinea de zi, între altele, problema independenței Namibiei, situația din Insulele Malvine (Falkland), Noua Caledonie și Gibraltarul.Intr-o declarație făcută în cadrul lucrărilor sesiunii, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a subliniat importanța rezoluției 1 514 a Națiunilor Unite, cunoscută sub numele de „Declarația asupra acordării independenței popoarelor aflate sub dominație colonială".Arătind că procesul de decolonizare nu va fi complet pînă cind popoarele aflate în teritoriile sub dominație colonială nu își vor fi exercitat dreptul la autodeterminare, secretarul general al O.N.U. a reiterat că „unica soluție pentru independența poporului din Namibia trebuie să fie în concordanță cu rezoluțiile Consiliului de Securitate și Adunării Generale a O.N.U.". Republica Sud-Africană, a spus el. trebuie să înțeleagă că sfidarea sa permanentă la adresa expresiilor de solidaritate ale comunității internaționale cu poporul namibian reduce orice posibilitate de a se ajunge la un acord just și definitiv la această problemă.
Reuniunea ministerială 

a O.U.A.ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — Politica de represiuni a regimului rasist de la Pretoria împotriva populației din R.S.A. și Namibia, acțiunile provocatoare ale R.S.A. împotriva țârilor independente vecine creează un serios pericol la adresa păcii pe continent și în întreaga lume, relevă raportul prezentat la sesiunea Comitetului ministerial al O.U.A. de Ide Oumarou, secretar general al organizației. Situația periculoasă din sudul continentului se află in centrul atenției O.U.A., care continuă lupta activă pentru instituirea de sancțiuni economice obligatorii și atotcuprinzătoare împotrivaR. S.A., a relevat el, subliniind că țările occidentale, în special S.U.A. și Marea Britanie, împiedică aplicarea acestor sancțiuni.Referindu-se la situația economică din Africa, secretarul general al O.U.A. a subliniat că, pentru lichidarea crizei economice de pe continent, țările africane trebuie să înfăptuiască reforme in conformitate cu programul de redresare economică pe perioada 1986—1990.
Poporul namibian 

își intensifică lupta 
pentru independențăALGER 25 (Agerpres). — Cu prilejul unei conferințe de presă desfășurate în capităla Algeriei, Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a înfățișat situația din Namibia caracterizată prin intensificarea operațiunilor militare întreprinse de armata de ocupație a regimului de la Pretoria. Ca urmare — a declarat liderul S.W.A.P.O. — și patrioții namibieni acționează tot mai puternic, pe cale militară, împotriva ocupanților, pentru eliberarea teritoriului.In același timp, președinteleS. W.A.P.O. a subliniat că organizația sa respinge poziția adoptată recent de S.U.A. și Marea Britanie, care au împiedicat adoptarea în Consiliul de Securitate al O.N.U. a unei rezoluții ce reclamă sancțiuni economice obligatorii și globale împotriva regimului rasist de la Pretoria — informează agenția A.P.S.

Test cu o rachetă de croazieră americanăOTTAWA 25 (Agerpres). — In pofida unor acțiuni de protest ale unor organizații pacifiste din Canada, Pentagonul a efectuat un nou test cu o rachetă de croazieră deasupra regiunilor nordice ale acestei țări, informează agenția China Nouă. Lansată de pe un bombardier strategic american de tipul „B-52" deasupra Mării Beaufort, racheta a

străbătut o distanță de 2 200 km deasupra teritoriului canadian, după care a coborît, cu ajutorul unei parașute, într-o zonă situată la granița dintre provinciile Saskatchewan și Alberta. în apropierea zonei de aterizare, avioane militare ale S.U.A. ți Canadei au simulat interceptarea rachetei.
In sprijinul unei soluții negociate 

a crizei din America CentralaCIUDAD DE MEXICO 25 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la Ciudad de Mexico — unde întreprinde o vizită oficială — președintele Republicii Costa Rica, Oscar Arias, a afirmat că planul de pace in America Centrală avansat de țara sa nu vine în contradicție cu propunerile in același sens ale „Grupului de la Contadora" și nici nu este îndreptat împotriva Republicii Nicaragua — relatează agenția Prensa Latina. El a arătat că sînt necesare noi eforturi pentru realizarea păcii în regiune, pe calea dialogului politic, prin negocieri, subliniind că toate propunerile concrete făcute în acest sens sint perfectibile și binevenite, deoarece importantă este atingerea țelului pentru care luptă popoarele din regiune — instituirea unui climat de pace, securitate și cooperare în America Centrală.SAN JOSE 25 (Agerpres). — Președinții celor cinci țări centroame- ricane se vor ,reuni in orașul guatemalez Esquipolas la 15 mai. a declarat la San Jose, unde se află in vizită oficială, vicepreședintele Gua-

temalei, Roberto Carpio Nicolle. Cu acest prilej vor fi abordate situația din America Centrală în contextul eforturilor de pace în regiune și perspectivele creării proiectatului parlament centroamerican.WASHINGTON 25 (Agerpres). — Senatorul democrat american Christopher Dodd a acuzat Administrația de a încerca să torpileze eforturile de pace pentru a se ajunge la o soluție negociată a crizei din America Centrală, informează agenția E.F.E.Dodd, care se opune acordării așa- zisului ajutor umanitar al S.U.A. in favoarea grupărilor contrarevoluționare antisandiniste, a avut o dispută cu secretarul de stat, George Shultz, în cadrul sesiunii Comitetului senatorial pentru afacerile externe, arătind că în cursul recentelor sale vizite în țări centroamericane a făcut cunoscut „punctele de vedere ale Congresului, dat fiind că Statele Unite sprijină aceste grupări care încearcă să răstoarne prin mijlocirea armelor guvernul Republicii Nicaragua".
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