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împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie

in Republica Socialistă a Uniunii BirmaneTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua o vizită ofi- cială de prietenie în Republica Socialistă a Uniunii Birmane, în a doua decadă a lunii martie 1987, la invi- tația președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, San Yu, și a doamnei San Yu.

Bucu- 
prelucrări

Intreprinderea „Vulcan 
rești. Aspect din secția 

mecanice
Foto :

DlND EXPRESIE UNITĂȚII INDESTRUCTIBILE A ÎNTREGULUI POPOR

IN JURUL PARTIDULUI, ANGAIAMENTULUI DE ÎNDEPLINIRE EXEMPLARA

S. Cristian

(Continuare in pag. a IlI-a)

la pe

ieri au avut loc

înscrisăa plenarei a de tovarășul membru su-Po-

Willi Stoph
A HOTĂRlRILOR CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.

Plenarele consiliilor oamenilor muncii
de naționalitate maghiară șiJoi a avut loc in Capitală plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România.In cadrul plenarei au fost analizate, intr-un spirit de înaltă răspundere și puternică angajare patriotică. sarcinile ce revin consiliului, reprezentativ organism al democrației noastre socialiste. revoluționare. în mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară, in strin- sâ unitate cu întregul popor. pentru îndeplinirea prevederilor de plan pe 1987 și pe actualul cincinal, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului privind rirea triei.Latovarășii Emil Bobu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ludovic Fazekas, membru al Comitetului • Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Iosif Szasz, membru supleant al Corni-

dezvoltarea și înflo- multilaterală a pa-lucrări au participat

germanatetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și' reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești.Raportul cu privire problematica ordinea de zi fost prezentat Mihai Gere, pleant al Comitetului litic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.

La București a avut loc, fn ziua de 26 februarie, plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România. Plenara a dezbătut. într-un spirit de înaltă exigență și răspundere comunistă, sarcinile ce revin consiliului în înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a tării, a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului.La lucrările plenarei au luat parte tovarășii Petru

Enache. membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Raportul cu privire la participarea oamenilor muncii de naționalitate germană la opera de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei a fost prezentat de tovarășul Eduard Eisenburger. președintele consiliului.
(Continuare în pag. a IlI-a)

• Raport cu privire la participarea oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară la opera de dezvoltare 
și înflorire multilaterală a patriei

• Raport cu privire Ia participarea oamenilor muncii 
de naționalitate germană la opera de dezvoltare 
și înflorire multilaterală a patriei
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Programul de îmbunătățiri funciare
îndeplinit riguros!

i

In procesul amplu, de o deosebită complexitate, inițiat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind modernizarea și dezvoltarea intensivă a agriculturii noastre socialiste, extinderea, pînă la nivelul necesităților, a irigațiilor, desecărilor și a combaterii eroziunii solului reprezintă una din cele mai importante pîrghii de acțiune pentru realizarea unei productivități ridicate in acest sector de bază al economiei naționale. Tocmai de aceea, înfăptuirea neabătută a obiectivelor mari prevăzute în Programul național de îmbunătățiri funciare constituie pentru etapa actuală una din sarcinile de cea mai mare însemnătate, care trebuie să mobilizeze într-un efort conjugat toate forțele care, într-un fel sau altul, contribuie la materializarea acestui program.Analiza modulul în care se realizează sarcinile stabilite în acest domeniu evidențiază, ca o trăsătură definitorie, faptul că in ultimii ani s-au înregistrat rezultate remarcabile, care, din acest punct de vedere, situează țara noastră între țările cu cele mai înalte ritmuri de execuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Numai în anul 1986 au fost terminate noi amenajări de irigații pe 243 400 hectare, de desecări — pe 168 900 hectare și de combatere a eroziunii solului — pe 126 600 hectare. Pentru anul acesta, unitățile agricole dispun de o suprafață totală amenajată pentru irigații de circa 3,3 milioane hectare, lucrările de desecare fiind realizate in total pe aproape 3,2 milioane hectare, iar cele de combatere a eroziunii solului — pe aproape 2.3 milioane hectare. Toate acestea reprezintă o realitate de netăgăduit, care, prin amploarea realizărilor și a obiectivelor stabilite pentru perioada ur

mătoare în acest domeniu, cît și prin fondurile bănești și materiale uriașe alocate de stat, dă adevărata dimensiune a grijii și preocupării conducerii partidului pentru a crea agriculturii o bază trainică, care să asigure creșterea accentuată a producțiilor. corespunzătoare sarcinilor noii revoluții agrare.Privite prin această prismă, obiec-

tre 137 și 238 la sută față de realizările din anul trecut. Iată de ce, datorită amplorii obiectivelor din acest an, se poate spune că înfăptuirea lor întocmai, la nivelul stabilit, reprezintă un pas hotăritor, o condiție esențială pentru realizarea în ansamblu, la termenele prevăzute. a întregului Program național de îmbunătățiri funciare.
Participare largă, responsabilă a tuturor 
factorilor implicați pentru realizarea 
exemplară a obiectivelor din acest an
tivele de îmbunătățiri funciare stabilite pentru acest an se situează la cote superioare. Ele prevăd realizarea de noi amenajări pentru irigații pe 708 200 hectare, din . care 640 000 hectare in sisteme mari și 68 200 hectare în amenajări locale, executarea desecării pe încă 382 300 hectare, din care 342 300 hectare în sisteme mari și 40 000 hectare în amenajări locale, și combaterea eroziunii solului pe 167 900 hectare. La aceste lucrări sînt de adăugat modernizări in sistemele vechi de irigații pe 73 200 hectare, completări în sistemele de desecare pe 208 100 hectare și executarea de drenaje subterane pe 30 000 hectare.Toate acestea înseamnă un volum total de producție de construcții-mon- taj cu 55 la sută mai mare decît realizările din anul precedent. In unele județe, cum sînt Galați, Olt, Constanța, Călărași, Dîmbovița, Giurgiu, Ialomița, creșterile in ce privește extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare sint cuprinse în-

In ce direcții trebuie să se acționeze, ce probleme sint de soluționat, atît în planul organizării activității, cît și al asigurării bazei tehnice și materiale, astfel incit să existe garanția realizării integrale a sarcinilor din acest an ?Dintr^un început trebuie arătat că în anul trecut activitatea de execuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare nu s-a situat la nivelul exigențelor impuse de amploarea acestor acțiuni. Datorită unor cauze obiective, dar și unora subiective, asupra cărora vom reveni, in ansamblu s-au înregistrat restante însemnate față de sarcinile stabilite, mai ales în .domeniul desecărilor și al combaterii eroziunii soiului. Desigur, au existat serioase greutăți atît în ce privește asigurarea bazei materiale, cît și a capacității de execuție. Dar răminerile mari în urmă nu pot fi explicate numai prin aceasta. Ele se datoresc în bună măsură și deficientelor existente în organizarea și desfășurarea activității pe șantierele de îm-

bunătățlrl funciare. Dintre acestea, slaba utilizare a parcului de mașini și utilaje specifice a determinat neefectuarea unui mare volum de lucrări. Pe lîngă neasigurarea la nivelul necesarului a carburanților și lubrifianților, insuficienta preocupare pentru repararea și revizia utilajelor la tate, pentru defecțiunilor necesar de, schimb, sin# ...au dus Ia un nivel scăzut de sire a parcului de utilaje. La principalele utilaje terasiere indicii de utilizare au fost doar de 70—75 la sută. Nu mai puțin • important este faptul că, în cadrul unor întreprinderi de execuție teritoriale, nu s-a respectat întocmai fluxul tehnologic de realizare a lucrărilor. A existat tendința dispersării forțelor intr-un număr mare de puncte de lucru, în loc să se lucreze concentrat. Aceasta a dus la realizarea de amenajări interioare pe suprafețe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi. pe tovarășul Willi Stoph. membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. care efectuează o vizită oficială de prietenie în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Constantin Dăscălescu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului.Tovarășului Nicolae Ceaușescu f-au fost transmise un cordial salut și urări de noi succese în întreaga activitate din partea tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis, la rîndul său. tovarășului Erich Honecker un salut călduros și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii. care »-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost evidențiat cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre și. in acest cadru. rolul hotărâtor aL întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt la întărirea și dezvoltarea. pe multiple planuri, a acestor raporturi. Totodată. a fost exprimată dorința de a extinde și aprofunda în continuare relațiile dintre cele două țări și popoare, pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și' în alte domenii de interes comun. In mod deosebit s-a subliniat necesitatea asigurării celor mai bune condiții pentru realizarea obiectivelor Înscrise în programele de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice. a specializării și cooperării în producție, pentru extinderea schimburilor comerciale dintre cele două țări. In acest context, s-a apreciat că potențialul economic în continuă creștere al celor două țări oferă posibilități pentru dezvoltarea mai intensă a conlucrării multilaterale dintre

România Republica DemocratăGermană, inclusiv pe terțe piețe, în interesul celor două state, al cauzei generale a socialismului și păcii in lume.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale vieții internaționale. apreciindu-se că, în situația mondială actuală, deosebit de gravă și complexă, este necesar să se acționeze în continuare pentru oprirea cursei înarmărilor și treoerea la măsuri efective de dezarmare. în primul rînd de dezarmare nucleară, de reducere a efectivelor și cheltuielilor militare, a armamentelor convenționale. pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în lume.La întrevedere au participat, de asemenea, tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și Gunther Kleiber, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.Au fost de față Gheorghe Caran- fil. ambasadorul României în R. D. Germană, și Herbert Plaschke, ambasadorul R. D. Germane în România.
timp și de bună cali- depanarea operativă a și asigurarea întregului mecanici, pe fiecare principalele cauze ce folo-

(Continuare în pag. a V-a)

Urbanistică moderna la Miercurea-Ciuc, județul Harghita Foto : E. Dicliiseanu

CO PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Republicii FrancezePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 26 februarie, pe Jean Marie Le-Breton, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al în tara noastră, gina a V-a). Republicii Franceze (Continuare in pă
Ambasadorul Republicii Populare BulgariaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi 26 februarie, pe Boncio Mitev, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar alBulgaria în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a). Republicii Populare

• reportaje • însemnări •Zile de iarnă, cu zăpezi abundente și temperaturi mult coborîte sub zero grade la poalele Muntelui Mic, acolo unde constructorii hidroenergeticieni, oameni care schimbă din temelii geografia locurilor, susți- nind o aspră bătălie cu natura și timpul, ctitoresc noi cetăți de lumină. Peste un timp, apele Bistrei, năvalnicul riu ce-și caută matca spre confluența cu Timișul, vor pune în mișcare turbinele ce vor pulsa asemeni unor inimi uriașe energie în arterele de înaltă tensiune ale patriei. Incepînd din anul 1989, cărțile de geografie vor trebui, obligatoriu, să includă între celelalte centrale hidroelectrice și pe cea de la Turnu Ruieni, care va avea o putere instalată de 140 MW.Acum, la Turnu Ruieni este un vast șantier, un autentic perimetru al muncii și dăruirii exemplare pentru țară, constructorii făcind, zi de nei pregătiri a măiestriei muncitorești, pe care iarna le ridică la tot pasul nu-i sperie, ba parcă îi îndîrjesc și mai mult. Dovadă sînt autenticele recorduri în execuție ce se repetă aici frecvent.Cu toate greutățile inerente acestei perioade, activitatea se desfășoară, după expresia tînărului secretar al comitetului do partid pe Antrepriza da construcții hidroenergetice

zi, proba bu- proîesionale, și abnegației Obstacolele

I
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Caransebeș, Iancu Milules- cu, normal. Ce înseamnă aici „normal" ? „Respectarea cu strictețe a graficelor de execuție și chiar devansarea lor — precizează interlocutorul. Și mai înseamnă să găsim soluțiile optime, să aplicăm cele mai adecvate tehnologii impuse de realizarea unui obiectiv unicat".Așa cum aveam să ne convingem, utilizarea la maximum a fondului de timp nu reprezintă pe acest șantier doar o simplă lozincă. Realizările raportat» periodic de constructori dovedesc înțelegerea deplină a acestui imperativ. „Nu ne putem permite să risipim nici măcar un singur minut bun de lucru — na spune inginerul Ștefan Pop, directorul antreprizei. Am luat toate măsurile ce sa impun, astfel îneît activitatea să se desfășoare corespunzător, pentru a ne încadra cu strictețe în graficele de execuție. Convingerea noastră este că și în anul 1987 ne vom respecta angajamentele, apropiind tot mai mult momentul racordării acestei noi hidrocentrale la sistemul energetic național".Transportul spre punctele de lucru este destul de a- nevoios. Zăpada abundentă creează un serios obstacol. Utilajele pentru deszăpezire acționează însă în flux continuu, deschizînd căile de acces pentru mașinile care transportă constructo-

Constructori demni ai acestui timp
rii și materialele necesare către galeriile ce se deschid asemeni unor imense ferestre în coastele muntelui. Așa începe o zi de muncă obișnuită de pe acest mare șantier.In subteran, acolo unde s-a mutat centrul de greutate al activității în această perioadă, doar infiltrațiile de apă, destul de a- bundente, îți mai mențin în memorie imaginea Iernii pe care ai lăsat-o la intrarea in galerie. Brigăzile conduse de Ion Racz și Ia- cob Pîrvulescu se străduiesc și reușesc să-și respecte termenele, galeriile aducțiunilor principale si secundare, prin care vor trece apele Bistrei către centrală, fiind într-un stadiu avansat de execuție. Mai buna organizare a activității, utilizarea cu randament a utilajelor din dotare, precum și aplicarea unor noi și eficiente tehnologii sînt aspecte ce revin în discuțiile cu cei doi șefi de brigadă. La galeria forțată, una din lucrările cele mai dificile, datorită planului ei înclinat, constructorii lui Lucian Mariș, alături de minerii lui Constantin Imbir avansează acum pe ultimii zeci de metri ai tronsonului inferior, pregătind astfel încă un succes al hidroenerge- ticienilor de la Turnu Ruieni. Pe minerii din echipa condusă de Otu Chișcă li găsim la frontul uzină al galeriei de debușare. Au

serioase probleme cu infiltrațiile de apă ce au a- părut in această porțiune de tunel. Ritmul de înaintare programat este insa respectat zi de zi. „Sîntem hotărîți să ne întîlnim, in ziua fixată, cu tovarășii noștri care sapă din sens opus — afirmă șeful de echipă. De altfel, pe acest front vom utiliza o instalație pentru forat găurile de pușcare cu patru brațe, concepută în colaborare cu Institutul de studii și cercetări pentru industria minieră din Deva, aflată în curs de finalizare. Noua instalație va asigura un ritm de avansare sporit, timpul de execuție reduetndu-se cu aproximativ 75 la sută".Ajungem și la punctul de lucru cel mai greu, acolo unde va fi viitoarea centrală hidroelectrică, imensa încăpere ce va adăposti „inimile" ce vor converti puterea apei în energie electrică, pulsînd-o în arterele energetice ale patriei. După terminarea bolții, constructorii pregătesc ex- cavarea la prima treaptă a cavernei, pe care vor coborî la peste 40 de metri. S-a ivit însă o problemă dificilă. Geologia de amplasament foarte slabă impune măsuri inginerești deosebite pentru asigurarea structurii de rezistență. Specialiștii șantierului au cerut sprijinul unor institute de cercetare. „Căutări-

le noastre — ne spune inginerul Lucian Dima — au condus la ideea adoptării unei tehnologii moderne, de mare eficiență, care se va aplica în premieră națională la lucrările subterane. Este vorba de sprijinirea pereților verticali ai centralei cu ajutorul unor ancore pretenșionate. Iată, prima dintre aceste ancore, de peste 20 de metri, executată în secția de producție industrială a antreprizei noastre de către o echipă specializată, a și fost a- plicată. Blocajele pentru ancorare le-am realizat in colaborare cu întreprinde-, rea de construcții de mașini din Caransebeș".Deci încă o problemă dificilă a fost rezolvată, așa cum sînt soluționate, una cite una, diferitele aspecte ce se ivesc în activitatea acestor constructori. Lor, constructorilor, li se pare firesc să biruie obstacolele, să caute mereu soluții, metode cît mai ingenioase care să le ușureze munca și să scurteze perioadele de execuție. Și tot firesc ți se pare răspunsul lor atunci cînd îi întrebi ce reprezintă șantierul pentru ei : ..... casa, familia, o înaltă școală a spiritului revoluționar, locul unde se călesc oamenii adevărați, constructori demni al acestui timp de mărețe împliniri". (Ion D. Cucu, corespondentul „Scînteii").



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 27 februarie 1987

PLENARELE CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARA SI GERMANA
RAPORT

cu privire la participarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară 
la opera de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei

RAPORT
cu privire la participarea oamenilor muncii

de naționalitate germană la opera de dezvoltarePLENARA CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARA DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA are loc In climatul de puternică efervescență creatoare, de entuziasm revoluționar, de înaltă angajare patriotică în care oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor, într-o deplină unitate de voință și acțiune, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează cu toată fermitatea, cu dăruire și pasiune pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a țării în cel de-al doilea an al cincinalului actual, in spiritul hotăriri- lor istorice adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Plenara noastră este chemată să analizeze cu maximă răspundere și exigență, la Înălțimea angajării cetățenești, patriotice pe care o Implică democrația noastră muncitorească revoluționară, participarea oamenilor muncii de naționalitate maghiară, In indestructibilă unitate cu întregul popor român, Ia opera de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei noastre comune. Republica Socialistă România. Ședința de astăzi constituie un prilej fericit pentru a exprima, încă o dată, convingerea noastră adincă, de neclintit, că numai prin înfăptuirea exemplară a mărețelor și cutezătoarelor programe stabilite de Partidul Comunist Român pentru progresul susținut al țării, numai prin munca hotărîtă a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, .pentru sporirea avuției materiale și spirituale poate fi asigurată o bază trainică pentru adevărata egalitate in drepturi, pentru creșterea bunăstării, pentru libertatea și demnitatea poporului. Pornind de la această profundă realitate, evaluind răspunderile mari ce ne revin în lumina sarcinilor și orientărilor cuprinse în recentele cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, sîntem chemați să acționăm cu întreaga pricepere și capacitate creatoare, astfel incit să asigurăm participarea tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, alături de întregul popor, la realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an și pe întregul cincinal.în .continuare, tn raport se spune :Tn anii socialismului, așa cum atestă realitățile de netăgăduit de la orașe și sate, de pe întreg cuprinsul țării. România a parcurs mai multe etape de dezvoltare, de la o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată, de la o societate cu grave inegalități pe plan social Ia societatea socialistă, in care poporul a devenit liber și stăpîn pe soarta sa, trecind cu hotărire la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Constituie pentru noi un motiv de aleasă mîndrie patriotică faptul că oamenii muncii de naționalitate maghiară din România se regăsesc prin munca și dăruirea lor, prin inițiativa. abnegația și spiritul de ras-, pundere civică de care au dat dovadă. alături de ceilalți cetățeni ai tării, tn toate mărețele realizări pe care eroicul popor român le-a obținut. strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, in toți anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, ani de glorioase împliniri care marchează epoca de aur din existența patriei, „Epoca Nicolae Ceaușescu*1.Pentru minunatele condiții de muncă și viață create tn anii socialismului, șl îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, pentru înflorirea fără precedent a tuturor zonelor țării, a meleagurilor unde trăiesc înfrățiți români, maghiari și de alte naționalități, pentru largile posibilități democratice pe care le avem, de a ne aduce din plin contribuția la edificarea socialismului și comunismului, în numele tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară adresăm cele mai sincere mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, aducindu-i un fierbinte omagiu marelui patriot și revoluționar, luptător neobosit pentru împlinirea aspirațiilor noastre de progres, ctitorul României socialiste moderne, care prin strălucita activitate desfășurată în cei 22 de ani de cind se află în fruntea partidului a conferit un Înalt prestigiu și o demnitate fără precedent patriei noastre comune, măreție și glorie Partidului Comunist Român. Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit șl mal respectat fiu al întregului popor, faptul istoric, cu puternic ecou în inimile șl in conștiința noastră, de a fi asigurat împlinirea uneia dintre cele mai mari și mai durabile ctitorii ale socialismului — soluționarea principială, justă. marxist-leninistă a problemei naționale, prin asigurarea consecventă a deplinei egalități în drepturi și îndatoriri a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, realizarea și întărirea continuă a unității și frăției oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități. Noua înfățișare a patriei, inclusiv a județelor în care locuiește și populație de naționalitate maghiară, munca și viața locuitorilor din toate orașele și localitățile demonstrează, prin forța faptelor împlinite, modul strălucit In care partidul nostru a rezolvat problema națională, acționînd cu fermitate pentru crearea condițiilor politice, economice și social-culturale necesare asigurării egalității depline în drepturi între toți fiii patriei.Cu profund respect, din adlncul Inimilor noastre, exprimăm sentimente de stimă și admirație, de aleasă prețuire tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă reputație mondială, pentru exemplara sa abnegație revoluționară în conducerea partidului și a guvernu* lui. pentru prestigioasa sa activitate politică și științifică, pentru contribuția de excepție adusă la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii in patria noastră.In procesul istoric complex de soluționare a problemei naționale în România, dezvoltarea economică generală a tării a făcut posibilă înfăptuirea reală în viață a dreptului suprem al omului la muncă, la retribuție egală pentru muncă egală. In conformitate cu principiile fundamentale ale socialismului, ale eticii si echității comuniste. Aceasta constituie. cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, cea mai puterni

că cucerire a societății noastre socialiste. a afirmării deplinei egalități în drepturi pentru toți fiii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități.Făurirea unui complex al economiei naționale unitar, armonios, modern. de mare eficiență, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării au permis dezvoltarea economico-socială a tuturor zonelor și județelor — și printre ele, în mod firesc, a acelora unde trăiesc și oameni ai muncii aparțlnind naționalităților conlocuitoare — unele dintre ele rămase în urmă în trecut. Astfel, in timp ce ritmul mediu pe țară de creștere a producției industriale în perioada 1980—1988 a fost de circa 9,5 Ia sută, in județe precum Covasna. Harghita. Sălaj, Mureș, Satu Mare, acest ritm a fost superior, cuprins intre 11 și 14,5 Ia sută.O coordonată fundamentală a politicii partidului nostru consacrată soluționării problemei naționale, realizării la un nivel calitativ superior a deplinei egalități in drepturi o constituie largul democratism al orinduirii noastre, asigurarea participării neîngrădite a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, la viața politică, la organizarea și conducerea societății.Prezenta oamenilor muncii din rindul naționalităților conlocuitoare in organismele democrației economice, ale autoconducerii muncitorești, in organele colective de conducere a unităților și instituțiilor socialiste și culturale, in organele locale și centrale de partid și de stat, în Marea Adunare Națională, in organele superioare de conducere ale partidului, rolul ce revine consiliilor oamenilor muncii maghiari, germani și de alte naționalități demonstrează elocvent că în România de azi întregul popor participă la activitatea de conducere a societății, Ia edificarea liberă și conștientă a propriului său destin.O contribuție importantă la mobilizarea inițiativei politice și sociale a oamenilor muncii aduce FrontulTEXT PRESCURTAT
Democrației șl Unității Socialiste, ca expresie a unității întregului popor, care înmănunchează în jurul și sub conducerea partidului toate organizațiile politice^ de masă și obștești, inclusiv consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare.O dimensiune umană, spirituală, fundamentală în soluționarea problemei naționale in patria noastră o constituie, Incontestabil, garantarea de către stat a dreptului tuturor naționalităților conlocuitoare de a folosi în deplină libertate limba maternă și asigurarea cultivării limbii, a culturii, a tradițiilor și obiceiurilor oamenilor muncii maghiari, germani și de alte naționalități.Pe planul vieții culturale este grăitor faptul că în limbile naționalităților conlocuitoare funcționează teatre, se tipăresc publicații, apar anual un mare număr de titluri de cărți. Sub egida Festivalului național „Cintarea României** activează numeroase formații artistice de amatori. la care participă un mare număr de oameni ai muncii aparți- nind naționalităților conlocuitoare. Educarea cetățenilor de toate naționalitățile în spiritul cunoașterii și respectului reciproc, al demnității, frăției și unității atestă valența înalt umanistă a politicii naționale a Partidului Comunist Român.Noi prețuim ca lumina ochilor tot ceea ce am clădit prin muncă Înfrățită, unitatea noastră de nezdruncinat, «intern ferm hotărîți să le apărăm și să le dezvoltăm. Vedem tn aceasta una din cele maî de preț cuceriri ale unei îndelungate conviețuiri, ale luptei și muncii comune seculare, o forță motrice a dezvoltării noastre multilaterale, chezășia progresului nostru neîntrerupt pe calea ‘socialismului și comunismului.în continuare, după ce sfnt prezentate succesele Înregistrate tn îndeplinirea planului pe anul trecut, in raport se arată :Acum, cind s-a trecut, cu toate forțele, la înfăptuirea In cele naai bune condiții a planului pe 1987, și noi, membrii consiliului, toți oamenii muncii de naționalitate maghiară, a- vem înalta îndatorire patriotică de a acționa cu toată energia șl hotărîrea, împreună cu Întregul popor, înfrățiți in muncă și idealuri, uniți in jurul Partidului Comunist Român, urmfnd neabătut pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea exemplară a prevederilor pe acest an și pe întregul cincinal, în continuare. In raport se arată : Privim cu Încredere viitorul luminos ai patriei noastre, conturat de planurile și programele elaborate pentru ridicarea României pe noi culmi de progres șl civilizație. Sîntem pe deplin conștienți că pentru realizarea lor. pe Ungă eforturile pe care le vom depune, animați de sentimentele adinei ale atașamentului și dragostei față de patria noastră comună. avem nevoie, ca de altfel toate popoarele, de pace, de liniște, de o atmosferă politică Internațională de bună Înțelegere și colaborare Intre statele lumii.Este cunoscut faptul că In ultima vreme are loc o intensificare a încercărilor cercurilor imperialiste, reacționare, anticomuniste de a denigra și calomnia sistematic țările socialiste, torțele înaintate, revoluționare și progresiste, lupta popoarelor pentru libertate națională și socială, pentru pace. în Încercarea de a discredita socialismul, ideologi si politicieni reacționari, mijloace de comunicare fn masă din'Occident se erijează tn apărători ai drepturilor omului, al libertăților democratice. Sub pretextdl susținerii drepturilor minorităților naționale, cercuri reacționare instigă la manifestări naționaliste, șovine, Iredentiste șl revanșarde cu scopul de a lovi In colaborarea și unitatea țărilor socialiste, de a justifica încercările unor state, ale unor cercuri Imperialiste de a «e amesteca tn treburile interne ale acestor țări. Sub presiunea forțelor reacționare, cercuri oficiale ale statelor occiden

tale folosesc tribuna unor intîlniri internaționale pentru atacuri propagandistice și încercări de imixtiune in treburile altor țări. Astfel, la reuniunea general-europeană de la Viena au existat încercări de a se abate atenția de la problemele reale,- care fac obiectul dezbaterilor, prin ridicarea unor probleme imaginare, colaterale, inclusiv a așa-zisei probleme a drepturilor omului, a falsei probleme a naționalităților.Respingem și condamnăm cu indignare asemenea încercări reacționare, diversioniste, ai căror' promotori urmăresc, de fapt, să învenineze relațiile internaționale, să abată atenția de Ia’problemele grave neso- luționate -în propriile țări privind asigurarea de drepturi egale pentru toți oamenii muncii, a drepturilor lor fundamentale la muncă, la educație, la existență liberă și demnă, la pace.După părerea noastră, acestor a- tacuri diversioniste din partea forțelor reacționare, Imperialiste trebuie să le dăm o ripostă fermă, să acționăm de pe o poziție ofensivă pentru relevarea superiorității orinduirii socialiste in soluționarea problemelor fundamentale ale progresului economico-social, în rezolvarea problemei naționale, să demas- căm cu hotărire afirmațiile calomniatoare ale propagandei cercurilor reacționare.De aceea este cu atît mai de neînțeles și condamnabil faptul că in ultimul timp in Republica Populară Ungară, țară socialistă vecină, personalități politice și culturale, diverse organe de presă fac referiri și aprecieri tendențioase, denigratoare cu privire la situația din România, la politica ei internă și externă, ignorind cu bună știință marile realizări obținute de poporul român in dezvoltarea economiei și culturii, in ridicarea nivelului de trai al maselor.Vehiculîndu-se teza după care statele socialiste est-europene n-au soluționat in mod corespunzător problema națională, care, chipurile, ră- mine o „problemă deschisă**, este calomniată de fapt politica partidului 
nostru — ca, de altfel, șl a altor țări socialiste — în problema națională, se încearcă justificarea pretențiilor de amestec in treburile interne ale țării noastre, se atentează la unitatea și frăția oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.O serie de lucrări de istorie care apar in editurile din Republica Populară Ungară conțin falsificări grosolane ale adevărului istoric, reeditind cele mai reacționare țeze de pe vremea regimului fascist, al fui Horthy, incită de fapt la repunerea in discuție a tratatelor de pace de după primul și cel de-al doilea război mondial, a granițelor existente intra state europene.Asemenea fapta și manifestări reprobabile, tn flagrantă contradicție cu adevărul, cu principiile și normele de relații internaționale, cu interesele colaborării prietenești româno-ungare produc indignare oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România, care iși exprimă amărăciunea și le condamnă cu toată hotărîrea. Asemenea teze sînt extrem de periculoase și păgubitoare, ele încurajează naționalismul, șovinismul și anticomunismul, exaltă sentimente revanșarde, creează iluzii și false probleme care produc și ațiță neînțelegeri între popoare. între națiuni, între diverse comunități etnice.în lumina realităților trăite de noi toți, a adevărului vieții, cu conștiința înaltei răspunderi patriotice, revoluționare. în numele consiliului nostru, al tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, declarăm din nou. de Ia tribuna acestei plenare. că în Republica Socialistă România problema națională a fost rezolvată pe deplin, in mod revoluționar. în conformitate cu principiile marxism-leninismului,' ale socialismului științific, finind seama de specificul și realitățile concret istorice ale patriei noastre. Nici un fel de atacuri, de denigrări și dezinformări nu pot să umbrească realitățile vieții noastre noi, ale României socialiste, marile cuceriri revoluționare ale partidului și poporului. în rîn- dul cărora la loc de seamă se află asigurarea egalității depline In drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, așezarea pe baze trainice a frăției și prieteniei, făurirea unității moral- politice a întregului popor.Pentru noi, care cunoaștem foarte bine aceste fapte și realități, este limpede că punerea în discuție cu insistentă, răspîndirea de calomnii și denigrarea modului in care a fost rezolvată problema națională în România sint folosite de cercurile reacționare, imperialiste, anticomuniste ca mijloace de diversiune, de tulburare a vieții și muncii noastre pașnice, de subminare a unității și frăției oamenilor muncii și. in ultimă instanță, a independenței și suveranității României, a integrității sale teritoriale. Noi știm bine, și nu vom uita niciodată, că agitarea problemei naționale a fost, nu o dată, de-a lungul timpurilor, folosită de forțele reacționare, imperialiste, ca un mijloc de ațîțare, Învrăjbire și dezbinare a popoarelor, a oamenilor muncii de diferite naționalități, metode pe care istoria le-a repudiat, demonstrîndu-le nocivitatea. De aceea am respins și respingem cu toată hotărîrea încercările de a atenta la interesele noastre vitale, la prezentul și viitorul nostru, la unitatea și frăția oamenilor muncii, la prestigiul și demnitatea României socialiste. Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară a acționat și va acționa și in viitor, neabătut, pentru întărirea continuă a unității, prieteniei și frăției tuturor fiilor patriei, pentru înaintarea fermă pe drumul edificării socialismului și comunismului pe pămintul României.Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România exprimă voința tuturor cetățenilor români de naționalitate maghiară, respinge în modul cel mai categoric tezele și teoriile eronate și periculoase vehiculate în Republica Populară Ungară potrivit cărora rezolvarea problemei naționale ar fi de competența altor state, și nu a partidului și a statului pe teritoriul căruia trăiesc naționalități conlocuitoare. Pe acest temei, adepții acestor teze lan

sează și vehiculează Ideea „dreptului de amestec" in treburile interne ale altor state, a „dreptului de a contribui'* la rezolvarea problemei naționale in alte țări, de a fi mentori ai vieții cultural-spirituale a naționalității respective. Toți acei care vehiculează astfel de concepții și îndeamnă la astfel de practici se transformă, conștient sau inconștient, in instrumente ale propagandei reacționare, imperialiste. Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară consideră că rezolvarea problemei naționale constituie atributul suveran exclusiv al fiecărui stat, că ea se soluționează temeinic și trainic numai de cei care iși făuresc împreună viața, de forțele politice și sociale care sînt învestite de popor pentru a-1 conduce. Sub nici un pretext. nimeni nu are dreptul să se amestece in treburile interne ale altei țări. Ingerința în viața cetățenilor unei țări, soluțiile fabricate de la distanță jiu pot, in nici un caz, să rezolve problemele naționalităților respective, dar pot dăuna intereselor lor, pot genera vrajbă, pot învenina relațiile dintre oameni, popoare, țări, pot atenta la înțelegerea, prietenia și pacea dintre state.Și pînă în prezent, căile și soluțiile pentru organizarea vieții noastre, pentru învingerea greutăților, pentru binele și fericirea oamenilor muncii din România le-am căutat și găsit noi, locuitorii acestei țări, români, maghiari, germani și de alte naționalități, și așa vom face și de acum înșinte. Istoria a dovedit că tocmai amestecul unor forțe politice din afară, al altor state, cu interese străine de cele ale locuitorilor acestor meleaguri, a cauzat de-a lungul istoriei destul rău poporului român, oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România. De aceea, nu avem nevoie de lecții și nu primim lecții de la nimeni. Avem un partid puternic — Partidul Comunist Român — care a demonstrat cu prisosință capacitatea de a soluționa corespunzător toate problemele edificării societății socialiste, inclusiv problema națională.Ne exprimăm din nou acordul deplin cu poziția principială a Partidului Comunist Român, care consideră că în toate împrejurările trebuie respectat cu sfințenie dreptul fiecărui popor de a-și hotări calea dezvoltării în mod liber, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară, că nimeni nu poate avea pretenția de a impune unui popor felul său de gîndire, politica sa în nici un domeniu.Urmărim cu îngrijorare faptul că in lucrări de istorie publicate în R. P. Ungară sint repuse în circulație teze cu caracter revizionist, revanșard și iredentist, teze prin care se încearcă reconsiderarea unor fapte pe care istoria le-a sancționat fără drept de apel. Considerăm a fi extrem de grave încercările de a nega legitimitatea realităților teritoriale statornicite după primul și al doilea război mondial, de a falsi-i fica nu numai prezentul, dar și trecutul istoric.Este, în același timp, firesc și necesar să demascam și să ne exprimăm dezacordul nostru cu încercările care urmăresc reabilitarea regimului horthyst, stăruințele autorilor unor asemenea cărți de a minimaliza marile .responsabilități pentru crimele comise ori de a le trece cu vederea. Noi toți știm foarte bine unde a dus • în trecut propagarea unor asemenea teze și idei, cit rău, cită durere și amărăciune a produs popoarelor.Este profund regretabil că intr-o țară socialistă vecină, in diferite publicații, cărți, tratate se falsifică în mod conștient istoria altor state. O asemenea propagandă nu e menită să ducă la Întărirea prieteniei dintre două țări socialiste, ea este potrivnică climatului de colaborare, pace și bună vecinătate care trebuie să domnească între ele. Toate acestea devin, pină la urmă, mij- loăce și arme foarte periculoase ale propagandei anticomuniste, antiso- cialiste, care are drept scop de a slăbi unitatea și prietenia dintre țările socialiste, de a le învrăjbi și dezbina.Iată de ce plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară iși manifestă indignarea față de vehicularea acestor teze reacționare, pe care le respinge cu toată hotărîrea. Ele nu vor găsi nici un ecou în conștiința cetățenilor României socialiste, a oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România.Conștienți fiind de caracterul lor nociv, de pericolul pe care 11 reprezintă pentru dezvoltarea viitoare a popoarelor, pentru pacea șt independența fiecărei națiuni vom condamna și demasca cu fermitate orice teorie, orice manifestare a cercurilor reacționare de pretutindeni care caută să provoace și să întrețină stări de tensiune și Încordare intre state, să învenineze climatul politic internațional.Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară susține Intru totul politica promovată consecvent de Partidul Comunist Român, de România socialistă pentru dezvoltarea prieteniei" șl colaborării cu toate popoarele care construiesc socialismul, cu toate popoarele lumii, considerind că solidaritatea, prietenia și relațiile de bună vecinătate constituie un factor esențial al edificării societății socialiste, al păcii și înțelegerii internaționale.Vom acționa în spiritul orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru a cultiva ceea ce a fost și este comun în colaborarea dintre popoare, pentru crearea unei istorii noi, a colaborării și prieteniei, o istorie a construcției socialismului și comunismului.în încheiere, In raport sa subliniază ;Ne exprimăm ferma convingere că oamenii muncii de naționalitate maghiară vor acționa cu totală dăruire și abnegație, împreună cu frații lor români și de alte naționalități, pentru înălțarea patriei comune — fiind pe deplin conștienți că numai astfel iși slujesc adevăratele interese, care sint parte indisolubilă a intereselor întregului popor. Sub conducerea partidului, a secretarului său general, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in deplină unitate vom munci cu toate forțele, ' cu Întreaga noastră capacitate pentru fericirea poporului, pentru ridicarea patriei noastre dragi — România socialistă — pe noi culmi de progres și civilizație.

PLENARA CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE GERMANA DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA are loc intr-o perioadă cind toți cetățenii patriei noastre socialiste, fără deosebire de naționalitate, acționează intr-un climat de puternică efervescentă creatoare, de entuziasm revoluționar, cu toată hotărirea pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor e- conomico-sociale desprinse din documentele Congresului al XIII-lea al partidului, a indicațiilor și orientărilor secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, formulate la recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv privind îndeplinirea ritmică și la toți indicatorii a prevederilor de plan pe anul 1987 și pe întregul cincinal, modernizarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, realizarea integrală a exportului, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie, creșterea eficienței întregii activități economice.Plenara este chemată șâ analizeze, cu maximă responsabilitate și exigență; la înălțimea angajării cetățenești, patriotice pe care o implică democrația noastră muncitorească revoluționară, participarea oamenilor muncii de naționalitate germană, în indestructibilă unitate cu întregul popor român, la opera de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei noastre comune. Republica Socialistă România.Este meritul istoric al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, de a fi conceput și promovat consecvent o strategie științifică, revoluționară, de înflorire multilaterală a patriei. în cadrul căreia a fost situată prioritar industrializarea, ca temelie sigură a progresului rapid,-economic și social, a independenței tării.Marile prefaceri revoluționare din viața econcjmico-socială a patriei constituie motivul major pentru caro și noi, oamenii muncii de naționalitate germană, am susținut și susținem politica științifică, clarvăzătoare, promovată de Partidul Comunist Român și sintem hotărîți să urmăm cu încredere neabătută exemplul de muncă șl viață al tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit ctitor al României socialiste moderne.O contribuție esențială la dezvoltarea și modernizarea industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei a a’dus-o știința românească, care, in mod deosebit in ultimele două decenii, a cunoscut o puternică dezvoltare. Prin înfăptuirea consecventă a programelor de cercetare, e- laborate Sub conducerea și cu contri-, buția remarcabilă a toVarâșe'i. acădemiWan doctor inginer' Elena ' Ceaușescu, ’eminent om politic, savant de inalt prestigiu internațional, știința românească s-a afirmat in toate sectoarele, devenind o puternică forță de producție, factor fundamental în introducerea progresului tehnic, a noului in toate domeniile.Constituie pentru noi un motiv de aleasă mîndrie patriotică faptul că oamenii muncii de naționalitate germană din România se regăsesc, prin munca și dăruirea lor, prin inițiativa, abnegația și spiritul de răspundere civică de care dau dovadă, în toate mărețele realizări pe care eroicul popor român le-a obținut in anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, perioadă de glorioase Împliniri socialiste ce poartă numele marelui și eminentului nostru conducător. „Epoca Nicolae Ceaușescu".Noi, membrii Consiliului oamenilor muncii" de naționalitate germană, ne facem o datorie de onoare, de inimă și de conștiință din a omagia, împreună cu întregul popor, și cu acest prilej, strălucita personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, marele patriot revoluționar, luptător neobosit pentru împlinirea aspirațiilor de progres ale societății noastre, cel mai iubit fiu al națiunii române, de a sublinia rolul său hotăritor in înfăptuirea uriașelor transformări revoluționare pe care patria noastră le-a cunoscut in cei 22 de ani de cind conduce destinele partidului și ale poporului, de a exprima sentimentele noastre de dragoste fierbinte, înaltă prețuire și. profundă recunoștință pentru activitatea sa eroică consacrată ridicării României pe cele mai inalte culmi ale civilizației.După ce sint relevate componentele esențiale ale strategiei economice a partidului nostru, obiectivele majore ale actualului cincinal, in raport se spune : O atenție deosebită se va acorda, în continuare, creșterii echilibrate și armonioase a potențialului economic al tuturor zonelor țării, prin continuarea consecventă a politicii de amplasare rațională a forțelor de producție. Această preocupare statornică a partidului, personal a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmărește ridicarea tuturor zonelor țării la un nivel tot mal înalt de civilizație materială și spirituală — baza economică a deplinei egalități in drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Reliefindu-se sarcinile importante ce revin consiliului in domeniul muncii politico-ideologice și cultural-educative, în raport se subliniază că în centrul acesteia trebuie să se situeze activitatea pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii de naționalitate germană, in special a tineretului, educarea lor in spiritul patriotismului socialist, al prieteniei și frăției cu oamenii muncii»români și cei apar- ținind altor naționalități din țara noastră, al atașamentului față de partid, patrie și popor.Una din marile și durabilele ctitorii ale socialismului in România, cu deosebire ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" — se arată In continuare în raport — o constituie soluționarea principială, justă, marxist-leninistă a problemei naționale, prin asigurarea consecventă a deplinei egalități in drepturi și îndatoriri a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate, realizarea și întărirea continuă a unității , și frăției oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități.O coordonată fundamentală a soluționării problemei naționale In România, a realizării deplinei egalități în drepturi o constituie largul democratism al orinduirii noastre,

și înflorire multilaterală aasigurarea participării neingrădite a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, la viața politică, la conducerea societății.Prezența oamenilor muncii din rindul naționalităților conlocuitoare in organismele democrației economice, ale autoconducerii muncitorești, in organele colective de conducere a unităților și organizațiilor Sociale și culturale, in organele locale și centrale de partid și de stat demonstrează elocvent că in România de azi intregul popor participă Ia activitatea de conducere a societății.Este o realitate -de necontestat faptul că statul nostru garantează dreptul tuturor naționalităților conlocuitoare de a folosi in deplină libertate limba maternă și asigură cultivarea limbii, a culturii, a tradițiilor și obiceiurilor oamenilor muncii germani, maghiari și de alte naționalități.Egalitatea reală In drepturi se Înfăptuiește în mod consecvent și pe planul învățămintului și culturii. în țara noastră este asigurat dreptul la învățătură și gratuitatea școlarizării și, în acest cadru, dreptul și posibilitatea reală de a învăța in limba română sau in limbile naționalităților conlocuitoare. Pentru populația germană din țara noastră cunoașterea limbii statului unitar român nu este doar o îndatorire cetățenească, ci o condiție a egalității, care, in ultimă instanță, permite fiecărui cetățean să se afirme și să se realizeze pe plan politic și profesional pe întreg teritoriul tării.în anii socialismului s-a dezvoltat și a căpătat un cadru organizat activitatea cultural-artistică și științifică in limba germană. Pentru o populație relativ mică ca număr, in afara Editurii didactice, profilată pe cartea școlară, 9 edituri publică și cărți în limba germană. .La Timișoara și la Sibiu funcționează colective de teatru profesio-TEXT PRESCURTATnist, și la Sibiu și o secție de teatru de păpuși in această limbă. Toi pentru nevoile acestei populații apar 4 ziare, din care 2 cotidiane, unul, „Neuer Weg“, cu statut de organ central și alte 3 publicații periodice în limba germană.O activitate prodigioasă se desfășoară în continuare și pe planul cercetării istorice, etnografice și filologice. Această activitate științifică este oglindită în publicația periodică de ținută intennațională „Forschungen zur Volks-und Lan- deskunde" care apare la Sibiu.Pe tărimul vieții culturale, oamenii muncii de naționalitate germană au beneficiat pe deplin de largul democratism asigurat in cadrul Festivalului național „Cîntarea României". Acest amplu festival al muncii și al creației, cea mai cuprinzătoare mișcare de creație și interpretare de masă din istoria patriei,"inițiată și îndrumată îndeaproape de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mobilizat și energiile creatoare ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, ale artiștilor amatori și profesioniști de naționalitate germană. Pătrunși de puternice sentimente patriotice și de spirit de răspundere pentru înflorirea multilaterală a patriei, ei și-au adus contribuția atît in domeniul creației tehnice, cit și al celei artistice, adăugind bogatei palete a spiritualității românești culorile specifice izvorîte din tradițiile culturale caracteristice populației germane din patria noastră.Vrem să folosim și acest prilej pentru a exprima Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Întreaga noastră gratitudine pentru modul exemplar, democratic și umanist, în care a fost rezolvată in România socialistă această problemă, pentru drepturile de deplină egalitate de care se bucură și populația de naționalitate germană din țara noastră, pentru înțelegerea și generozitatea cu care, mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, statul român ne asigură continuitatea existenței noastre etnice.Mărețele realizări dobindite în anii socialismului, și cu deosebire în epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, prin munca Înfrățită a întregului popor, probează in modul cel mai evident realitatea egalității depline de care ne bucurăm in România socialistă, patria care ne asigură păstrarea identității și ființei noastre naționale. Nu intimplător, oamenii de bună credință de peste tot dau o inaltă apreciere modului nostru românesc de rezolvare a problemei naționale, considerîndu-1 exemplar prin principialitatea și consecvența cu care este aplicat, prin soluțiile sale originale, în concordanță eu tradițiile istorice și condițiile specifice ale României.Cu atît mal surprinzătoare și disonante sînt „vocile" de peste hotare, declarațiile și unele materiale tendențioase, denigratoare, care încearcă să discrediteze în mod calomnios această cucerire politică de însemnătate istorică a partidului și statului nostru. Este firesc să le respingem cu indignare, ca pe niște născociri sfruntate, ca o reînviere a unor teze reacționare, revanșarde, inventate pentru a semăna discordie, ca pe un amestec nechemat in treburile noastre strict interne și care atentează în fond la drepturile suverane ale poporului român. Astfel de declarații și materiale, care fac parte dintr-o campanie de calomniere a țării noastre și a politicii Partidului Comunist Român, provoacă o profundă nedumerire și indignare in țara noastră, în rindul populației de naționalitate germană și al celorlalte naționalități conlocuitoare, contravin total realităților din România.Pentru noi, care trăim și muncim de opt secole pe aceste meleaguri Împreună cu poporul român, România este și rămine singura noastră patrie. Sentimentele de prietenie și respect reciproc dintre oamenii muncii români șl cei aparținînd naționalităților conlocuitoare au căpătat o nouă dimensiune in anii socialismului. Ele se întemeiază pe o tradiție generată de secole de muncă și luptă comună a tuturor celor care conviețuiesc pe aceste

patrieimeleaguri, contribuind la crearea tuturor valorilor materiale și spirituale, la promovarea progresului și civilizației patriei noastre. în consecință, nu acceptăm amestecul nimănui și nu avem nevoie de „sfaturi" de la „alții" in ce privește rezolvarea problemei naționale, mai ales că experiența amară a unui trecut nu prea îndepărtat ne-a invățat că ele nu au altă țintă decit învrăjbirea oamenilor muncii pe criterii de apartenență etnică și de limbă maternă. în ultimă instanță, ele constituie amestec brutal intr-o problemă internă fundamentală a unui stat liber și suveran, cu repercusiuni inevitabile asupra bunelor relații dintre țări și popoare. După cum nu putem fi de acord nici cu interpretarea pe care încearcă să o dea cercurile reacționare și imperialiste, precum și unii oameni politici și de stat din unele țări socialiste noțiunii „drepturilor omului", ignorind voit ceea ce este fundamental și determinant in procesul de afirmare și de materializare a drepturilor omului : dreptul, în această lume deasupra căreia planează pericolul unui cataclism atomic, în primul rind la viață, dreptul la o existență asigurată și demnă, fără șomaj și convulsiuni economice, fără discriminări rasiale și naționale, acces liber la învățămînt și cultură, posibilități egale pentru toți de formare și afirmare a propriei personalități. în nici un caz nu putem accepta sub mantia „drepturilor omului" ațițări la părăsirea patriei, amestecul in treburile interne ale statului nostru, încercările de a opune o țară altei țări, un popor altui popor, acțiuni care in ultimă instanță periclitează pacea și securitatea in Europa și in lume.Este. în consecință, de datoria noastră cetățenească, patriotică și in interesul insăși a existenței noastre etnice să respingem cu toată hotărirea un asemenea amestec în treburile interne- ale țării noastre. Trebuie să fie tuturor limpede că o populație ca . cea de naționalitate germană, care, de fapt, pe aceste meleaguri românești s-a format ea o entitate națională distinctă, nu are și nu poate avea o altă patrie decit România. Ca atare, toate problemele care ne privesc și ne preocupă eînt în fond probleme ale statului român. a căror soluționare cade exclusiv in competența acestuia, stat ai cărui cetățeni pe deplin egali in drepturi sîntem și noi, populația de naționalitate germană din România.De aici decurge pentru noi. Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană, sarcina Intensificării sub toate aspectele a muncii de educație patriotică in rîndurile populației de naționalitate germană, a contribuției noastre la opera de făurire a omului nou. la adincirea continuă a prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. în mobilizarea oamenilor muncii germani la realizarea sarcinilor prevăzute pentru anul 1987 și întregul cincinal.în continuare, in raport se spune: Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană din România iși reafirmă profunda adeziune față de politica externă a partidului și sta- > tului nostru, care, in deplină concordantă cu obiectivele înfloririi multilaterale a patriei și propășirii propriului popor, acordă o atenție deosebită problemelor mondiale, contribuind activ la soluționarea lor principială șl constructivă, in interesul tuturor popoarelor lumii.Ne exprimăm și cu acest prilej înalta prețuire și fierbintea recunoștință față de activitatea neobosită, demersurile și inițiativele de largă rezonanță internațională ale Iubitului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrate asigurării liniștii și securității popoarelor, apărării dreptului suprem al națiunilor, al oamenilor la viață, la existență liberă și demnă. Apreciind că problema fundamentală a contemporaneității o constituie apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rind dezarmare nucleară, susținem cu fermitate neobosita activitate desfășurată pe plan internațional de țara noastră, de strălucitul său președinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru preintimpinarea pericolului unui nou război mondial, pentru edificarea unei lumi a păcii, colaborării și ințelegerii între națiuni.Consiliul nostru va acționa cu tnaltă răspundere pentru educarea patriotică, revoluționară și ridicarea conștiinței socialiste a tineretului, a tuturor oamenilor muncii români de naționalitate germană, pentru cunoașterea istoriei patriei și a Partidului Comunist Român, pentru cultivarea mindriei patriotice față de trecutul glorios de luptă al poporului nostru, față de minunatele realizări obținute în anii construcției socialiste, pentru dezvoltarea puternică a sentimentului de dragoste față de partid, patrie și popor, al unității și frăției între toți cetățenii României socialiste, al prieteniei și colaborării între toate popoarele lumii.în întreaga noastră activitate poli- tico-educativă de formare a omului nou, constructor conștient și devotat al socialismului și comunismuluf pe pămintul scump al României, vom acorda toată atenția sădirii unor puternice convingeri in conștiința tuturor oamenilor muncii români de naționalitate germană, că patria este una singură, Republica Socialistă România, și toți sintem fiii ei, egali în drepturi și Îndatoriri, că este obligația noastră, a tuturor, de a munci cu dăruire și abnegație patriotică, revoluționară pentru a asigura viitorul ei de aur, comunist.Exprimindu-ne. Încă o dată, adeziunea deplină față de Întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru, asigurăm, și cu acest prilej, conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii -români de naționalitate germană. Împreună cu intregul popor, iși vor pune toată capacitatea creatoare și puterea de muncă in slujba înfăptuirii mărețelor hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, contribuind astfel la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
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CUrmare din pag. I)Au luat apoi cuvintul tovarășii Fa- zekas Ferencz, șef de brigadă la întreprinderea minieră Paroșeni, Măjai Adalbert, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Harghita, Ba- kosl Maria, inginer tehnolog la întreprinderea chimică „Sinteza" Oradea, Nagyolăh Dezideriu, președinte al cooperativei agricole de producție Cemat, Valter Iosif, prim-vicepre- sedinte al Consiliului popular municipal Tîrgu Mureș, Cordea Marta, vicepreședinte al Comitetului județean de cultură și educație socialistă Satu Mare, Korodi Stefan, secretar al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Albert Francisc, profesor universitar la Institutul agronomic din Timișoara, Szilăgyi Dezideriu, redactor-șef al ziarului „E- lore", Kary Lajos, organizator de partid, președintele Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Ghimbav, Murvai Vasile, inginer la Exploatarea minieră Cavnic, Racz Ernest, secretar al Comitetului municipal Cluj-Napoca al P.C.R., Varga Ellsabeta, muncitoare la întreprinderea de vagoane din Arad, Szoke Oscar, vicepreședinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Kâlmăn Stefan, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. Sibiu, Tatai Stefan, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Blstrița-Năsăud. Gyorgybird Mihail, inginer-șef la întreprinderea „Electromureș" — Tîrgu Mureș, Berendi Ecaterina, secretar al 

Comitetului comunal de partid Da- rolț, Szoke Iosif, maistru la Combinatul de produse sodice din Ocna Mureș, Lăzâr Edita, redactor-șef al revistei „A Hăt", Shiile Csaba, maistru la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel din Zalău, Kovăcs Ludovic, director adjunct la Liceul industrial nr. 5 Oradea, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Bihor, Jakab Eva, tehnician la întreprinderea de tricotaje „Someșul" din Cluj-Napoca.Plenara a reafirmat vibrant sentimentele de profundă dragoste și recunoștință pe care oamenii muncii de naționalitate maghiară le poartă, împreună cu toți fiii patriei, secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția sa determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii Interne și externe a partidului șl- statului, fundamentarea științifică a planurilor și programelor de dezvoltare econo- mico-socială a țării, perfecționarea organizării și conducerii societății românești, a întregii vieți sociale, la creșterea nivelului de trai și a gradului de civilizație al poporului, la afirmarea demnă și liberă a României socialiste în rîndul națiunilor lumii, la sporirea prestigiului și rolului ei pe arena mondială.în același timp, s-a dat expresie simțămlntelor de aleasă stimă șl prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de o deosebită în

semnătate adusă la realizarea obiectivelor de dezvoltare multilaterală a țării, la progresul neîntrerupt al științei, învățămîntului și culturii românești, Ia punerea cuceririlor geniului uman în slujba păcii, a binelui și prosperității întregii omeniri.Participanții Ia dezbateri au relevat cu legitimă mîndrie patriotică succesele remarcabile obținute în anii socialismului, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, intrată în conștiința națiunii sub denumirea ei glorioasă — „Epoca Nicolae Ceaușescu". S-a arătat că mărețele înfăptuiri din acești ani sînt rodul muncii unite a tuturor cetățenilor patriei, români, maghiari, germani și de alte naționalități.Plenara a evidențiat cu satisfacție adevărul istoric că în România socialistă problema națională a fost rezolvată just, în mod revoluționar și definitiv, pe baza principiilor socialismului științific, a condițiilor concrete din țara noastră, asigurîndu-se adevărata egalitate în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.In acest cadru, s-a dat o înaltă apreciere rolului hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în soluționarea problemei naționale, în asigurarea condițiilor optime de muncă și manifestare, în toate domeniile, pentru toți fiii țării, în întărirea unității și frăției întregului popor.în numele oamenilor muncii de naționalitate maghiară din România. 

plenara a respins categoric orice încercare de amestec in treburile interne ale țării noastre, din partea oricui ar veni, orice teorie și manifestare a cercurilor reacționare de pretutindeni, care caută să creeze și să întrețină stări de tensiune și încordare între state, să învenineze climatul politic internațional. Res- pingînd cu indignare asemenea concepții, Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară și-a exprimat adeziunea unanimă la politica internă și externă a partidului și statului nostru și s-a angajat să acționeze cu hotărîre pentru intensificarea activității de educație patriotică în rîndul populației de naționalitate maghiară, pentru întărirea frăției și prieteniei tuturor oamenilor muncii din România socialistă, a colaborării și bunei înțelegeri între toate popoarele lumii.Plenara a dat glas hotărîril consiliului, a tuturor oamenilor muncii de naționalitate maghiară de a contribui cu energii sporite, împreună cu întregul popor, strîns uniți în jurul partidului și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.în legătură cu problemele aflate pe ordinea de zi, plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară a adoptat o hotărîre.

(Urmare din pag. I)La dezbaterile pe marginea problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii Josif Roth, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România. Hans Schneider, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Sibiu. Martin Fellenz, tehnician, secretar al comitetului de partid al întreprinderii „Electrometal“-Timi- șoara, Iosif Krausz. miner la întreprinderea minieră Petrila, județul Hunedoara, Martin Engelhardt, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Arad. Helmuth Theil. profesor la Institutul politehnic Traian Vuia“-Timișoara, Margareta Krauss, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Brașov, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România. Horst Dieter Schell, doctor în biologie, șeful secției de biologie moleculară și biofizica membranelor la Institutul pentru științe biologice București. Iosif-Nicolae Frecot, președintele C.A.P. Sînni- colau Mare, județul Timiș, Johann Bettisch, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Caraș-Severin, Ștefan Ziegler, maistru, secretar al biroului organizației de bază, Trustul de instalații-montaj Brașov, șantier Bistrița, Rosemarie Felmeth, secretar adjunct al Comitetului comunal de partid Miercurea Sibiului, județul Sibiu, Ernest Breitenstein, redactor- șef al ziarului „Neuer Weg", vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, Susana Heiss, lector la Institutul de subinginerl Tîrgu Mu

reș, Helmut Geisler, lăcătuș mecanic la Întreprinderea de autocamioane Brașov, Josef Bartl, director la întreprinderea de transporturi locale Satu Mare, Karl Schuster, secretar al Comitetului județean Sibiu al U.T.C., Valentin Laub, lăcătuș la întreprinderea de mașini-unelte Arad, Josef Tussinger, inspector principal la Comitetul pentru cultură și educație socialistă al județului Timiș, Dieter Drotleff, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din județul Brașov.Cu cele mai profunde sentimente de mîndrie. patriotică, participanții la lucrări au subliniat rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, contribuția sa hotăritoare la perfecționarea continuă a organizării și conducerii societății românești, a întregii vieți sociale, «Ta adîncirea democrației noastre muncitorești revoluționare și mobilizarea energiilor tuturor oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, în vederea îndeplinirii exemplare a mărețelor obiective cuprinse în Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.în numele oamenilor muncii de naționalitate germană, vorbitorii au exprimat recunoștința fierbinte față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru modul exemplar, democratic și umanist în care a fost rezolvată problema națională în România — una din marile cuceriri ale socialismului —, pentru drepturile egale de care se bucură toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate.Participanții la. dezbateri au adus un cald omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic, savant de largă 

recunoaștere internațională, pentri contribuția adusă la elaborarea ș traducerea în viață a programelor cb dezvoltare economico-socială a pa triei, la înflorirea științei. învăță mintului și culturii în țara noastră Plenara a pus .in evidență parti ciparea oamenilor muncii de na ționalitate germană din România 1; mărețele realizări obținute de in tregul popor in perioada- inaugurat; de Congresul al IX-Iea al partidului ce poartă numele celui mai iubit ș stimat fiu al națiunii noastre socia liste — „Epoca Nicolae Ceaușescu" Cei care au luat cuvintul ai respins cu hotărîre și indignare în cercările unor forțe reacționare, ah unor cercuri din străinătate de ; denigra modul în care s-a rezolva în România problema națională realizările remarcabile obținute di poporul nostru în construcția socialistă, caracterizînd declarațiile ș materialele tendențioase drept născo ciri, bazate pe teze și idei naționa list-șovine, revanșarde, care reprezintă un amestec flagrant în trebu- bile interne ale statului român.Plenara și-a exprimat adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului, promovat; cu strălucire de tovarășu Nicolae Ceaușescu, la demersurile ș inițiativele de pace, înțelegere ș: largă colaborare internațională ale României, ale președintelui său care se bucură de cea mai înaltă apreciere în întreaga lume.Participanții la dezbateri au da' glas angajamentului ferm al oamenilor muncii de naționalitate germană de a acționa cu hotărîre, în spirit revoluționar pentru înfăptuire? neabătută a Istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului pentru progresul și prosperitate; scumpei noastre patrii.în încheiere, plenara Consiliulu oamenilor muncii de naționalitate germană a adoptat o hotărîre.
Egalitate deplină in drepturi, condiții egale de muncă și viață pentru toți cetățenii țării

Bistrița - una din numeroasele platforme industriale a căror construcție a ridicat considerabil potențialul economic al județelor mai puțin dezvoltateCa pretutindeni în țară,- epoca inaugurată de Congresul al IX-lea se caracterizează și în județele care au pășit în acești ani pe calea dezvoltării accelerate prin- tr-o amploare fără precedent a construcțiilor de interes social-cultural.
La dispoziție, „orașe întregi11 

de locuințe

Numărul locuințelor nou construite 
în numai trei județe — COVASNA, 
BISTRITA-NĂSAUD și SATU MARE - 
depășește 113 000.
• Este deosebit de sugestivă ur

mătoarea comparație : înainte de 
constituirea județului Harghita, la 
Miercurea-Ciuc se construiau, în 
medie, 40 de apartamente anual I 
Imediat după reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială, ritmul construc
țiilor de locuințe a crescut de apro
ximativ 20 DE ORI I
• In unele orașe din județele 

amintite, problema locuințelor este, 
în prezent, rezolvată pentru întreaga 
populație, iar o locuință nouă se 
poate obține în 24 DE ORE de la 
solicitarea ei I

Pentru sănătatea și vigoarea 

tuturor

9 An de an s-a îmbunătățit baza 
materială pentru ocrotirea sănătății. 
Cadrele medicale au fost reparti
zate cu prioritate, uneori în exclusi
vitate, în județele deficitare.

® Drept rezultat, indicatorul „nu
măr de 'locuitori la un medic" a 
evoluat în favoarea unei asistențe 
medicale tot mai calificate : în ju
dețul COVASNA — de la un medic 
LA 854 LOCUITORI în 1965 la un 
medic LA 451 LOCUITORI în 1986, 
în județul SIBIU de la un medic 
LA 703 LOCUITORI la un medic 
LA 522 LOCUITORI, iar în județul 
BIHOR de la un medic LA 851 LO
CUITORI la un medic LA 459 LO
CUITORI.

Condiții generoase pentru 

invățămînt
• Dreptul la învățătură, inclusiv 

în limbi ale naționalităților conlo

cuitoare, este asigurat prin extinde
rea considerabilă a bazei materiale 
a învățămîntului și prin orienta
rea marcantă a activităților didac
tice spre cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, spre cerințele 
practicii productive.
• In județul Mureș, spre exem

plu, numai în perioada 1971-1986 
au fost date în folosință 588 săli de 
clasă și cabinete școlare, 3 272 
locuri in ateliere școlare, 21 săli de 
gimnastică, 46 laboratoare.

® Din cele 887 unități de învăță- 
mînt de pe teritoriul acelui județ, în 
471 unități și secții se predă în 
limba maghiară, iar în 54 — în limba 
germană.
• De asemenea, în județul CO

VASNA au fost date în folosință, 
numai în decursul ultimelor trei 
cincinale, peste 340 săli de clasă, 
176 ateliere școlare și laboratoare, 
49 săli de gimnastică.
• Tot în același județ efectivele 

cadrelor didactice au sporit de la 
1 873, în anul 1965, la 2 779 în 1985. 
Dinamica este asemănătoare în 

HARGHITA, MUREȘ, SIBIU, în ori
care alt județ în care locuiesc și 
efective notabile de cetățeni din rîn
dul naționalităților conlocuitoare, ca 
de altfel în oricare județ al Româ
niei socialiste, fără nici o discri
minare.

Pe căile largi ale înfloririi

culturiiGrija specială nutrită de societate pentru dezvoltarea rapidă și armonioasă a bazei materiale este însoțită, cu fidelitate, de preocuparea statornică pentru a se asigura și lărgi necontenit accesul celor mai largi categorii de cetățeni, fără deosebire de naționalitate, la cultură, atît ca beneficiari, cit și ca realizatori ai unei vieți culturale intense și de vastă cuprindere.
• De-a lungul anilor, alături de 

activitatea prodigioasă a colective
lor artistice cu spectacole în limba 
română, și-au cîștigat renume și in
stituțiile artistice, colectivele de in
terpret și ansamblurile cu spectacole 
în limbi ale naționalităților conlocui
toare — 9 teatre (6 în limba maghia
ră, 2 în limba germană, 1 în limba 

idiș), 4 teatre de păpuși, un teatru de 
operă.
• In plus, în județele în care tră

iesc și muncesc și oameni ai muncii 
din rîndul naționalităților conlocui
toare s-au investit fonduri impor
tante pentru asigurarea bazei mate
riale destinate activității culturale de 
masă. Astfel, numai în județul Sibiu 
au fost inaugurate după anul 1965 
11 noi cluburi și case de cultură.
• Numai in județele COVASNA 

și HARGHITA s-au deschis în acești 
ani 8 muzee, reunind sute de mii de 
piese semnificative pentru istoria și 
creația materială și spirituală a lo
cuitorilor de pe aceste plaiuri.

O Aproape 10 MILIOANE de vo
lume, în limbile română, maghiară 
și germană, compun fondul de 
cărți al celor 1 425 biblioteci din ju
dețele COVASNA, HARGHITA și 
MUREȘ. Din acest bogat patrimo
niu, cititorii înscriși - al căror nu
măr depășește în cele trei județe 
500 000 — au solicitat și obținut, 
conform ultimelor statistici, peste 
4,5 MILIOANE volume.

® Imaginea obiectivă a circula

ției cuvîntului scris se cere comple
tată cu cele 376 titluri de cărți și 
broșuri, într-un tiraj de peste 2,5 MI
LIOANE exemplare, tipărite într-un 
an editorial în limbile naționalități
lor conlocuitoare.
• Din cele 60 ziare de informare 

generală, un număr de 14, cu un 
tiraj anual total de peste 90 MILI
OANE exemplare, apar în limbi ale 
naționalităților conlocuitoare. Li se 
adaugă 38 de reviste, cu un tiraj to
tal anual de aproape 7,5 MILIOANE 
exemplare.
• De la o ediție la alta, Festivalul 

național „Cîntarea României** atra
ge tot mai multe colective de crea
tori amatori. La etapa de masă a 
ediției actuale s-au prezentat : în 
județul HARGHITA - peste 3 000 de 
formații și cercuri cu peste 50 000 
interpreți și creatori ; în județul CO
VASNA - aproape 60 000 de inter
preți și creatori - peste UN SFERT 
din populația județului ; în județul 
SATU MARE — 5 946 formații, cercuri 
și cenacluri, cu peste 143 000 inter
preți și creatori, adică aproape O 
TREIME din populația județului.

1
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In centrul dezbaterilor - omul, 
conștiința sa revoluționară!

Prin mobilizatoarele chemări la Întrecere adresate tn acest an de colective de oameni ai muncii din diferite sectoare de activitate se propun obiective de o deosebită însemnătate, menite să asigure valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale, tehnice și umane, realizarea exemplară și depășirea sarcinilor de plan, tn condiții de înaltă calitate și eficiență economică.Această amplă și stimulatoare competiție a muncii, a afirmării Inițiativelor muncitorești, de puternică emulație, consacrată Înfăptuirii programului de dezvoltare economico-socială a țării, se desfășoară sub semnul hotăririi ferme a colectivelor de oameni al muncii din Întreprinderi, de pe șantiere, din Institutele de cercetări științifice și proiectări de a Înfăptui neabătut obiectivele subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la dezvoltarea intensivă a economiei naționale. Anul 1987, cel de-al doilea al actualului cincinal, va trebui să marcheze o Îmbunătățire radicală a activității In toate domeniile, în înfăptuirea programelor de perîecționare a organizării și moder

nizare a producției, în aplicarea mecanismului economic, a autoconducerli și autogestiunii muncitorești.Fără indoială, căile concrete de acțiune pentru realizarea șl depășirea sarcinilor de plan Ia producția fizică și in mod deosebit la producția pentru export sint diferite de la o unitate la alta, in funcție de specificul activității. Esențial este insă ca, In toate cazurile, răspunsurile la chemările la întrecere să cuprindă angajamente mobilizatoare, asumate pe baza unei largi consultări cu oamenii muncii, a evaluării exigente a rezervelor de creștere a producției și a eficienței economice.Cu prilejul adunărilor generale ale oamenilor munci! desfășurate tn aceste zile, o dată cu analiza temeinică, responsabilă a activității desfășurate în anul 1986 s-au formulat și răspunsuri la chemările la întrecerea socialistă pe acest an. Care sint obiectivele propuse 7 Ce măsuri se Iau pentru perfecționarea activității productive ? Iată tema sondajului nostru de azi.
tarii cit MAI MULT TITEI — tă deviza generoasă sub care pe- oliștii țării acționează cu înaltă spundere muncitorească pentru ligurarea bazei de materii prime și ssurse energetice ale țării. Petro- știl Schelei de producție petro- eră Clejani s-au angajat, așa cum a stabilit In adunarea generală a imenilor muncii, răspunzînd che- ării la întrecere lansate de colec- vul schelet Drăgășani, să realizeze producție fizică suplimentară de 900 tone de țiței șl 10 milioane mc rze naturale ; să depășească sarci- ile de creștere a productivității luncii cu 8 000 Iei pe fiecare per- >ană ; să reducă cheltuielile totale 1 20 lei și cele materiale cu 18 lei i 1 000 lei producție-marfă.In vederea realizării planului șl a cestor insuflețitoare angajamente, upă cum ne spunea ing. Aurel Bra- 

>v, directorul schelei, s-a întocmit mplul program de măsuri tehnico- conomice și politico-organizatorice,i care se prevede printre altele : ăparea a 100 de sonde noi pe .ructurile Cartojani, Bălăria și idele-Est șl punerea lor in produc- e înainte de termenele stabilite ; fectuarea mai operativă a probelor e producție la sondele de cercetare in zona Milcovăț și urgentarea robelor de producție la sondele din ona Ghimpați și Valter Mărăci- eanu ; se va prelungi perioada de xploatare a sondelor între două itervenții prin îmbunătățirea lucră- ilor executate, prin ridicarea cali- iții pompelor de adincime, prin xecutarea unu! număr de 30 con- olidărî și echipări cu filtre ; tot entru creșterea duratei de exploa- are a sondelor Intre două interven-ii se va extinde la 40 de sonde tilizarea de pompe eu cilindru ung ; redimensionarea garniturilor e prăjini de pompare la un număr ie 30 de sonde. In conformitate cu iraficele Întocmite se vor repara apital un număr de 30 de sonde, "oale aceste lucrări sint estimate să ducă un plus de producție de peste 000 tone de țiței. In vederea creș- erii productivității muncii se vor ntreprinde o serie de acțiuni pentru

reducerea numărului de sonde oprite, efectuarea a 1 000 de operații de intensificare a afluxului de țiței, executarea a 40 de operații geo- logo-tehnice și executarea a 100 de lucrări pentru mărirea parametrilor de pompare, extinderea mecanizării și automatizării unor operații de extracție.Iată, așadar, un program clar, minuțios, care oferă garanția realizări! angajamentelor asumate In întrecerea socialistă. (Petre Crlstea).95 LA SUTA DIN PRODUCȚIA ÎNTREPRINDERII — DESTINATA EXPORTULUI. Faima de care se bucură pe piața externă produsele întreprinderii „Mondiala" Satu Mare (argumente de necontestat : calitatea ireproșabilă, eleganța și gradul înalt de competitivitate al confecțiilor, !ntr-un cuvlnt satisfacerea celor mai pretențioase exigențe ale modei pe plan mondial) o atestă. între altele, chiar și simpla enumerare a citorva din țările unde acestea sint exportate : S.U.A., R.F. Germania, Austria, Italia, Emiratele Arabe Unite și altele. Iată de ce, răspunzind chemării la Întrecerea socialistă pe 1987, adresată unităților de profil de întreprinderea de confecții Focșani, colectivul „Mondialei" s-a angajat să facă noi și însemnați pași în direcția sporirii exportului, astfel incît, in condițiile competitivității crescinde pe piața externă, ponderea acestora în totalul producției să crească la 95 la sută. Ce se întreprinde In acest scop 7 Ne-a răspuns Ana Btrsan, președinta comitetului sindicatului :— Ne-am propus mal multe obiective, toate subsumate realizării exemplare a exportului. Astfel, colectivul de creație va depăși planul cu 350 modele noi. în prima lună ■ anului i-au șl realizat peste 200 de aseme-

Sondajul ^întClî 
in actualitatea 

economică

nea noi modele, urmînd să fie Introduse in producție peste prevederi un număr de alte 200 de modele.Avind In vedere sarcinile foarte mari la export, la ultima adunare generală a oamenilor muncii s-a cerut cu fermitate centralei noastre de la Sibiu să înlăture disproporțiile mari existente Intre anumiți indicatori și să asigure o corelare corespunzătoare a sarcinii valorice cu structura și valoarea portofoliului de comenzi. Se acționează cu însuflețire pentru depășirea cu unu la sută a prevederilor la productivitatea muncii. Aceasta prin modernizarea și raționalizarea activității de sortare, unde au și fost luate mal multe măsuri de organizare a locurilor de muncă, extinderea tehnologiilor noi de execuție a impermeabilelor și jachetelor, modernizînd atelierul nr. 6, după modelul unei acțiuni similare realizate în atelierul 7 ș.a. (Octav Grunieza).ASIGURAREA UNEI MAI BUNE COOPERĂRI ȘI ASISTENȚE DE SPECIALITATE. Colectivul întreprinderii de exploatare și întreținere a rețelelor și instalațiilor electrice Cluj, care a încheiat primul an al cincinalului cu rezultate bune în întrecerea socialistă, este ferm hotărît să-și sporească și în acest an aportul la buna desfășurare a activității productive a unităților economice din județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Așa cum s-a hotărît în adunarea generală a reprezentanților oamenilor

muncii, răspunzind chemării la Întrecere adresate de întreprinderea de exploatare și întreținere a rețelelor și instalațiilor electrice Iași, colectivul acestei unități s-a angajat să depășească planul producției globale la activitatea industrială cu 235 000 lei ; să asigure încadrarea în cotele de energie electrică a consumatorilor și reducerea suplimentară, față de plan, a consumului pentru transportul ș! distribuția energiei electrice cu 15 000 MW ; să incheie lucrările de revizie ia toate liniile electrice aeriene de 20—400 KW pină la sfîrșitul lunii octombrie ; să depășească planul la productivitatea muncii eu 3 la sută ; să reducă cheltuielile de producție la activitatea industrială, realizind o economie suplimentară in valoare de 510 000 lei, prin recondiționarea și valorificarea de materiale refolosibile. In vederea realizării angajamentelor asumate s-au luat măsuri pentru punerea în funcțiune cu o lună de zile înainte de termen a noii baze de producție din Cluj-Napoca de reparat transformatoare și echipamente energetice ; montarea și darea in funcțiune a echipamentelor egopeg la 4 mari consumatori de energie electrică, sistem informatic de telegestiune pentru urmărirea operativă, instantanee a consumului de energie. Astfel se vor putea lua operativ măsuri de avertizare și încadrare in cotele alocate de energie electrică. „Rezultatele acțiunilor noastre — ne-a spus directorul întreprinderii, inginerul Gabriel Ruga — depind insă in mare măsură și de cooperarea cu consumatorii de energie. Iată de ce. de pe acum, avem în atenție intensificarea preocupărilor întregului colectiv pentru a sprijini unitățile industriale să se încadreze tn cotele de energie alocate, să reducă substanțial consumul energetic". (Marin Oprea).

Producția - în creștere, 
consumurile energetice 

-în scădereSe spune cu îndreptățire că cea nai eficientă sursă de energie o constituie economisirea. Iată un ade- zăr probat cu puterea faptelor și la Întreprinderea de subansamble și liese pentru mijloace de transport Jradea. Este concludent faptul că deși producția-marfă a sporit, în ia- îuarie 1987, comparativ cu aceeași oerioadă din anul trecut, consumul ie energie s-a redus cu 97 MWh. Sint realizări notabile, care au apărut ca urmare a unui mod gospodăresc de a gindi și a acționa al oamenilor muncii de aici.■— Este o conduită firească In munca noastră să urmărim zi de zi încadrarea în cota de energie repartizată, reglînd distribuirea el in secții, pe platforme, în raport de solicitările reale ale producției, ne spunea Constantin Bungău. ingine- rul-șef el întreprinderii. Dispeceratul energetic al unității, organizat pe schimburi, soluționează operativ toate problemele ie- ’ gate de urmărirea consumului, exploatarea instalațiilor energetice, încadrarea in puteri pe paliere.In perioada care a trecut din acest an, în condițiile realizării integrale a sarcinilor de plan, întreprinderea s-a Încadrat tn cotele de energie alocate. Recentul Decret privind raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică a impus noi măsuri de întărire a spiritului gospodăresc la fiecare loc de muncă. Ce soluții au fost promovate pentru reducerea severă a consumurilor energetice 7 Ne răspunde subinginera Elisabeta Bălăci, responsabilul energetic din întreprindere :— Am reactualizat cele 20 de bilanțuri energetice elaborate la nivel de unitate, de secție, de ateliere șl chiar de utilaje mari consumatoare de energie, delimitînd riguros consumurile tehnologice de cele generale. Avem astfel posibilitatea verificării temeinice a exploatării energetice, ținind seama ca la programarea producției să se aleagă soluțiile cele mai economicoase și din punct de vedere al consumului de energie electrică, încărcind cu precădere schimburile I și III.Și măsurile luate Iși dovedesc efectele pozitive. Un exemplu. In general, se știe că folosirea utilajelor la întreaga capacitate reprezintă una din condițiile de bază ale reducerii consumurilor specifice de energie electrică. O asemenea analiză a determinat, de exemplu, in aceste zile, reorganizarea activității de tratament termic, utilizind continuu doar unul din cele șase cuptoare cu baie de sare. Sint insă numeroase măsurile care au prins viață din inițiativa comisiei energetice din întreprindere. In ultima sa ședință, comisia a stabilit, printre altele, ca în orele de virf cuptoarele electrice de la turnătoria de neferoase să funcționeze doar „pe menținere", materialul fiind topit In afara orelor 17—23. Și menținîndu-ne cu exemplificările In același perimetru uzinal, să reținem aportul deosebit cu care se în-

La întreprinderea 
de subansamble și piese 

pentru mijloace 
de transport Oradea

scrie in bilanț executarea unor luminatoare de tavan la turnătorie. Cu cîteva luni in urmă. aici, la turnătorie, ni se spunea, excesul de becuri cu vapori de mercur umbrește... spiritul gospodăresc. Or, acum, iluminatul natural diminuează zilnic consumul numai la turnătorie cu 1 000 kWh. Nemaivorbind că luminatoarele sint astfel concepute încît pot asigura și ventilația naturală, înlocuind, prin urmare, și cele 12 motoare de 2,2 kW fiecare, de la ventilatoarele scoase din uz. Notabil este faptul că întreaga lucrare a fost efectuată cu efort propriu, fără a afecta bineînțeles ritmul prevăzut al producției.Experiența acestui colectiv dovedește încă o dată că reducerea oon- sumului de energie electrică la fiecare produs in parte este înainte de toate o problemă de conștiință, de înaltă responsabilitate a muncitorilor și specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii, în frunte cu comuniștii, pentru îndeplinirea unei cerințe actuale majore a economiei naționale.— Nu o dată. In ședințe de birou, în plenare, dezbaterile au avut ca punct de pornire analizele sau studiile efectuate cu sprijinul unor colective de specialiști, releva maistrul Emil Țenț, secretarul comitetului de partid din întreprindere. In adunările de dări de seamă și alegeri din organizațiile de partid s-a analizat deopotrivă — tn spiritul prevederilor recentului Decret al Consiliului de Stat — modul de realizare a planului în acest început de an in condițiile reducerii consumurilor energetice. In majoritatea lor, propunerile avansate au dat profunzime dezbaterilor, contribuind efectiv Ia îmbogățirea programelor de măsuri adoptate.Este, bunăoară, cazul opririi In schimbul II a aerotermelor și com- presoarelor, a hidrocicloanelor de Ia atelierul de șlefuire, precum șl a mașinilor de sudat electric Intre orele 17—23. Aria sugestiilor a fost însă mult mai cuprinzătoare, vizind In egală măsură reorganizarea activității atelierelor de montaj in schimburile I și III. Eficientă s-a dovedit a fi și investigarea „randamentului" energetic și productiv al unor tehnologii. Un exemplu : substituirea prelucrării prin așchiere cu deformarea la rece pentru o seamă de repere, economisind minimum 10 MWh pe an. Soluție la care s-ar putea adăuga trecerea fabricației unor repere pe strunguri multiax, înlocuirea cuptorului clasic cu bare de silitră. diminuînd anual consumul cu 24 MWh. Sint fapte ce demonstrează că atunci cind întregul colectiv acționează cu spirit gospodăresc șl inițiativă pot fi puse In valoare tnsemnate resurse de natură să asigure realizarea exemplară a sarcinilor de plan tn condiții de eficiență sporită.
Joan LA ZA
corespondentul „Scînteii*

Adunările șl conferințele de partid pentru dări de seamă și alegeri sint in plină desfășurare. Comuniștii fac bilanțul realizărilor, analizează neajunsurile, definesc măsuri pentru activitatea de viitor, din perspectiva mărețelor obiective stabilite de cel de-al XIII- lea Congres al partidului, a sarcinilor ce revin unităților respective. Este cadrul care conferă acestor a- dunări și conferințe o seamă de trăsături comune. Dar, in același timp, ele sint de o mare diversitate. Specificul locului de muncă, consistența dărilor de seamă, experiența sau lipsa de experiență a unor organizații de partid, greutățile -cu care se confruntă colectivele de muncă sint tot atîtea elemente care fac ca o adunare să nu semene cu alta. Răsfoind carnetul cu însemnări făcute la mai multe asemenea dezbateri ale comuniștilor constați un întreg univers de preocupări, de satisfacții și nemulțumiri față de împliniri și neimpli- niri. Perfecționarea organizării șl modernizarea producției constituie insă una dintre temele majore comune tuturor adunărilor. Fapt firesc dacă ținem seama că perfecționarea organizării și modernizarea producției au, în această etapă și in viitor, o importanță deosebită pentru dezvoltarea intensivă a economiei. Pe această cale va trebui să se asigure în primul rind valorificarea deplină a potențialului productiv, a tehnicii moderne din dotare, a resurselor materiale, a forței de muncă. Totodată, acest amplu proces revoluționar de perfecționare, de înnoire, Implică schimbări profunde, structurale, nu numai de ordin tehnic, ci și pe planul relațiilor de muncă din cadrul fiecărui colectiv, implică formarea și dezvoltarea u- nui nou mod de a gindi organizarea, desfășurarea și finalizarea proceselor de producție, afirmarea unei noi psihologii a muncii, care să deter- 'mine sporirea receptivității muncitorilor, specialiștilor la tot ceea ce este nou și înaintat In domeniul lor de activitate.La adunările la care am fost pre- zenți am auzit adeseori menționate, în dările de seamă, tn cuvîntul participanților la discuții,, realizări remarcabile în domeniul perfecționării organizării și modernizării producției, statistici privind numărul de măsuri înfăptuite și eficiența obținută. Iar acolo unde lucrurile nu au mers tocmai bine în această privință, au fost formulate critici la adresa organelor de partid, a conducerilor de întreprinderi, au fost făcute propuneri în consecință. S-aumai desprins și alte aspecte carearată că nu este suficient să Întocmești un program de modernizare cu prevederi mai mult sau mai puțin consistente, că nu este suficient să critici că nu s-a acordat atenția cuvenită unei măsuri sau alteia. Problema modernizării presupune o abordare pe planuri vaste, de profunzime, presupune înțelegerea deplină a rațiunii pentru care a fost Inițiată această acțiune, implică angajare, abnegație, spirit militant, revoluționar in Înlăturarea piedicilor, a obstacolelor de orice fel care stau, nu de puține ori, In calea acestui ’ proces’ inhoiîof. Uneori însă proWfe^ mele sînt tratate cu o anumită ușurință — atitudine aflată în ’flagrantă contradicție cu complexitatea, a- dincimea și importanța acestui proces —, iar cea mai frecventă eroare întilnită este desprinderea tehnicului de uman, mai exact convingerea unora că dacă măsurile .tehnice sînt bine gîndite, totul se rezolvă „de la sine", neglijîndu-se modul tn care gindesc oamenii, receptivitatea lor la nou, starea lor de spirit și puterea de angajare la Înfăptuirea programelor de modernizare.La adunarea unei organizații de bază dintr-o mare întreprindere de utilaj tehnologic, un comunist a menționat realizarea de către colectiv a unui laborator de testare a utilajelor destinate centralelor elec-

trice nucleare la un Înalt nivel de tehnicitate și precizie. La o altă adunare, dintr-o altă întreprindere cu profil asemănător, un vorbitor a cerut ca la propunerea făcută de un participant la dezbateri privind dotarea secției cu unele mașini de înaltă productivitate să se adauge ca aceste utilaje să fie realizate chiar în secția respectivă, al cărei colectiv a proiectat și executat mașini cum se produc doar in puține țări din lume. Am aflat însă că a trebuit să se ducă „muncă de lămurire" cu unele cadre, care numai la insistența organizațiilor de partid au consimțit in cele din urmă „să se încerce", păstrind pe față grimasa neîncrederii.Ce s-ar fi fntimplat dacă in situațiile amintite ar fi învins punctul de vedere al „neîncrezătorilor" 7 Desigur, intervenții la centrale, la ministere, In vederea aprobării de valută pentru importul unor mașini și utilaje. Apoi, întîrzieri mări in procesul modernizării producției. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, ar fi Infrinat spiritul de inițiativă al oamenilor, ar fi subminat încrederea
însemnări din adunările 

și conferințele 
pentru dări de seamă 

și alegeri în organizațiile 
de partid

colectivului In forțele sale, ceea ca ar fi afectat climatul de muncă șl. In final, rezultatele In producție. Iată de ce comuniștii care au vorbit numai în treacăt despre manifestările de neîncredere, gîndindu-se probabil că totul e bine cînd se sfîrșește cu bine, ar fi trebuit să îndrepte cu mai mult curaj ascuțișul criticii spre cei care, prin lipsa de încredere in forțele colectivului, barează procesul de înnoire, de modernizare. Ba mai mult, în anumite situații este datoria comuniștilor ca, în adunările de partid, în adunările generale ale oamenilor muncii, să blameze cu vigoare acest mod de a gindi al unora, mergînd pină la a Ie spune, ca lntr-o cunoscută poezie, „altuia mai vrednic locul tău îl lasă". Pentru că fiecare cadru de conducere, fiecare comunist cu muncă de răspundere trebuie să fie, pentru toți membrii colectivului, un exemplu de competență, de angajare efectivă și afectivă tn ampla bătălie de afirmare a noului pe care o reprezintă acțiunea de perfecționare a organizării și modernizare a producției. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „avem nevoie de revoluționari eare să-și însușească bine uriașele cuceriri ale științei, ale tehnicii, in toate domeniile, oameni cu spirit de sacrificiu, cu o tnaltă concepție revoluționară și răspundere față de prezentul șl viitorul patriei, care să pună mal presus de toate interesele generale ale poporului, cauza socia- lișmiiluf, a bunăstării, a libertății șl suveranității țării".Așa cum s-a subliniat Insă nu O/dată, optica limitată a unor organizații de partid, a unor cadre de răspundere a dus la neglijarea, la slăbirea muncii de formare a spiritului gospodăresc, ceea ce afectează Însăși asigurarea condițiilor de introducere a progresului tehnic, de desfășurare a procesului de perfecționare a organizării și modernizare a producției.La o adunare de dare de seamă și alegeri dintr-o întreprindere producătoare de mașini electrice s-a vorbit mult despre modernizare, despre necesitatea automatizării, mecanizării și robotizării proceselor de producție. S-au formulat critici.

s-au făcut propuneri. Toate bune si frumoase. Dar iată că cineva, in cuvîntul său, tocmai cind era vorba de modernizare, a criticat conducerea intreprinderii că tărăgănează de multă vreme... reparatul ușilor la atelier, cerind ca această „propunere" să fie trecută în proiectul de hotărire. „Așa-i. Just" — l-au aprobat cîțiva din sală. Cel care conducea dezbaterile, secretarul comitetului de partid din întreprindere, consultîndu-se cu membrii prezidiului, pe bună dreptate a sugerat adunării generale ca o asemenea propunere să nu fie luată în considerare. „Dumneavoastră — a spus el — care sinteți un colectiv fruntaș, care produceți motoare electrice căutate ca piinea caldă la export, trebuie să așteptați oare să vină cineva din afară să vă repare ușile? Acest lucru il puteți face fără nici o greutate și singuri".Faptul poate părea In sine un „accident banal", o mică abatere de Ia starea de spirit generală. Dar numai la o privire superficială. Pentru că semnificațiile lui sînt mal adinei. Prima întrebare pe care respectivul episod te îndemna să ți-o pui este următoarea : pot oare înfăptui un adevărat program de modernizare, o adevărată revoluționare a producției oameni care cer să vină alții, de undeva de nu se știe unde, să le repare ușile de la secția în care lucrează ?I pesigur, este vorba, ca să spunem așa, de o situație limită care trădează lipsa simțului gospodăresc, a responsabilității față de propriul loc de muncă al unora, și care, desigur, nu reprezintă nici pe departe atitudinea marii majorități a oamenilor muncii față de buna gospodărire a mijloacelor Încredințate, față de progres. Dar, in grade diferite, asemenea mentalități pot fi întilnite în destule locuri. Tocmai de aceea se impune ca aceste aspecte să fie discutate deschis, să nu fie acoperite cu vorbe că „în general lucrurile se prezintă bine, că există spirit de inițiativă, că față de perioada precedentă situația s-a îmbunătățit" etc. In munca de formare a oamenilor capabili să înfăptuiască revoluția tehnico-științifică trebuie pornit uneori de la amănunte și, fără jenă spus, de la abecedarul comportării in muncă : să-ți gospodărești locul unde lucrezi ; să dai permanent dovada că prin tot ceea ce faci ești un bun muncitor, un bun meseriaș; să nu aștepți să facă altul o treabă pe care trebuie și pe care poți s-o faci tu însuți. Este vorba, în fond, de a sădi adine in conștiința fiecărui om al muncii convingerea responsabilițății directe de a gîndi, de a avea inițiativă. Din aceste imperative decurge și cerința îmbunătățirii muncii politico-educative, In sensul de a ti mult mai aplicată, de a ține seama de fapte, de realități, de situații concrete, de specificul fiecărui loc de muncă.Nu operind cu termeni generali, valabili oriunde și nicăieri, ci pornind de la nivelul fiecărui grup, fiecărui ins, munca politico-educatlvă își va îndeplini rolul său important In formarea omului nou, conștient de menirea sa tn societatea noastră. rj Uneori In munca unor organizații de > j partid iși face loc o anume sfiiciune păgubitoare, punînd pe cele bune și i mai puțin bune sub aceeași etichetă, ! ceea ce estompează unele mentali- !tăți, comportamente, străine spiritu- ]Iui revoluționar muncitoresc, de bun gospodar, ce trebuie să caracterizeze pe fiecare om al muncii. Iată de ce este necesar ca adunările și conferințele de partid pentru dări de seamă și alegeri, noile organe alese, combătînd unele abordări generale, tendințele de formalism, de rutină, să militeze cu stăruință pentru îmbunătățirea permanentă a muncii politico-educative, domeniu deose-• bit de important al muncii de partid care vizează factorul hotăritor al dezvoltării societății noastre — omul.
Constantin VARVARA

IN PRAGUL CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMA VARA
IERI, In județul arad

A începutIn județul ARAD a Început joi semănatul culturilor din prima epocă. Pe terenurile mai înalte, cu o bună expunere la soare, in asociațiile legumicole din Nădlac, Sînleani și Pecica, la stațiunea de cercetare și producție pomicolă Lipova. in cooperativele agricole din Vinga, Mailat și „Podgoria" Siria s-au semănat 80 hectare cu mazăre de cîmp. 60 hectare cu mazăre pentru păstăi. 80 hectare cu ceapă. 15 hectare cu rădă- cinoase și alte 15 hectare cu arpagic.„Concomitent — ne spunea loan Coraș, inginerul șef al Trustului horticulturii din Arad — lucrăm la pregătirea terenului, folosind agregate de mare complexitate. Avem, In cadrul trustului, un front de lucru de circa 500 hectare și el va crește mult în zilele următoare. De asemenea, toate semănătorile sint reparate, verificate și repartizate pe ferme și formații de lucru, iar să- mința de cea mal bună calitate este adusă in fiecare unitate care are program de semănat. In continuare.

semănatulse pregătesc suprafețele pentru celelalte culturi, se efectuează sortarea cartofilor de sămință și pregătirea lor pentru plantat, cartofii timpurii sînt puși la încolțit, a început călirea răsadurilor de conopidă și varză timpurie In vederea plantării lor in cimp".Tot ieri, joi, in consiliile agroindustriale Arad, Sînleani și Curtici a inceput semănatul culturilor de primă urgență din epoca I, cum sînt leguminoasele perene, lucerna și trifoiul.Joi, In cele trei consilii agroindustriale au fost insămînțate peste 200 hectare. Datorită pregătirilor temeinice cu care a fost intîmpinată această campanie de primăvară de către lucrătorii ogoarelor din județul Arad, prin urmărirea permanentă a stării terenului și printr-o bună organizare a muncii este de așteptat ca, in următoarele zile, ritmul lucrărilor să crească atît la pregătirea terenului, cit și la semănat. (Tristan Mibuța).
La start — numeroase agregate 

complexe de mașini agricoleîn județul Arad, unele tractoare șl utilaje agricole au intrat in cimp, Iar pe alocuri semănatul a început.Dincolo de „graba" cu care s-a acționat pentru încheierea reparațiilor, ne asigura inginerul Petru Sep- timiu, din cadru] Trustului S.M.A. Arad, s-a pus un accent deosebit pe calitatea lucrărilor efectuate. Cum 7 încă de vreo doi-trei ani s-a luat măsura ca oarhenii să se specializeze, în cadrul atelierelor de la centrele S.M.A., în repararea pe grupe de mașini și, mai mult, chiar pe anumite piese. De exemplu, la S.M.A. Aradul Nou s-a reparat toată aparatura de alimentare șl instalația hidraulică a tuturor tractoarelor ; la Chișineu-Criș — instalația electrică, la S.M.A. Sicula — motoarele și tractoarele de 45 CP ; la Sîntana — motoarele de 65 CP și ale combinelor. In felul acesta a crescut calitatea și

fiabilitatea utilajelor reparate, lucru constatat și de colectivele de control care au efectuat o verificare riguroasă a acestora In secțiile de mecanizare. Și tot împărțirea lucrului pe centre, secții și echipe specializate a făcut posibilă creșterea numărului de repere recondiționate în această iarnă la peste 1 700, a căror valoare depășește 20 milioane lei. In aceste centre s-au efectuat lucrări de mare complexitate cum sînt : sudura sub strat de flux, metalizările, recondiționarea prin metoda Metalock, sudura automată în mediu protector de bioxid de carbon etc. In fine, toate cele relatate aici au drept consecință efectuarea în totalitate a reparațiilor din cadrul județului șl, in plus, ajutarea altor județe cu pinioane pentru cutiile de viteză, motoare etc.Dar pentru creșterea calității lucrărilor din apropiata campanie de

prlmăvară, pentru economisirea combustibilului și reducerea numărului de treceri, in județul Arad există și un vast program de constituire a unor agregate complexe. Numai In cadrul Trustului S.M.A. vor fi constituite peste 920 asemenea agregate. Pentru a particulariza, ne-am oprit Ia S.M.A. Aradul Nou, cu intenția de a vedea ce agregate s-au pregătit și la ce lucrări vor fi utilizate.— In primul rînd, la pregătirea terenului, ne spune inginerul Nicolae Gherman, directorul stațiunii. Toate combinatoarele, în număr de 24, sint prevăzute să lucreze în agregat cu tăvălugi șl grape, iar la grapele disc se atașează grape fixe. De asemenea, la 20 tractoare, pe lingă Instalațiile de erbicidat se adaugă combinatoarele sau discurile, după cum se prezintă starea terenului. Din această primăvară folosim și 8 echipamente pentru aplicarea îngrășămintelor lichide, care vor fi incorporate cit mai repede în sol cu ajutorul discurilor sau combinatoarelor ce vor lucra In agregat. Un alt tip de agregat complex se asigură la semănători, unde vor acționa concomitent la lnsămînțărî 32 fertilizatoare, precum și instalații de erbicidat. Incit la o singură trecere executăm trei lucrări de bază. In plus, am experimentat cu bune rezultate un agregat de pregătire a terenului și fertilizat, al cărui echipament este acționat de roata de transport a discului. Acest agregat, care a funcționat anul trecut cu bune rezultate la secția de mecanizare de la C.A.P. Iratoșu șl care nu necesită lucrări complicate, va fi extins și la celelalte unități.Sint preocupări șl inițiative care, după calculul specialiștilor de la S.M.A. Aradul Nou, vor permite, in unitățile pe care le deservesc, reducerea cu aproximativ 20 tone a consumului de motorină, în timp ce durata de executare a lucrărilor de pregătire a terenului se scurtează cu circa 8 zile.Cu toate acestea, in județul Arad mai sint și unele probleme nerezolvate încă, Îndeosebi cele legate de asigurarea unor piese de schimb pentru circa 50 de tractoare A-l 800 și 22 de tractoare de 100 CP. Să amintim doar că din cota de 8 000 bucăți de pulverizatoare (de la toate tipurile de tractoare) prevăzută pentru trimestrul 1 al anului, pină in prezent s-au primit doar circa 2 000 bucăți. Și pentru a nu continua cu alte exemple, ne mărginim doar a

atrage atenția’ că dacă s-au depus eforturi deosebite pentru efectuarea unor reparații de calitate (existînd Ia Trustul S.M.A. Arad un program complex de aprovizionare și confecționare pe plan local a unor repere deficitare), piesele de schimb
npi trebuie asigurate pentru a se putea interveni operativ In cazul unor defecțiuni ivite in timpul lucrărilor din campanie.

Tristan MTHUTAcorespondentul „Scînteii"
Calitatea semințelor—la nivelul 

producțiilor planificatetn campania agricolă de primăvară din acftst an, în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul MUREȘ urmează a fi însămtnțată cu diverse culturi o suprafață de 156 450 hectare. Cele mai mari suprafețe vor fi însămințate cu porumb — 78 120 hectare, sfeclă de zahăr — 12 100 hectare, precum și cu soia, cartofi, mazăre boabe, in, legume, plante de nutreț ș.a. Avind în vedere obiectivele stabilite în actuala etapă de dezvoltare a agriculturii, cit și sarcinile ce revin județului în înfăptuirea noii revoluții agrare, în județul Mureș au fost luate, in timp util, măsurile ce se impun în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe 1987, pentru sporirea continuă a producției vegetale și animaliere.în scopul realizării producțiilor planificate, întreaga suprafață ce urmează a primi sămință în cursul a- cestei primăveri a fost arată în toamnă șl a fost fertilizată cu mari cantități de Îngrășăminte organice. Cit privește asigurarea necesarului de semințe, inginerul Teodor Ardeleanu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, ne-a spus : „In afara hibrizilor de porumb și a seminței de sfeclă de zahăr, care sa produc In alte județe, pentru celelalte culturi, întreaga cantitate de sămință a fost asigurată In fermele specializate din cadrul județului nostru. Precizez, de asemenea, că, la a- ceastă dată, Întreaga cantitate de să- mînță din urgența I are buletinul roșu de analiză șl s-a organizat ridicarea ei de către unități, acțiune la care participă șl întreprinderea județeană de legume și fructe, cele două fabrici de zahăr, topitoria de in șl cînepă ș.a. O altă remarcă : în producerea semințelor s-a avut in vedere Înmulțirea rapidă a soiurilor noi, omologate de cercetare, folosin-

du-se, practic, numai soiuri raiona- te, omologate".La precizările specialistului direcției agricole se impun insă și alte sublinieri. Intrucît acțiunea de tratare a seminței de sfeclă de zahăr este pretențioasă și urmează a fi realizată cu 10 zile înainte de semănat, distribuirea acesteia în unități a fost organizată centralizat, prin fabricile de zahăr, soiurile ce urmează a fi utilizate fiind și în acest an de cea mai bună calitate pentru zona de cîmpie a Mureșului și Tirnavelor. Un alt amănunt : Ia porumb, care ocupă cea mai mare suprafață, au fost asigurați numai hibrizi timpurii și mijlocii, care ajung la maturitate in fiecare an, predominînd cei obținuți la stațiunea zonală din Turda. Totodată, din experiența de pînă acum rezultă că soiurile superlnten- sive și intensive se pretează a fi cultivate numai în Cîmpia Transilvaniei și pe văile Mureșului și Tirnavelor, cu terenuri bogate, urmînd ca in zona colinară șl submontană să predomine și in acest an soiurile adecvate, rezistente la boli și la condițiile de umiditate. In ce privește cantitățile prevăzute pe unități cultivatoare, în vederea derulării în perioada optimă a semănatului fiecărei culturi, se Impune precizarea că, la această dată, întreaga cantitate de sămință necesară, pe culturi, pentru apropiata campanie de primăvară a fost asigurată, ea urmînd să ajungă în timpul cel mai scurt în unități. Aceasta, cit șl Încheierea cu circa 10 zile înainte de termenul stabilit a reparării tractoarelor și utilajelor a- gricole constituie o serioasă opțiune pentru executarea unor lucrări de calitate și obținerea, în final, a producțiilor . planificate.
Gheorqhe GIURGIU .
corespondentul „Scînteii*
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CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE
Ambasadorul Republicii Franceze

(Urmare din pag. Oînminind scrisorile embasadorul JEAN BRETON a transmis Nicolae Ceaușescu. poporului român, ședintelui Republicii Franceze, Francois Mitterrand, a guvernului și poporului francez, un mesaj de prietenie, împreună cu cele maicălduroase urări.în cuvintarea prezentată de ambasador sint evidențiate legăturile de strinsă colaborare dintre Franța și România, dintre popoarele francez și român, precum și hotărinea de a se acționa pentru dezvoltarea, in continuare. a conlucrării bilaterale, pentru întărirea, pe multiple planuri, a relațiilor dintre cele două popoare.Primind scrisorile de acreditare, președintele Repu-

de acreditare, MARIE LE- președintelui guvernului și din partea pre-
blicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis președintelui Franțois Mitterrand cele mai bune urări de succes in întreaga activitate, de prosperitate, progres și pace pentru poporul francez prieten.în cuvintarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu sint evocate tradiționalele relații prietenie și colaborare dintre cele două țări. care. în epoca modernă, au cunoscut o dezvoltare multilaterală. Este subliniat faptul că o însemnătate hotăritoare pentru evoluția continuu ascendentă a acestor relații au avut-o schimbul de vizite Ia nivel inalt. ințelegerile și acordurile convenite cu aceste prilejuri. Cuvintarea relevă, totodată, posibilitățile existente pentru extinderea și mai puternică a colaborării și conlucrării româno-franceze, in interesul

de

ambelor popoare, al cauzei păcii, destinderii și colaborării in Europa și in întreaga lume.Evidențiindu-se preocuparea țării noastre pentru instaurarea unui climat trainic de pace și 'aigă coubo- rare între națiuni. în cuvintare se arată că România și Franța pot și trebuie să conlucreze mai strins, atit pe plan european, cit și pe un plan mai generat, in vederea realizării dezideratelor majore ale tuturor popoarelor — de dezarmare, de Înlăturare a pericolului nuclear, de înfăptuire a unor măsuri concrete, eficiente, în domeniul dezarmării convenționale.După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cu ambasadorul Jean Marie Le- Breton.
Bulgaria

(Urmare din pag. I)Inmlnind scrisorile de acreditare, ambasadorul BONCIO MI- TEV a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale salutări și urări prietenești din partea tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria.In cuvîntarea prezentată de ambasador sînt reliefate bunele relații statornicite între cele două țări vecine și prietene, subliniindu-se importanța hotăritoare a intilnirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pentru dezvoltarea ascendentă a acestora. Este relevat, totodată, faptul că succesele obținute în construcția socialistă in cele două țări au creat o bază stabilă pentru adincirea și extinderea colaborării rodnice dintre România și Bulgaria.

Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU a transmis tovarășului1 Todor Jivkov un cald salut prietenesc, urări de sănătate și de noi succese în întreaga activitate, de progres și bunăstare pentru poporul bulgar prieten.In cuvintarea de răspuns a tovarășului Nicolae Ceaușescu se subliniază că partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere tradiționalelor relații de prietenie și colaborare româno-bulgare, care au rădăcini adinei în istoria celor două popoare și se dezvoltă cu succes. în interesul reciproc, al cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale. Sint evocate întîlnirile și convorbirile rodnice pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut cu tovarășul Todor Jivkov, întilniri ce au adus și aduc o contribuție hotăritoare la întărirea prieteniei și dezvoltarea multilaterală a colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre.

Este exprimată, de asemenea, ho- tărjrea de a se acționa și in viitor pentru extinderea și diversificarea continuă a acestor relații, pentru adincirea colaborării și cooperării economice, tehnico-științifice, in alte domenii de activitate.Cuvintarea evidențiază conlucrarea bună dintre cele două țări pe arena internațională, pentru promovarea înțelegerii și păcii !n Balcani, Europa și în întreaga lume.După prezentarea scrisorilor de acreditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o convorbire cu ambasadorul bulgar Boncio Mitev.
★I,a «demnitățile de prezentare a scrisorilor de acreditare și la convorbiri au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

In

(Urmare din pag. I) nu
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ZIUA NAȚIONALA a republicii dominicane

Domnului JOAQUIN BALAGUER

mari, care, din cauza necorelării cu asigurarea surselor de apă — canale, stații de pompare și construcții hidrotehnice — nu au putut fl date in exploatare la timp.— Toate aceste neajunsuri, cit și altele, reieșite din activitatea desfășurată în anul trecut — ne spune Mircea Papadopol, director general • adjunct al Direcției generale economice de Îmbunătățiri funciare și construcții in agricultură — au format obiectul unei analize aprofundate. Cunoașterea deficiențelor manifestate, ca și a cauzelor ce le-au generat au stat la baza întocmirii unui program cuprinzător de măsuri, care să asigure îmbunătățirea radicală a activității pe fiecare șantier. Stadiul pregătirii bazei tehnice este corespunzător și permite desfășurarea lucrărilor cu toate forțele. Avem In vedere concentrarea cu prioritate a mijloacelor mecanice și materiale la capacitățile cu termene a- propiate de punere in funcțiune și la cele aflate in stadiu avansat de execuție. Totodată, instituirea unui control riguros efectuat pe fiecare etapă de realizare a fiecărui obiectiv este de natură să preintimpine apariția decalajelor între lucrări și să asigure darea lor la timp în exploatare. în aceeași ordine de idei, pentru îmbunătățirea activității noastre, consider ca deosebit de importante măsurile întreprinse în lumina sarcinilor trasate de conducerea partidului pentru perfecționarea soluțiilor tehnice de proiectare și execuție a noilor amenajări, care să ducă la încadrarea în costurile și consumurile de materiale normate, în acest scop se va extinde utilizarea văilor naturale pentru transportul apei, atit Ia irigații, cit și la desecări, și se va trece la optimizarea rețelei de canale și conducte îngropate prin folosirea judicioasă a condițiilor de teren. Lucrările se vor realiza In complex, corelate cu cele de gospodărire a apelor, energetice și din silvicultură, iar pe terenurile in pantă — cu programul de plantații de pomi, vii și arbuști fructiferi.Acestea sint, desigur, măsuri judicioase. ce reliefează preocuparea pentru ridicarea la un nivel superior a activității pe șantierele de îmbunătățiri funciare. Ele urmează ca. pe parcursul anului acesta, să-și dovedească eficacitatea. Dincolo însă de aspectele privind îmbunătățirea activității in acest sector, care evident nu sint de neglijat, realizarea sarcinilor mari stabilite în acest an In domeniul îmbunătățirilor funciare este condiționată de soluționarea și a altor probleme ce nu suferă amina- re. în momentul de față, de stringentă actualitate pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării capacităților prevăzute In programul aprobat este corelarea strictă a cotelor alocate Ia principalele materiale, carburanți și utilaje tehnologice și pentru dotare cu volumul lucrărilor. Ia nivelul fondurilor de Investiții repartizate. Situația actuală tn această privință, nu poate fi socotită ca mulțumitoare. ..Golurile" existente In asigurarea bazei tehni- co-materlale nu numai că periclitează darea In exploatare la termen a unora din noile obiective, ci ch’ar pune sub semnul întrebării reali-

Institutul de meteorologie și hldrolo- 
Îl» comunici timpul probabil pentru 
ntervalul 27 februarie, ora 20 — 2 mar

tie, ora 20, In țară : Vremea va fi pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil 
în prima parte a intervalului, apoi va 
deveni schimbătoare, iar cerul se va 
înnora. Pe alocuri, în cea mai mare 
parte a țării, vor cădea precipitații, 
mat ales sub formă de ninsoare in a 
doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări în estul și sud-estul tării. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între minus 10 si zero grade, mai co- 
borîte In centrul șl nord-estul țării, dar 
ușor mai ridicate în sud-vest. Iar cele 
maxime se vor situa. în general. între 
minus 2 și plus 8 grade. Local, in pri
mele zile, In vestul și centrul țării se 
va produce ceață slabă. In București : 
Vremea va fi predominant frumoasă, 
cu cerul variabil în primele zile, apoi 
va deveni schimbătoare, cu cerul mal 
mult noros, favorabil precipitațiilor sub 
formă de ninsoare. Vtntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între minus 4 și 
grade, Iar cele maxime intre 1 
grade.

Joi dimineața au inceput, la București. convorbirile oficiale dintre tovarășii Constantin Dăscălescu. prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane.în timpul convorbirilor, cei doi șefi de guverne au relevat rolul esențial pe care îl au intilnirile dintre tovarășul neral mân, listeHonecker, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania. președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, înțelegerile sl acordurile convenite cu acest prilej pentru dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre cele două țări și popoare.Considerind că nivelul de dezvoltare. gradul ridicat de tehnicitate si potențialul economic al ambelor țări oferă posibilități tot mai mari de amplificare a colaborării și cooperării dintre România și R.D. Germană, cei doi prim-miniștri au exprimat hotărirea de a conferi, în spiritul Înțelegerilor stabilite la cel mai înalt nivel, noi dimensiuni conlucrării bilaterale in diverse domenii de activitate. in interesul construcției socialiste în cele două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii in lume.în centrul convorbirilor s-a situat analiza modului in care se înfăptuiesc obiectivele înscrise în programele de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și teh- nico-științifice, a specializării și cooperării in producție, pentru extinderea schimburilor comerciale dintre România și R.D. Germană. S-a subliniat importanta acestor programe pentru asigurarea unui cadru mai stabil și de largă perspectivă conlucrării economice, reciproc avantajoase, intre ministere, centrale și Întreprinderi din cele două țări in ve-*Joi după-amiază, tovarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, împreună cu tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-minisțru al Guvernului Republicii Socialiste România, au făcut o vizită la întreprinderea Optica Română.Au participat persoane oficiale care 11 insoțesc pe președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.în timpul vizitării unor secții de producție și a unei expoziții, gazdele au prezentat oaspeților produse fabricate aici, precum și preocupările colectivului unității privind modernizarea gamei sortimentale și a proceselor de producție, reducerea consumurilor de materii prime și energetice. S-a evidențiat că peste 50 la

Nicolae Ceaușescu. secretar seal Partidului Comunist Ro- președintele Republicii Socia-România. și1 tovarășul Erich

derea realizării unor produse noi, de înaltă tehnicitate, competitive .. plan mondial. In acest cadru, cel doi șefi de guverne au convenit noi acțiuni menite să conducă la adincirea colaborării și cooperării in domeniile construcțiilor de mașini, metalurgiei, industriei chimice, mecanicii fine si. opticii, electronicii și electrotehnicii, industriei ușoare, alimentare, agriculturii. precum și in alte sectoare de Interes comun. S-au ’stabilit, totodată. măsuri concrete pentru lărgirea și diversificarea schimburilor reciproce de mărfuri. îndeosebi pe calea perfectării de noi acțiuni de cooperare și specializare in producție.Au fost analizate., de asemenea, acțiunile ce urmează a fl întreprinse In vederea extinderii colaborării in domeniile invâțiămintului. culturii. sănătății șl In alte sfere de activitate de interes comun.în cursul convorbirilor s-a efectuat o informare reciDrocă asupra preocupărilor și sarcinilor ce stau in fata celor două țări în înfăptuirea programelor construcției socialiste.A avut loc un schimb de vederi asupra unor probleme majore ale vieții internaționale actuale.La convorbiri, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere. participă Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico-ști- ințlfică dintre România și R.D. Germană. Ton Ceausescu, ministru secretar de stat, prim-vicenre'edinte al Comitetului de Stat al Planificării, alte persoane oficiale.Din partea R.D. Germane iau parte Gilnther Kleiber, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții țării sale in Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică si tehnico-științifică. alte persoane oficiale.Participă, de asemenea, ambasadorii celor două țări.*sută din producția întreprinderii este destinată exportului, produsele românești bucurindu-se de o bună a- preciere pe piața externă. în acest cadru s-a relevat că in volumul producției de export sint încorporate și livrările către Republica Democrată Germană.Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane s-a interesat îndeaproape de parametrii tehnici și calitativi ai produselor și a arătat că atit lentilele, cit și obiectivele foto, care fac obiectul exportului către R. D. Germană, sînt bine apreciate in saTovarășul Willi Stoph a felicitat călduros colectivul acestei unități pentru activitatea ce o desfășoară, precum șl pentru rodnica colaborare cu partenerii din R. D. Germană.

Președintele Republicii Dominicane
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teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
Mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Ar
heologia dragostei — 18 ; (sala Ate
lier) : Dl. cebov e îndrăgostit — 18 : 
(sala Studio — 99) : „Medalion liric 
— Eminoscu" — 16.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(13 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor f Mlron Rațiu. So
list i Nicolae Licaret — 18.
• Opera Română (13 18 37) : Bărbie
rul din Sevilla — 18,
• Teatrul de operetă (14 80 11. la sala 
mică a Teatrului National) ; Victoria 
si-a) cl husar — 18,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra 
(sala
Secretul familiei 
Grădina Icoanei, 
pierdută — 18.
• Teatrul Mic 
burghez — 18.

Schitu Măgureanu. 14 73 46) :
..................Posket — 18 : (sala

1195 44) : Dimineață

(14 70 81) : Amurgul

80.40

pe SANTO DOMINGOZiua independenței Republielî Dominicane îmi oferă prilejul de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și progres poporului dominican.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Poporul din Republica Dominicană sărbătorește azi împlinirea a 166 de ani de Ia proclamarea independenței.' Acest eveniment memorabil, petrecut la 27 februarie 1821, a pus capăt unei ștăpîniri coloniale de peste trei secole, inaugurând o nouă epocă istorică pentru poporul dominican.Situată în partea răsăriteană a insulei Haiti din Marea Caraibilor, Republica Dominicană are o suprafață de 48 734 kmp și o populație de peste cinci milioane de locuitori. Datorită situării sale in zona tropicală, ca și particularităților solului, această mică țară din Marea Caraibilor a devenit mare producătoare de trestie de zahăr, cultură care domină și

astăzi tn economia națională. reprezentlnd peste 40 Ia sută din exporturi. Se mai cultivă, de asemenea, cafea, tutun și cacao, produse care figurează și ele pe lista exporturilor. Pe lingă resursele agricole, mica republică dispune și de bogății minerale, intre care zăcăminte de bauxită, fier, cupru, nichel, aur, argint, precum și mici cantități de petrol.în ultimii ani au fost desfășurate eforturi pentru diversificarea economică, prin stimularea dezvoltării industriale. în acest sens au fost create unele ramuri tncorpo- rind tehnologii moderne, cum gint slderur- gia. petrochimia, industria lemnului, cea textilă și altele. Paralel a avut loc și o

diversificare a producție) agricole, fiind extinse culturile cerealiere, mai cu seamă cele de porumb Și orez.Poporul român urmărește cu interes și simpatie eforturile poporului dominican in vederea progresului economic șl social, tn dorința de a dezvolta relații de prietenie și colaborare intre cele două popoare. Republica Socialistă România și Republica Dominicană au stabilit relații diplomatico. Ambele guverne și-au exprimat convingerea că aceasta va contribui la promovarea pe multiple planuri a legăturilor dintre cele două țări și popoare,, in interesul reciproc, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării in lume.

U.R.S.S.

Noi repere pe harta modernizării
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Telejurnal
Energia — o problemă a noastră, 
a tuturor t ..............
Viața economică. Campania agri
colă de primăvară 1987 — urgențe, 
răspunderi, recomandări

A patriei cinstire, versuri șl mu
zică
Cadran mondial (color) • Româ
nia — Ceaușescu — Pace
Serial științific (color). Din tai
nele naturii. Episodul 12

21.30 Timp al marilor infăptuiri re
voluționare (color). ..Epoca 
Ceaușescu" • Ctitorii cu care ne 
mindrim — Năvodari

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ne 
tu- 
al- 
in-

zarea unora din acestea, ceea ce se poate accepta.— Din multe puncte de vedere — ne spune Neculai Mantz. adjunct al ministrului agriculturii — nesolu- ționarea la timp a acestor probleme comportă pentru activitatea noastră cele mai serioase dificultăți. Realizarea Programului național de îmbunătățiri funciare impune o largă participare, practic a majorității ministerelor. cărora le revine un rol determinant in crearea și asigurarea bazei tehnice și materiale. Este tocmai ceea ce reclamă o colaborare strinsă și, mai presus de orice, respectarea riguroasă a sarcinilor și obligațiilor ce revin fiecăruia. în a- cest spirit, așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul analizei activității din acest sector, așteptăm un sprijin concret și imediat — pentru crearea condițiilor necesare realizării sarcinilor ce revin în acest an — din partea turor celor care, intr-un fel sau tul, sînt chemați să contribuie lafăptuirea programului de Îmbunătățiri funciare.în ordinea priorităților, prima problemă este suplimentarea cotelor repartizate la nivelul necesarului și, apoi, contractarea imediată cu unitățile producătoare. In această privință trebuie pus capăt atitudinii conducerilor unor intreprinderi, și chiar ministere, de a contracta ce vor și cit vor din cotele repartizate, în unele cazuri de a refuza chiar contractarea unor produse. Un sistem de irigații este ca un mecanism care nu poate funcționa dacă-i lipsește una sau alta din piesele componente. Din experiența anilor tre- cuți rezultă că o cerință majoră pentru respectarea termenelor de punere in funcțiune a fiecărei capacități este ca toate unitățile furnizoare să producă și să livreze la termenele stabilite materialele și utilajele tehnologice contractate. De cea mai mare urgență este livrarea conductorilor de oțel-aluminiu, de care depinde punerea în funcțiune în lunile aprilie-mai a noilor amenajări pentru irigații pe 150 000 hectare, care sint cuprinse în planurile de producție pe acest an ale unităților agricole.Realizarea sarcinilor mari din acest an implică executarea unui volum uriaș de terasamente, de ordinul sutelor de milioane de metri cubi. Or, unitățile de construcții înregistrează un serios deficit de capacitate de execuție. Este o situație creată și de faptul că unitățile da profil ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului industriei de Utilaj Greu nu și-au onorat în totalitate obligațiile contractuale privind livrarea Ia nivelul cotelor alocate a utilajelor terasiere pentru dotare. în ultimii trei ani. restanțele însumează 179 de dragline și 117 buldozere. Recuperarea restanțelor în acest domeniu, ca și suplimentarea dotării prevăzute in acest an, pentru sporirea capacității de execuție corespunzător volumului lucrărilor de efectuat, reprezintă, de asemenea, o condiție esențială pentru înfăptuirea obiectivelor privind extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.
Aurel PAPADIUC

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : A- 
ventura unei arhive — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 18.
• Teatrul „C. I. Nottara" (39 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
10 ; O noapte furtunoasă — 18.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Giulești, 
18 04 85) : Arta conversației — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
»e" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 : (sala Victoria, 
50 58 63) ; Bărbatul fatal — 19.
• Ansamblul ‘artistic „Rapsodia ro
mână" (13 13 00) : Povestiri muzicale 
cu formația „Mintsong" — 15 : Cintă 
ciocirlie — 18.
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 36 55) : 
Mary Poppins — 9 ; Muzicanții veseli 
- 18.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
victoria) : Făt-Frumos din lacrimă — 
13; (sala Cosmonautelor. 1112 04): 
Trei Iezi cucuteți — 10.
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 13.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 73 59) : Asta-i ciudat — 18,30-

INFORMAȚII SPORTIVE

„SUPERCUPA EUROPE? A SOSIT LA BUCUREȘTI
Aseară, echipa de fotbal Steaua 

București s-a întors glorioasă in 
Capitală, aducînd de la Monte Carlo 
„Supercupa Europei".

Pe aeroportul Otopeni, iubitori ai

fotbalului si ai formației noastre 
campioane i-au primit pe merituoșii 
jucători militari cu bucurie, feliei* 
tindu-i si urindu-le noi și noi izbinzi 
sportive.

Componenții echipei Steaua au 
fost salutați de membri al condu
cerii Ministerului Apărării Naționale, 
Consiliului National pentru. Educație 
Fizică și Sport, de reprezentanți ai 
clubului.

„Săgeata nordului", cum este denumită linia feroviară ce se construiește în Iakuția — cu o lungime de 1 200 km — se numără printre principalele șantiere ale actualului cincinal sovietic. Racordarea capitalei Iakuției la circuitul feroviar unional va permite punerea în valoare a unor importante zăcăminte de minereuri de fier, cărbune si alte bogății minerale. La programul de dezvoltare complexă a Siberiei participă peste 400 de organizații. 60 de . ministere unionale și republicane din U.R.S.S. Conceput pentru citeva cincinale programul vizează sporirea ritmului de dezvoltare a tortelor de producție ale a- cestei imense regiuni.Și aici, ca și în întreaga economie națională, principala pirghie a dezvoltării constă în accelerarea aplicării în producție a celor mai noi cuceriri tehnico-științifice. Pe a- ceastă linie de preocupări, presa sovietică relatează despre noi realizări. Astfel, la Institutul pentru curent de inaltă frecvență a fost pusă la punct instalația „Kristal", eu ajutorul căreia printr-un soc termic foarte puternic, se pot obține materiale noi. în instalație, într-un singur minut se poate obține, de pildă, o bandă metalică în greutate de numai 100 grame, dar cu

o lungime de 2.5 km. ce poate Înmagazina un volum imens de informații pentru computere.Pe de altă parte, dacă turbinele centralelor termoelectrice erau folosite, pină acum, aproximativ 100 000 de ore. în prezent s-au găsit mijloace tehnice ce asigură o durată de funcționare a acestora pină la 260 000 de ore. ceea ce echivalează cu construirea a zeci de noi centrale electrice. Din Riga se a- nunță că uzinele de vagoane din oraș trec la producția unor trenuri electrice modernizate, care, prin- tr-un sistem special de recuperare, vor folosi energia rezultată di.n frî- nare. economisindu-se 30—40 Ia sută din electricitatea consumată de trenurile respective.Un amplu proces de modernizare se desfășoară în industria siderurgică, inclusiv prin extinderea turnării continue a oțelului și a prelucrării in vid — toate acestea inre- gistrînd realizările pe care oamenii sovietici le obțin pe linia îndeplinirii hotărîrilor celui de-al XXVH-Iea Congres al P.C.U.S., realizări care, estimate In aceste zile, cind se împlinește un an de la desfășurarea lucrărilor congresului. pun în evidentă ritmurile noi. dinamice de dezvoltare a tării.
R.D. GERMANĂ

elogioase în presa internaționalăEcouri
după victoria echipei Steaua BucureștiPARIS 26 (Agerpres). ginea meciului de fotbal pele Steaua București Kiev, disputat la Monte Carlo pentru „Supercupa Europei", ziarul francez de specialitate „L’Equipe" publică ample cronici și comentarii elogiază evoluția formației învingătoare, după cum se scorul de 1—0. Sub titlul București domină net pe Kiev", in cronică se scrie : liștii sovietici au fost nevoiți să se încline și să cedeze supercoroana europeană românilor, mai bine pregătiți și excelent organizați în toate compartimentele. De fiecare dată cînd românii aveau balonul, apărarea lui Dinamo Kiev era pe jăratic. Au fost necesare numeroase parade ale portarului Cianov pentru a evita un scor mai sever, mai ales în prima repriză la acțiunile lui Lăcătuș și Hagi". Ziarul ..L’Equipe" caracterizează meciul ca fiind „palpitant, cu faze și combinații spectaculoase". într-un alt articol publicat de același ziar sint apreciate jocul, valoarea internațională a numărului 10 român. Gheorghe Hagi. care îmbină calitățile sala de accelerare a jocului și driblingul subtil cu șuturile năpraznice, cum a fost cel prin care a marcat golul victoriei. Sint. de asemenea, evidențiați jucătorii Stîngaciu („un portar ce s-a dovedit foarte suplu"), Belodedici („apărătorul cu clarviziune și arta de a Ieși cu ușurință din apărare pentru a relansa jocul"). Bărbulescu („tehnician abil"). Stoica („laborios Ia mijlocul terenului") st, dintre vîrfurile de atac. Lăcătuș (..de departe cel mai periculos prin forța sa de pătrundere, dantelăriile sale și puterea șutului").în ziarul ..Nice matin" se relatează: ..Prima repriză a meciului Steaua București — Dinamo Kiev s-a terminat cu o lovitură de teatru : în timp

— Pe mar- dintre echi- și Dinamo
in care române, știe, cu „Steaua Dinamo „Fotba-

ce se părea că Dinamo ar controla jocul, arbitrul a acordat o lovitură liberă la un fault asupra lui Stoica, nu departe de limita suprafeței de pedeapsă. A executat Gheorghe Hagi cu un șut teribil care l-a învins pe Cianov. încurajată de această reușită, Steaua București a fost stăpina terenului în repriza a doua, atacind intr-un ritm infernal. Apărarea lui ■ Dinamo Kiev avea mari probleme să stăvilească jocul ofensiv al lui Hagi, Lăcătuș și Boloni, un trio iscusit, cu automatismele bine reglate, și, în plus, ceea ce nu strică deloc — cu un temperament foarte latin".„Prințul Rainier al III-lea de Monaco a remis deci -Supercupa Europei» valoroșilor fotbaliști români, care, la urma urmelor, au meritat-o din plin". Același ziar publică un alt articol, intitulat „Cînd Monte Carlo aplaudă pe fotbaliștii din București", în care se scrie : „Atunci cind numărul 10, Gheorghe Hagi, a părăsit terenul în minutul 84. antrenorul Anghel Iordănescu l-a îmbrățișat cu multă căldură, iar tribunele au izbucnit in aplauze". „Fotbaliștii din București au ciștigat meciul prin calitățile lor sportive, dar și mai mult prin inteligența lor. Ei știau că Dinamo Kiev est# o formație redutabilă și nu se punea deci problema să joace oricum, astfel că tactica a avut un rol decisiv în stabilirea rezultatului. Orice s-ar spune, românii au stofă de fotbaliști. Nu poate fi uitat, de exemplu, acest nr. 7, Lăcătuș, care seamănă cu Ilie Năs- tase și care, la fel ca jucătorul de tenis, adaugă talentului său multă fantezie. El a făcut din repriza a doua un fel de probă de 110 m garduri. depășind toate obstacolele ce se ridicau în calea lui. Românii au ciștigat, și acest lucru a fost firesc. Marți seara, la Monte Carlo, Steaua s-a dovedit cea mai strălucitoare".
cinema

• Punct... șl de I* capăt : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 13; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19.
• Program de desene animate —■ 9; 
1); 13: 15, Evadarea — 17; 19 : DOINA 
(16 33 38).
• Întîlnire tn Atlantic : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11: !3: 13: 17: 19. COS
MOS (27 54 85) - 9; 11; 13: .15: 17: 19.
• Toate ptnzele sus : COTROCENl 
(49 48 48) — 15: 17; 19.
• Misterele mărilor ; PACEA (71 30 85)
- 13; 17; 19, VIITORUL (10 67 40) — 
13: 17: 19.
• Sania albastră : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13: 13: 17; 19. FLAMURA 
(83 77 12) — 9; 11; 13; 15: 17: 19.
• Umbre ale trecutului — 19.30; Mari 
regizori, mari actori — 9,30; 11,30; 
13,30: 13,30; 17,30 : STUDIO (39 53 13).

• Carmen : PATRIA (11 86 25) 
13; 15: 18.15.
• Rivalele : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9: 11; 13; 15; 17: 19.

Călătorul cu cătușe : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.15: 18,30.
• Mari regizori, mari actori : SCALA 
(II 03 72) — 9; 11: 13; 15; 17: 19.
• Pacea — victorie a rațiunii 
PTTOL (16 29 17) 
16.30: 19.
• Ali-Baba și cel 
ȚA (17 08 58) — 
URA (31 71 71) —
• Luptătorii din 
FERENTARI (80 49 83) — 15;

și filmul :
15: 17: 19.
MUNCA (21 50 97) ■

9;

CA-
9; 11,30; 14;

40 de hoți : GRIVI-
9; 12; ..................
9; 12; 15: 18.
valea misterioasă : 

17: 19.
POPULAR

15.30; 18.30.

• Muzica
(35 15 17) —
• Apașii : 
17: 19.
• Acțiunea
(20 33 40)
• Viata
(23 94 10)
• Pilot de formula 1 : BUZEȘTI 
(30 43 58) — 15; 17; 19.

13;

Topoiino î FLACĂRA 
74,30: 16,30; 18,30,

de soldat : PROGRESUL 
- 15; 17; 19.

MbscOVA 26 (Agerpres). — în presa sovietică au fost publicate comentarii, reportaje și declarații despre meciul de fotbal disputat la Monte Carlo pentru „Supercupa Europei" Intre echipele Steaua București și Dinamo Kiev.„Fotbaliștii de Ia clubul românesc Steaua București, învingînd la Monte Carlo pe Dinamo Kiev cu 1—0. au cucerit pentru prima oară „Supercupa Europei", competiție ce se desfășoară oficial din 1973", scrie ziarul „Moskovskaia Pravda" intr-un articol publicat sub titlul „Nu la Kiev, ci la București". Dinamo Kiev nu a reușit, să repete succesul de acum 12 ani în disputa pentru a- ceastă cupă, deși inițial au deținut inițiativa, au creat cîteva acțiuni periculoase la poarta adversarilor. Cu puțin timp înainte de încheierea primei reprize, portarul Ceanov a reușit să-si demonstreze măiestria la un șut puternic al lui Hagi. Curind însă același Hagi a deschis scorul dintr-o lovitură liberă.Repriza a doua a demonstrat că golul marcat a sporit mult încrederea fotbaliștilor'români. Din cauza încetinelii cu care au jucat mijlocașii, indeosahi Zavarov, Dinamo Kiev nu a reușit să-și „facă jocul", în ultimele minute ale întilnirii, Blohin ar fi putut egala scorul, dar nu a fructificat momentul prielnic.„Am crezut in succesul jucătorilor din Kiev, a declarat corespondentului ziarului ..Izvestia" Mihail Ia- kușin. înainte de toate pentru faptul că Dinamo Kiev are o înaltă clasă de joc. Campionii noștri au avut, de asemenea, condiții bune de pregătire. Dinamoviștil au susținut o serie de intilnlri amicale in străinătate, mulți dintre ei au jucat de două ori in reprezentativa națională a U.R.S.S. Rezultatul a infirmat previziunile mele, Echipa română a acționat inteligent din punct de vedere tactic, și chiar in privința tehnicii Steaua a depășit uneori (?!... N.R.) pe jucătorii din Kiev".
★• în turul II al turneului internațional de tenis de la Sindelfingen (R. F. Germania), jucătorul român 7—â, ; S-

„A doua viață“ aîn R.D. Germană, un accent deosebit este pus pe refolosirea materialelor. Directivele dezvoltării e- conomiei naționale in actualul cincinal includ o serie întreagă de măsuri in acest domeniu. Tot mai multe soluții tehnico-economice sint elaborate și 'aplicate in domeniul reciclării deșeurilor. Interesul pentru acest sector este explicabil dacă ținem seama de faptul că, potrivit planurilor de dezvoltare, pină în anul 1990 aproximativ 15 la sută din necesarul de materii prime al economiei Republicii Democrate Germane va fi asigurat pe

materiilor primeseama recuperării materialelor și valorificării deșeurilor industriale. Numai pentru anul in curs se prevede utilizarea a-1,5 milioane tone de materiale recuperate. O atenție deosebită va fi acordată folosirii raționale a unor componenta prețioase din deșeurile industriale.în prezent, in R.D. Germană sint refolosite anual aproximativ 50 milioane tone de deșeuri, Această situație pune in fața oamenilor de știință, centrelor de cercetare și din întreprinderi, constructorilor sarcina elaborării de tehnologii corespunzătoare.
R.P.D., COREEANĂ

Oamenii schimbă fața munteluiîn zona centrală a R.P.D. Coreene se desfășoară intens lucrările de construcție a hidrocentralei de la Kumgangsan. Noul obiectiv se înscrie pe linia preocupărilor pentru soluționarea problemei energiei din această țară, prin valorificarea eficientă a resurselor de apă. Zona respectivă este bogată in asemenea resurse, iar relieful deosebit de avantajos pentru construirea de hidrocentrale. Realizarea centralei va crea posibilități pentru construirea de noi Întreprinderi industriale in zona respectivă și va contribui la dezvoltarea întregii economii naționale. Proiectul se bazează pe concepții și metode de construcție proprii specialiștilor din R.P.D. Coreeană.Concentrind resursele de apă din zonă, hidrocentrala va avea o putere instalată de 810 MW. Tur

binele vor fi acționate de uriașe jeturi de apă, eăzind de la 300 m înălțime. înainte de a ajunge aici, apa din numeroase riuri. mal mari și rriai mici, va fi acumulată in mai multe lacuri, avind un volum total de 4,7 milioane tone. Din lacul Imnam. apa va ajunge la baraj printr-o galerie subterană de 45 km lungime, iar din lacurile Nephiong și Zangan, printr-un canal lung de aproape 60 km.O deosebită atenție se acordă asigurării rezistenței și securității acestui obiectiv. Astfel, barajul lacului de acumulare Imnam va avea forma unui trunchi de piramidă. lățimea sa la temelie fiind de 700 metri. Construirea hidrocentralei va antrena restructurarea hidrografică a întregii regiuni, în- scriindu-se ca o mare operâ de transformare creatoare a naturii, în scopul progresului țării.
R.S.F, IUGOSLAVIA

Noutăți în „familia roboților”

(R. F. Germania), jucătorul Adrian Marcu l-a învins cu 1—6. 7—6 pe suedezul Stefan monsson.• După cum se anunță de la cretariatul Uniunii Eurbpene Fotbal, turneul U.E.F.A. pentru , niori II (jucători pină la 16 ani) se va desfășura anul acesta in Franța, intre 25 mai și 3 iunie. Alături de formația Franței, prezentă din oficiu ca tară organizatoare, pină in prezent au mai obținut calificarea echipele R.D. Germani?, Norvegiei. Scoției, Iugoslaviei. Danemarcei. Selecționata României va disputa un dublu meci de calificare in compania reprezentativei Portugaliei.• Proba feminină de ștafetă 3X5 km, din cadrul Universiadei de iarnă de Ia Strbske Pleso a revenit selecționatei Cehoslovaciei, cronometrată cu timpul de 41’36’T/10.

Se- de ju-

încă cu ani în urmă, la Institutul de cercetări „Mihailo Pupin" din Belgrad a fost realizat primul robot experimental ce funcționa cu energie electro-hidraulică. Au urmat o serie de roboti de același tip. avind misiunea de a alimenta cuptoarele rotative și de a efectua unele dintre operațiile cele mai dificile din oțelărll. Familia roboților „Pupin" a crescut rapid, aceștia fiind folosiți atit în centre de formare a specialiștilor, cit și în diverse domenii ale producției materiale.Cercetătorii institutului belgră- dean și-au unit eforturile cu cei de la Institutul „Josef Stefan" din Liubliana și cu specialiștii de Ia întreprinderea „Gorenie". realizind robotul „Goro-101" pentru vopsirea unor produse industriale. Un

alt robot, „Lola-80", a fost realizat pentru a efectua operații de sudură.în Iugoslavia există circa 25 000 de cercetători. Mulți dintre ei sint angajați ip cercetări privind automatizarea producției. Facultățile de specialitate din Belgrad. Novl Sad, Liubliana, marea Întreprindere „Energolnvest" din Saraievo au devenit importante centre de dezvoltare a robotlcii,Pentru a da amploare activității îndreptate spre dezvoltarea tehnologică. la Belgrad se pregătește construirea unui centru de cercetări și formare a cadrelor, în cadru! căruia 2 500 de specialiști iți vor consacra activitatea extinderii microelectronicii. Informaticii, ro- boticii, aplicării microundelor și comenzilor automate tn complexele agricole.
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Acțiuni și luări de poziție pentru j 
promovarea păcii și dezarmării j Apărarea celui mal sacru drept al omului — dreptul la viață — i prin adoptarea, cit nu este prea tirziu, a unor măsuri concrete și eli- ? ciente de dezarmare, cu prioritate în domeniul nuclear,. continuă să ) constituie cuvintul de ordine sub al cărui generic se înregistrează în întreaga lume noi luări de poziție și acțiuni organizate în sprijinul eforturilor de eliminare a pericolului unei conflagrații cu consecințe distrugătoare pentru ansamblul planetei.

„Starea de criză din America Centrală poate 
fi soluționată prin dialog și negocieri" 

Declarație comună argentiniano-guatemaleză

CONGRESUL SINDICATELOR SOVIETICEORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 26 (Agerpres). — Președintele Egiptului, Hosni Mubarak, l-a primit joi pe Shimon Peres, ministrul afacerilor externe al Israelului, aflat în vizită la Cairo, informează agenția M.E.N. în centrul convorbirilor care au avut loc s-au aflat probleme legate de perspectivele soluționării pașnice a conflictului din Orientul Mijlociu.BEIRUT 26 (Agerpres). — Două camioane ale O.N.U. încărcate cu alimente și medicamente au intrat miercuri seara în tabăra de refugiați palestinieni Bourj El Barajneh din sudul Beirutului, a anunțat un purtător de cuvînt al Agenției Națiunilor Unite de Ajutor și. Lucrări pentru Refugiațil Palestinieni din Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.). Agenția China Nouă relevă, citind surse ale U.R.N.W.A., că sînt în curs de desfășurare negocieri pentru a se permite transportarea unor noi cantități de alimente în taberele de refugiați palestinieni din Liban, în condițiile în care milițiile Amal își mențin asediul asupra lor.Surse libaneze de securitate din orașul Sour (Tyr) au informat că tabăra de refugiați palestinieni Rashidiyeh, din sudul Libanului, a fost supusă unor tiruri sporadice cu arme automate și artileria, In noaptea de miercuri spre joi.NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U. și președintelui Consiliului de Securitate, Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) menționează că situațța in jurul taberelor de refugiați palestinieni din Liban este critică — informează agențiile KUNA și I.N.A. „Cerem secretarului general al O.N.U. și Consiliului de Securitate să adopte toate măsurile necesare, inclusiv desfășurarea de observatori ai O.N.U., în conformitate cu rezoluțiile 516, 517 și 518 ale Consiliului de Securitate, pentru a facilita aplicarea deciziilor privind acordarea de ajutor umanitar de către agenții internaționale și pentru a se pune capăt asediului taberelor, în vederea restabilirii situației normale în zonele din jurul acestora" — se a- rată in scrisoare.

Cuvîntarea tovarășului Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.turitatea civică șl Înțelegerea datoriei sociale de către oamenii sovietici, este o unitate între drepturi șl îndatoriri. Conducătorul sovietic a relevat necesitatea de a se acționa in mod serios pentru reorientarea sistemului întrecerii socialiste spre indicatorii de calitate, de economisire a resurselor, de efectuare a livrărilor în strictă conformitate cu contractele, sindicatele avînd un rol da prim ordin în materializarea aoestor cerințe.Referindu-se la problemele cardinale ale vieții internaționale, Mihail Gorbaciov a subliniat că sarcinile fundamentale ale contemporaneității constau în salvarea lumii de azi de la catastrofa nucleară și punerea uriașului potențial de cunoștințe, posibilități materiale și spirituale, de care dispune omenirea, in slujba omului. Vorbitorul a reliefat că dreptul de a trăi in pace, de a munci în liniște este un drept primordial și inalienabil al fiecărui om.în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a declarat că Uniunea Sovietică ține deschise toate ușile pentru orice pași cinstiți în vederea limitării și reducerii armamentelor, asigurării unui control sigur asupra acestui proces, întăririi securității internaționale reciproce. El a precizat că preîntîmpinarea unei oatastrofe nucleare, demilitarizarea lumii și umanizarea relațiilor internaționale rămîn axa liniei strategice a politicii externe sovietice elaborate de cel de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, la Moscova își desfășoară lucrările cel de-al XVIII-lea Congres al sindicatelor sovietice. în cuvîntarea rostită în cadrul congresului, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a subliniat necesitatea creșterii rolului sindicatelor în condițiile reorganizării aflate în curs de desfășurare în U.R.S.S. Clasa muncitoare —a subliniat vorbitorul — cu fidelitatea sa’ față de tradițiile revoluționare, este principala forță motrice a transformărilor actuale. El a reliefat importanța sporirii calității în toate domeniile vieții economice și sociale, subliniind că progresele pot fi obținute numai prin creșterea calității întregii vieți, printr-o muncă eficientă, de înalță productivitate. Nici un fel de mecanism de repartiție și de redistribuire nu creează nimic prin ele însele — a spus vorbitorul. Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a arătat că reorganizarea trebuie să dezvăluie potențialul socialismului, să ridice societatea pe culmi noi, să asigure realizarea unei noi calități a vieții în toate sferele — economică, socială, spifltuală, să Întărească socialismul. Democrația — a menționat M. Gorbaciov — înseamnă disciplină conștientă șl spirit de organizare al oamenilor muncii, iar la baza lor se află sentimentul de adevărat stăpîn al țării, spiritul colectiv, solidaritatea de interese și eforturi din partea tuturor cetățenilor ; ea înseamnă autocontrolul societății bazat pe încrederea în ma

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — Președinții Argentinei, Râul Alfonsin, și Guatemalei, Vinicio Cerezo, au relevat necesitatea urgentă de a se continua eforturile consacrate instaurării unei păci și cooperări trainice în America Latină, bazată pe respectarea suveranității naționale și principiului neintervenției, se arată în declarația comună dată publicității la Buenos Aires, la încheierea vizitei oficiale de 4 zile în Argentina a șefului statului guatemalez.Exprimînd preocuparea țărilor lor față de situația din America Centrală, cei doi șefi de stat au apreciat că starea de criză din regiune poate fi soluționată echitabil prin dialog

și negocieri în cadrul respectului mutual care trebuie să guverneze raporturile dintre state.Președintele Guatemalei. Vinicio Cerezo, a reafirmat, în cadrul unei conferințe de presă, sprijinul țării sale față de eforturile Grupului de la Contadora și Grupului de sprijin privind soluționarea crizei centro- americane prin mijloace pașnice, prin negocieri. El a relevat necesitatea continuării eforturilor întreprinse în acest sens pentru instaurarea unei păci trainice și echitabile în regiune, bazată pe respectarea suveranității naționale și a principiului neamestecului în treburile interne.
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tr-un articol consacrat necesității J 
instaurării păcii in lume, ziarul ) 
cere U.R.S.S. și S.U.A. sa ia în con- 1 
siderare apelul adoptat la reuniu- ' 
nea la nivel înalt a țărilor neali- L 
niate de la Harare privind înceta- i 
rea experiențelor nucleare și' a ' 
cursei înarmărilor. .

Asigurarea vieții și supraviețuirii umanității 
aprincipala sarcinăMADRID 26 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită in orașul spaniol 
Granada, Willy Brandt, președin
tele Internaționalei Socialiste, a 
subliniat că principala sarcină a 
contemporaneității este asigurarea 
vieții și supraviețuirii umanității. 
In prezent, pacea nu este numai o 
stare in care armele tac, ci și un

contemporaneității
proces ce trebuie si ducă la redu
cerea forței și sporirea respectului 
față de principiile de drept inter
național, a precizat vorbitorul. 
Willy Brandt s-a pronunțat pentru 
reducerea cheltuielilor militare și 
utilizarea fondurilor astfel elibera
te in lupta împotriva foametei și 
analfabetismului in lume.

In favoarea lichidării arsenalelor atomice
LONDRA 26 (Agerpres). — Ca

mera Lorzilor a Parlamentului bri
tanic a examinat politica Marii 
Britanii în domeniul apărării și în 
special cu privire la „Forțele nu
cleare independente de descuraja
re". Reprezentanții Partidului La
burist, de opoziție, au reafirmat 
hotărîrea de a contribui la lichida
rea arsenalelor nucleare ale țării in 
cazul venirii la putere a acestui 
partid, după alegerile generale. S-a 
subliniat, totodată, că Marea Bri- 
tanie nu-și mai poate edifica pro
pria securitate pe „strategia distru
gerii reciproce".

VIENA 26 (Agerpres). — Cance
larul federal al Austriei, Franz 
Vranitzky, s-a pronunțat pentru în
cetarea experiențelor nucleare. 
Luînd cuvintul in Parlament, el a 
arătat că Austria consideră înche
ierea unui tratat cuprinzător cu 
privire la încetarea testelor cu ar
mele atomice drept un element e- 
sențial al eforturilor vizind evita
rea amenințării nucleare. In acest 
spirit — reamintește agenția A.D.N. 
— Austria a votat in sprijinul ini
țiativelor propuse la O.N.U. de ță
rile semnatare ale „Declarației de 
la Delhi".

Pentru încetarea cursei înarmărilor
HARARE 26 (Agerpres). — In 

pofida eforturilor majorității ome
nirii in direcția păcii, cursa înar
mărilor, in principal a înarmărilor 
nucleare, a intrat intr-o nouă fază, 
mai periculoasă, subliniază cotidia
nul Zimbabwean „The Herald". In-

Peru sprijină hotărîrea Braziliei de a suspenda 

plata dobînzilor scadente la datoria externăLIMA 26 (Agerpres). — Primul ministru peruan, Luis Alva Castro, și-a exprimat sprijinul față de hotărîrea Braziliei de a suspenda plata dobînzilor scadente la datoria externă, arătînd că Peru își manifestă in mod ferm solidaritatea cu poziția statelor debitoare din regiune — relatează agenția Prensa Latina. „în fond, a -precizat el. Brazilia nu a făcut altceva decît să situeze pe primul loc prioritatea dezvoltării țării", „în fața problemei presante a datoriei externe nu a rămas altă cale decît limitarea plăților și a transferului nenecesar de devize peste hotare" — a arătat primul ministru peruan.Observatorii relevă greutățile imense pe care statele creditoare le 
creează. In genere, nu numai In

ceea ce privește problema unor do- bînzi exorbitante, ci și prin. discriminări multiple la importurile din statele debitoare, prin jocul prețurilor — care scad tot mai mult la materiile prime.BONN 26 (Agerpres). — în cadrul unui seminar care a avut loc in orașul vest-german Koln asupra problemei datoriilor externe, ministrul peruan al justiției, Carlos Blancas Bus- tamar, a subliniat că actuala criză latino-americană nu poate fi rezolvată cu formule tehnice. Ministrul peruan a subliniat necesitatea unor negocieri globale Intre creditori și debitori avînd în vedere că și cei dinții poartă răspunderi In ce privește criza din America Latină și datoriile ei externe.

Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 26 (Agerpres). — Potrivit agenției IRNA, avioane de luptă iraniene au bombardat pozițiile și concentrările de trupe irakiene de la est de Basra. Pe de altă parte, IRNA relevă că unități de artilerie iraniene au supus unor tiruri obiective militare și economice din portul irakian Umm-Qasr. în sectorul Faw, în cadrul operațiunii Val-Fajr, forțele iraniene au împiedicat acțiunile tancurilor șl construirea de fortificații irakiene.BAGDAD 26 (Agerpres). — După cum transmite agenția I.N.A., forțele irakiene dețin controlul total în sectorul de operațiuni militare ale Corpului 3 de armată. Trupele irakiene au respins încercările forțelor iraniene de a declanșa o ofensivă

împotriva unităților desfășurate în zona riului Jassim. în timpul atacului, forțele iraniene au fost supuse unor puternice tiruri de tancuri de către unitățile irakiene.TOKIO 26 (Agerpres). — Japonia șl R.P. Bangladesh au lansat Organizației Națiunilor Unite apelul de a avea un rol efectiv în eforturile de a se găsi o soluție a conflictului dintre Iran și Irak — s-a anunțat oficial la Tokio. Se menționează că apelul a fost lansat în urma convorbirilor care au avut loc in capitala niponă între primul ministru al Japoniei, Yasuhiro Nakasone. și ministrul de externe al R.P. Bangladesh, Humayun Chowdhury, care este președintele in exercițiu al Adunării Generale a O.N.U.
In urma refuzului S.U.A. de a se alătura moratoriului sovietic

U.R.S.S, a efectuat o explozie nucleară subterană

*în ședința de joi după-amlază, tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. a transmis Congresului salutul sindicatelor, al tutu-
♦ror oamenilor muncii din țara noastră.Congresul a adresat un apel sindicatelor, oamenilor muncii din lumea întreagă, cerîndu-le să-și intensifice eforturile pentru pace, pentru o lume fără război și violență.

Ciocniri între poliție și susținători 
ai opoziției la SeulSEUL 26 (Agerpres). — La Seul s-au produs ciocniri intre poliție și susținători ăi opoziției democrate. Incidentele au survenit în urma acțiunilor abuzive și brutale ale detașamentelor de poliție, mobilizate în mare număr pentru a împiedica participarea la o adunare de protest față de represiunile împotriva celor care sprijină restaurarea democrației — relatează agenția China Nouă. Kim Yong Sam, importantă personalitate politică din opoziție, ca și alți membri ai conducerii Consiliului pentru promovarea democrației — una dintre cele mai largi

organizații de masă care luptă împotriva dictaturii — au fost opriți ilegal de cordoanele de polițiști să ia parte la adunare. Ulterior, Consiliul pentru promovarea democrației a dat publicității o declarație in care condamnă cu tărie acest act al autorităților sud-coreene.Se menționează, pe de altă parte, că, în încercarea de a stăvili prin orice formă valul manifestațiilor antidictatoriale, poliția a pus din nou sub stare de arest Ia domiciliu pe cunoscutul lider al opoziției democrate, Kim Dae Jung.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Un comunicat transmis de agenția T.A.S.S. informează că. la 26 februarie, la poligonul din raionul Semipalatinsk a fost efectuată o explozie nucleară subterană cu o putere de pînă la 20 kilotone. Experiența — precizează T.A.S.S. — a fost efectuată în scopul verificării rezultatelor cercetărilor în domeniul fizicii exploziei nucleare.
★După o întrerupere de un an și

jumătate, a declarat un purtător de cuvînt .sovietic, U.R.S.S. a fost nevoită să efectueze o explozie nucleară subterană. Este foarte regretabil că actuala Administrație a S.U.A., de care depindea prelungirea moratoriului sovietic și transformarea lui intr-un moratoriu bilateral, a găsit de cuviință să-și continue programul de experiențe nucleare și să efectueze deja, in acest an, două explozii subterane, ignorind total voința opiniei publice internaționale.
I

Situația materiilor prime pe plan mondial
în discuția unui Comitet specializat al U.N.C.T.A.D.

ȘEDINȚA. în cadrul ședinței
ILE DE PRESA 
e scurt

I plenare a Conferinței de la Geneva pentru dezarmare, șeful delegației sovietice a declarat că U.R.S.S. se pronunță In continua- | re pentru interziggrea experiențe- I lor nucleare ca uh prim pas pe calea reducerii șl lichidării ulte- Irioare a armamentelor atomice șieste gata să o facă în orice moment. dacă și S.U.A. încetează ex- Iperiențele sale nucleare, transmite agenția T.A.S.S.CARTA. Adunarea Constituantă I a Sudanului a aprobat „Carta frăției", semnată săptămîna trecută la Cairo de către președintele Egip- I tulul, Hosni Mubarak, și premierulsudanez, Saddik El Mahdi, oare stipulează principiile cardinale ale 1 raporturilor dintre cele două țări,I transmite agenția KUNA.| UN AVION AMERICAN de recunoaștere de tipul „SR 71“ a violat spațiul aerian al R.P.D. Cbree- Ine deasupra apelor teritoriale la est de orașul Kosong, anunță agenția A.C.T.C. Zborul, efectuat în I timpul desfășurării manevrelor militare comune americano-sud-co- reene „Team Spirit 87", este încă

o dovadă a faptului că forțele ostile R.P.D. Coreene urmăresc creșterea tensiunii în regiune, menționează agenția A.C.T.C.INTERVIU. într-un interviu a- cordat publicației „New York Times", ministrul american al apărării, Caspar Weinberger, a confirmat știrile potrivit cărora desfășurarea primelor elemente din cadrul programului militar spațial Inițiativa' de apărare strategică (S.D.I.) ar putea începe în 1994. Unele experiențe din cadrul acestui program — a relevat el — se bazează pe „interpretarea lărgită" a Tratatului de apărare antirachetă (A.B.M.), încheiat în 1972 între S.U.A. și U.R.S.S. Agenția KUNA — citind surse britanice — arată că statele vest-euro- pene sînt tot mai preocupate de o asemenea evoluție, care ar înde

părta enorm speranțele privind încheierea unor tratate cuprinzătoare de control al armamentelor I și dezarmare.COMISIE. Guvernul australian a | hotărît constituirea unei comisii speciale pentru investigarea șl e- i ventuala judecare a criminalilor de război naziști care s-au refugiat în • această țară, după cel de-al doilea război mondial. Anterior, a fost alcătuită o listă cuprinzînd numele | a 70 de suspecți, care au emigrat în Australia în ultimele patru de- i cenii.DECLARAȚIE. Des! Bouterse, președinte al Consiliului Militar Național, a declarat că guvernul su- I rinamez are în vedere eventuala naționalizare a minelor de bauxită [ și rafinăria de alumină aflate sub controlul firmei nord-americane „Suralco", informează agenția Pren- , sa Latina.DEVALORIZARE. Consiliul Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia a anunțat devalorizarea monedei naționale, dinarul, cu 5 la sută, ca o măsură menită să stimuleze ex- j portul și operațiunile pe piețele monetare externe, transmite agenția Taniug.
„SUPERNOVA 1987 — A". Astronomi din mai multe țări au descoperit 

independent o supernovă pe cale de dispariție care, de la cea reperată in . 
anul 1604, de Johannes Kepler și Galileo Galilei, este situată cel mai 
aproape de Pămint. Potrivit calculelor, obiectul luminos se află la circa I 
170 000 ani/lumină distanță. El a fost denumit „Supernova 1987 — A" și 
se presupune că ar fi explodat iii urmă cu 150 000 de ani. Descoperirea 
este, potrivit specialiștilor, de maximă importanță pentru astronomie și o | 
ocazie unică pentru a analiza anumite fenomene galactice.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ) —

R.p. bangladesh: Contribuții constructive 
la crearea unui climat de înțelegere internațională

Republica Populară Bangladesh — sau Ghana Praja Tantri Bangla Desh, cum sună numele oficial in limba bengali — este una din țările Asiei de sud unde, in ultima vreme, s-au făcut remarcate o serie de tendințe și procese înnoitoare in direcția progresului economic și social, ca și a realizării unor mutații pozitive in viața internațională.Apărut pe harta lumii la 26 martie 1971, statul Bangladesh (suprafața — 143 998 krap ; populația — aproape 100 milioane locuitori) a avut de la început de înfruntat nu numai starea de Înapoiere, rezultată din îndelungata dominație colonială, nu numai o situație de instabilitate politică, dar și diverse calamități naturale, care au provocat însemnate daune materiale și numeroase pierderi de vieți omenești. în «ciuda acestora, poporul din Bangladesh a reușit să se angajeze ferm in efortul de depășire 
a răminerii în urmă pe plan economic și social, de făurire a unei economii diversificate, de valorificare în propriul interes a resurselor țării.în primul rînd, s-a făcut remarcată evoluția procesului de stabilizare politică. După patru ani de existență, legea marțială a fost abrogată la 10 noiembrie anul trecut și, prin aceasta, așa cum se subliniază în capitala țării, Dhaka, s-a încheiat perioada de tranziție de la guvernarea militară la guvernarea civilă. Acest proces de tranziție a inclus alegerile locale din 1983, 1984 și 1985, scrutinul parlamentar de la 7 mai 1986, precum și alegerile prezidențiale din 15 octombrie același an. Printr-o proclamație a președintelui Hussain Mohammad Ershad, a fost repusă în drepturi Constituția suspendată în 1982, după ce în parlament a fost votat un amendament

constituțional, validînd măsurile adoptate in perioada anterioară.în mesajul adresat națiunii cu prilejul preluării funcției de președinte, Hussain Mohammad Ershad a declarat : „Trebuie să continuăm efor
turile noastre în direcția făuririi 
unui Bangladesh liber de exploatare, 
fericit și prosper". în vederea realizării acestor deziderate, autoritățile de la Dhaka au acordat și acordă atenție activității atît pe plan intern, cit și pe plan extern.în acest spirit, cel de-al doilea plan de dezvoltare economico-soclală pe perioada 1980—1985 — pentru înfăptuirea căruia s-au alocat investiții de 255,95 miliarde taka (moneda națională) — a prevăzut un ritm susținut de creștere a produsului național brut, realizarea unor proiecte în direcția modernizării agriculturii și industriei. în cel de-al treilea plan cincinal, care a început la 1 iulie 1986, a căpătat prioritate sectorul industrial, spre care sînt îndreptate peste o treime din fondurile totale de investiții, ceea ce este prevăzut a determina un ritm de creștere de 10 la sută. Sînt stabilite, totodată, proiecte vizind dezvoltarea, în continuare, a agriculturii, ramură preponderentă a economiei. In care lucrează circa 75 la sută din populație. Se acționează, în același timp, pentru ameliorarea condițiilor de viață și muncă ale populației, pentru extinderea învățămîntului și a asistenței sanitare, dezvoltarea transporturilor, a rețelelor de apă șl electricitate.Ca țară în curs de dezvoltare, membră a „Grupului celor 77“ și a mișcării de nealiniere. Republica Populară Bangladesh desfășoară și o intensă activitate pe plan extern, pornind de la convingerea că, în în

făptuirea programelor de dezvoltare economico-socială, țara are nevoie de pace, de colaborare și conlucrare fructuoasă cu toate statele, indiferent de orinduirea lor, poziție pe care, după cum se știe, România se situează în modul cel mai statornic. „Prietenie cu toți, adversitate față de 
nici o țară, iată baza politicii externe 
a statului Bangladesh" — a subliniat președintele Ershad.în acest scop, după cum se evidențiază in luările de poziție oficiale, guvernul de la Dhaka militează, în relațiile sale cu alte state, pentru respectarea principiilor egalității în drepturi, suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la folosirea forței și amenințării cu forța, soluționarea pe calea tratativelor a oricăror conflicte și neînțelegeri.R.P. Bangladesh acordă o atenție deosebită și extinderii colaborării și cooperării cu țările vecine, cu celelalte state din zonă, în acest context un rol de seamă revenind Asociației Asiei de sud pentru cooperare regională (S.A.A.R.C.), din care fac parte Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan și Sri Lanka.în cadrul O.N.U., al altor organisme internaționale, reprezentanții R.P. Bangladesh s-au pronunțat statornic pentru dezarmare, în primul rînd nucleară, apreciind că în condițiile actuale, cînd omenirea este amenințată de pericolul unei conflagrații pustiitoare, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri ferme de dezarmare constituie sarcina primordială a popoarelor. „Nu poate 
exista o pace durabilă decît prin eli
minarea și distrugerea tuturor arse
nalelor nucleare" — a declarat reprezentantul R. P. Bangladesh în mo

mentul aderării țării la tratatul de neproliferare a armelor atomice.Cu aceeași consecvență, R.P. Bangladesh se pronunță și acționează in vederea lichidării subdezvoltării, a făuririi noii ordini Economice și politice mondiale — imperativ în sprijinul căruia țara noastră militează fără preget. Această problemă este văzută și in Bangladesh, ca și in România în strînsă legătură cu problema dezarmării. „Opinia publică 
mondială — se arăta în declarația reprezentantului Bangladeshului la O.N.U. — privește cu indignare cum 
atîtea și atitea resurse se irosesc ca 
urmare a producției masive de ar
mament. atit nuclear, cit și conven
țional. Considerăm că trebuie să se 
treacă de urgență la dezarmare, iar 
sumele astfel eliberate să fie folo
site pentru progresul întregii ome
niri".Un alt domeniu de politică externă în care, de asemenea, cele două țări se intilnesc pe aceleași poziții și colaborează este acela al aprecierii rolului O.N.U., necesității implicării mai intense a organizației în soluționarea efectivă a marilor probleme ale lumii contemporane. In mod deosebit, președintele Ershad evidenția necesitatea acționării în direcția „amplificării eforturilor pen
tru creșterea rolului O.N.U. in pro
cesul dezarmării, pentru a da posi
bilitate întregii comunități interna
ționale să-și spună cuvintul și să 
contribuie la rezolvarea acestei pro
bleme vitale a omenirii".Sînt probleme in care R.P. Bangladesh, alături de alte state ale lumii, Iși spune clar cuvintul, hotărîtă să contribuie la crearea unui climat de pace și destindere, de înțelegere și colaborare în Iunie.

Nlcolae PIOPEANU

Creșterea șomajului 
în țările Europei 

occidentalePARIS 26 (Agerpres). — în luna ianuarie anul acesta, totalul șomerilor a ajuns in Franța ia 2 612 000. Aceasta reprezintă o creștere sensibilă față de luna decembrie anul trecut. Potrivit statisticilor oficiale, publicate la Paris, numărul persoanelor aflate in căutarea unui loc de muncă s-a majorat pe parcursul unui an cu 7 procențe, totalul lor repre- zentind 10,9 la sută din forța activă a țării.BRUXELLES 26 (Agerpres). — Un raport elaborat de Comisia Executivă a C.E.E., care urmează să servească drept bază pentru dezbaterile ministeriale asupra situației economice in Piața comună, a fost dat publicității la Bruxelles. Documentul aduce ajustări la o serie de previziuni in ceea ce privește creșterea produsului intern brut in țările comunității, care se va situa în 1987 nu la 2,7 la sută cum se estimase, ci la 2,3 la sută. Cit despre rata șomajului, aceasta va fi de 11,8 la sută, ceea ce indică o creștere față de estimările precedente.MADRID 26 (Agerpres). — într-un articol consacrat, rezultatelor de pînă acum ale aderării Spaniei la C.E.E.. ziarul ..El Pais“ este de părere că noul statut comunitar al țării nu numai că nu a soluționat, ci. dimpotrivă, a accentuat problemele sociai- economice cu care era confruntată țara. Menționind că investițiile comunitare în Spania s-au dublat, ziarul scrie că dacă fenomenul va continua, vom putea asista la închiderea unor întreprinderi naționale, soldată, evident, cu lichidarea unui mare număr de locuri de muncă. După aprecierea cercurilor de afaceri, expansiunea comercială a țărilor C.E.E. in Spania amenință cu concedierea 100 000 salariați din întreprinderile care nu reușesc să reziste concurenței cu producția similară a altor țări comunitare. în 1986, numărul șomerilor spanioli a depășit trei milioane, reprezentind 21 la sută din forța de muncă a țării, relevă ziarul.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). — Comitetul pentru produse de bază a! Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) și-a încheiat dezbaterile generale asupra situației materiilor prime pe plan mondial. După cum informează agenția TANIUG, concluziile, formulate de oficialități ale U.N.C.T.A.D., experți din peste 30 de țări, foruri interguvernamentale, intre care și B.I.R.D. (Banca mondială), pun un accent deosebit asupra consecințelor pe care sint obligate să le suporte

țările în curs de dezvoltare, ca urmare a inechităților in acest domeniu. S-a menționat, cu prilejul dezbaterilor, că prețurile materiilor prime, cu excepția petrolului, sînt in prezent la nivelul celor din 1932, cu perspective reduse de a crește în viitorul apropiat. S-au manifestat deosebiri de opinii între țările în curs de dezvoltare, pe de o parte, și cele industrializate, pe de alta, în legătură cu modalitățile de soluționare a actualei situații.
Fermă condamnare a

și agresiuneBRASILIA 26 (Agerpres). — O amplă demonstrație de protest Împotriva politicii de apartheid, promovată de regimul minoritar rasist de la Pretoria, a fost organizată în capitala Braziliei. Manifestanții au cerut autorităților braziliene să întrerupă orice legătură cu regimul din R.S.A.ADDIS ABEBA 26 (Agerpres). — Miniștrii de externe al celor șase țări „din prima linie" s-au reunit la Addis Abeba pentru a pune la punct o strategie comună pe care o vor a- dopta în cadrul dezbaterilor consacrate situației politice și sociale din

politicii de apartheid 
a R.S.A.sudul continentului din cadrul Consiliului Ministerial al O.U.A. Potrivit unei declarații a ministrului angole? de externe, Afonso van Dunem, citată de agenția Angop, cel șase miniștri de externe au trecut în revistă situația curentă din sudul Africii in lumina recentelor agresiuni sud-afri- cane împotriva Angolel și au analizat o serie de măsuri pe care le vor supune dezbaterii reuniunii Biroului de coordonare a mișcării de nealiniere, care se va întruni în perioada 9—12 martie la Georgetown, in Guyana. Au fost analizate, de asemenea, și posibilitățile dezvoltării cooperării intre aceste țări.

chile = „Retușuri" politice care... 
schimbă dar nu modificăAltădată teren predilect pentru caruselul dictaturilor militare. America Latină a cunoscut în ultimii ani o demilitarizare accelerată a scenei politice. Chiar dacă in unele cazuri forțele armate mai păstrează anumite prerogative, acestea tind să-și piardă mereu din substanță. Dar procesul revenirii masive la guverne civile care au schimbat substanțial fizionomia politică a zonei, mai cu seamă a perimetrului sud-ameri- can, a pus și mai pregnant in lumină anacronismul unor dictaturi militare, care încearcă din răsputeri să se mențină în pofida curentului renovator. Este, de pildă, cazul regimului din Chile, unde deocamdată mișcarea în vederea revenirii la democrație rămine ținta unor permanente represiuni.Dar. intrucit stăvilirea luptei pentru schimburi democratice devine pe zi ce trece mai dificilă, guvernanții militari încearcă să acrediteze ideea că sînt dispuși la o „deschidere" și de aceea lucrul cel mai cuminte pentru forțele opoziționiste ar fi să... accepte reglementările elaborate de autorități. Acesta este, după părerea observatorilor, scopul aprobării de către junta militară din Chile a legii partidelor politice, care ar urma să intre în vigoare la II martie, o dată cu semnarea ei de către șeful regimului militar. în virtutea legii, începînd de la acea dată, partidele politice chiliene vor putea iniția procesul legalizării lor, după 14 ani de suspendare sau proscriere expresă. De la prevederile acestui statut al partidelor politice sint excluse insă partidul comunist și alte formațiuni de stînga. declarate „anticonstituționale".Cu excepția grupărilor de dreapta proguvernamentale, reacțiile la noua lege au fost de categorică dezavuare, iar amendamentele formulate de forțele opoziționiste din Alianța Democratică și intenția reprezentanților acesteia de a avea o intilnire cu junta militară s-au izbit de refuzul categoric al autorităților. Președintele Partidului Radical, Enrique Silva Cimma, a denunțat, într-o declarație publică, faptul că regimul „legiferează în spatele poporului și reprezentanților săi organizați", motiv pentru care „se va naște încă o lege cu stigmatul lipsei de orice legitimitate". Democrat-creștinii au anunțat, prin intermediul vicepreședintelui Claudio Huepe, că partidul lor nu se va înregistra în condițiile impuse de textul proiectului de lege, intrucit acesta interzice, între altele, legătura cu organizațiile sociale și sindicale.

Oricum, faptul că regimul recunoaște necesitatea legalizării — fie și cu asemenea limite serioase — a partidelor politice este un semn că puterea militarilor se vede nevoită să întreprindă cîte ceva pentru adaptarea la împrejurările actuale.Chiar dacă regimul mal profită încă de pe urma disensiunilor și a lipsei de unitate în rîndurile forțelor opoziționiste (cele două mari blocuri — Alianța Democratică, de centru- dreapta, și Mișcarea Democratică Populară, de stînga — au puncte de vedere opuse privind căile revenirii la democrație) se înmulțesc indiciile că se avansează, totuși, in eforturile de găsire a unei platforme comune. In același timp, în țară acționează de acum trei grupuri de rezistență armată. Gruparea clandestină intitulată Frontul Patriotic a făcut cunoscut că lupta sa urmărește înfăptuirea a trei obiective : înlăturarea dictaturii, adoptarea unei constituții democratice și crearea unui guvern de tranziție, care să pregătească alegeri libere.Dar chiar și „pilonii" puterii dau semne de erodare. Mai cu seamă după seria de procese intentate in Argentina foștilor lideri ai regimului militar, ca și diferiților exponenți ai armatei și poliției vinovați de represiuni, in rindurile armatei Chiliene s-au observat anumite ezitări și manifestări de precauție.In sfîrșit, presiunea externă se accentuează în mod vădit Unele țări occidentale, cu pondere însemnată In relațiile externe chiliene, formulează, deschis sau discret, critici la adresa juntei militare și își restring raporturile cu ea, inclusiv S.U.A..Toate aceste evoluții se petrec pe fundalul unei situații economic? dramatice. Din statistici publicate m presă rezultă că în Chile există un milion de șomeri — la o populație de 12 milioane locuitori — produsul intern brut se află sub nivelul atins acum două decenii, rata inflației este printre cele mai ridicate din lume, iar datoria externă se cifrează la aproape 19 miliarde șl jumătate de dolari.■ In aceste condiții, mișcarea de Împotrivire a oamenilor muncit la pe zi ce trece amploare, reprezentind o evidentă dovadă a generalizării aspirațiilor spre schimbări democratice. Iar stratagemele de genul noului statut al partidelor politice apar drept tentative de a simula o primenire de fațadă și ca atare ele nu pot conta decit pe sprijinul acelora care profită Intr-un fel sau altul de pe urma regimului dictatorial.
V. OROS
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