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Punind in evidență voința comună de a dezvolta colaborarea in folosul ambelor

țări, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, ieri s-a încheiat

VIZITA DE LIOÎI A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE UEAUȘESCU ÎN R. D. GERMANĂ 

încheierea convorbirilor oficiale

Vineri, 18 noiembrie, s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliuluide Stat al Germane.în aceeași Republicii Democrateatmosferă de caldăprietenie, de stimă, și înțelegere re- ciprocă, tovarășul Nicolae Ceaușescuși tovarășul Erich Honecker au continuat schimbul de păreri in probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide, țări și popoare, precum și in legătură cu

aspecte actuale ale vieții politice mondiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker au fost informați, in numele celor două părți, de către tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al Guvernului, român, și Giinter Mittag, vicepreședinte al Consiliului de Stat al R.D. Germane, despre aducerea la. îndeplinire a indicațiilor celor doi conducători de. partid și de stat cu privire la identificarea de noi căi de dezvoltare a schimburilor economice. a cooperării și specializării in producție, precum și in domeniul științei și tehnologiei, intre România și R.D. Germană.în cadrul abordării unor aspecte esențiale ale actualității politice in

ternaționale. o atenție deosebită s-a acordat problemelor privind infăp- tuirea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a conflictelor existente m diferite regiuni ale globului, lichidării subdezvoltării și e- dificării noii ordini economice internaționale, instaurării in Europa și in lume a unui climat de destindere, securitate, înțelegere și pace.

A fost subliniată necesitatea întăririi. in continuare, a colaborării și solidarității partidelor comuniste și muncitorești — in lupta pentru soluționarea problemelor cardinale ale omenirii. Cele două partide și-au reafirmat hotărîrea de a dezvolta colaborarea cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele demo-
(Continuarc in pag. a V-a)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT IN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a înapoiat, vineri după-amiază, in Capitală, venind din Republica Democrată Germană, unde, la invitația tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, a efectuat o vizită de lucru.Conducătorul partidului și statului

a fost insoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat, la sosire, pe aeroportul Oto- peni, de tovarășa Elena Ceaușescu, de membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C.

al P.C.R., secretari al Comitetului Central al partidului, de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai u- nor instituții centrale, organizații de masă și obștești.Pionieri români și din R. D. Germană au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Erau prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. D. Germane la București, membri ai ambasadei.
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe secretarul cu probleme de planificare 
la președinția Republicii ArgentinaTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România. a primit, vineri după-amiază, pe Bernardo Grinspun, secretarul eu probleme de planificare la președinția Republicii Argentina, care efectuează o -vizită în țara noastră.în timpul convorbirii au fost re

levate relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Argentina și s-a exprimat dorința reciprocă de a extinde aceste raporturi. de a identifica noi forme de colaborare In diferite sectoare, Îndeosebi in domeniul economic, conferind astfel noi dimensiuni conlu-'
crârii româno-argentiniene. In folosul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii intre popoare.La primire a participat Radu Bălan, președintele Comitetului da Stat, al rianificăjil.A fost de față Enrique F. Lupiz, ambasadorul Argentinei la București.

EELECRAM mESm
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PLECAREA 
DIN BERLINVineri. 18 noiembrie, s-a încheiat vizita de lucru pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al. Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat-o in Republica Democrată Germană, la invitația tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului .Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.La plecarea tovarășului Nicolae Ceaușescu de la sediul C.C. el P.S.U.G., activul central de partid a făcut o caldă manifestare de stimă și prețuire față de conducătorul partidului și statului român, a,cla- mind pentru prietenia dintre partidele, țările și popoarele noastre.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker au sosit împreună pe aeroportul internațional Schonefeld-Berlin, unde s-a desfășurat ceremonia plecării.Pe aeroport, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu deosebită cordialitate de membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., vicepreședinți ai Consiliului, de Stat și ai Consiliului de Miniștri ale R.D. Germane, de alte persoane oficiale.Erau prezenți ambasadorul României la Berlin și ambasadorul R.D. Germane la București.Un grup de pionieri a oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu un frumos buchet de flori.La scara avionului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker și-au luat un călduros rămas bun. Cei doi conducători de partid și de stat și-au strips miinile, s-au îmbrățișat, exprimind incă o dată satisfacția față de convorbirile purtate și înțelegerile la care s-a ajuns in aceste zile la Berlin, față de rezultatele vizitei.

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Sesiunea științifică națională dedicată aniversării 
a 70 de ani de la făurirea statului national unitar român

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,Participanții la Sesiunea științifică națională organizată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, eveniment istoric de importanță fundamentală care a incununat lupta de secole a poporului român pentru unitate și independență națională, -vă aduc, cu nețărmurită dragoste, un înălțător și vibrant omagiu și vă exprimă profunda lor recunoștință pentru eroica dumneavoastră activitate revoluționară, desfășurată cu pilduitoare dăruire patriotică în slujba partidului și poporului, a înfloririi necontenite a patriei noastre socialiste. a cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre toate națiunile lumii.Sesiunea științifică națională are loc în atmosfera de puternică angajare patriotică generată de dezbaterea, însușirea și transpunerea in viață de către întregul partid și popor a ideilor, aprecierilor și orientărilor de inaltă valoare teoretică și practică cuprinse In Tezele din aprilie — strălucit program de muncă și acțiune revoluționară pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIH-lea și Conferința Națională ale partidului.Alături de întregul popor, trăim sentimente înălțătoare de îndreptățită mindrie patriotică, știind că in fruntea partidului și statului vă âflați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele erou intre eroii neamului, ilustru conducător de partid și de țară, personalitate proeminentă de înalt prestigiu a lumii contemporane, care de peste 55 de ani v-ați identificat viața și activitatea revoluționară cu lupta partidului și poporului român pentru unitate, dreptate socială și națională, pentru înfăptuirea nobilelor idealuri de independență și progres ale României, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Ne facem o datorie de conștiință din a sublinia și cu acest prilej suflul nou pe care l-ați imprimat, după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, in toate domeniile vieții politice, economice și sociale, rolul decisiv și contribuția hotăritoare la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului 'și statului nostru, la edificarea României socialiste moderne, la îmbogățirea patrimoniului științific, al socialismului și comunismului, la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare. Sub puternicul impuls al laborioasei dumneavoastră activități au fost descătușate energiile

creatoare ale poporului, s-au deschis perspective fără precedent inaintării patriei noastre pe calea civilizației și progresului, afirmării ei demne in rîndul națiunilor lumii.în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a redimensionat întreaga activitate politică, economică, socială și spirituală a societății noastre, știința istorică românească a fost așezată pe temeliile materialismului dialectic și istoric, ale respectării neabătute a adevărului, ale reliefării rolului determinant al maselor in lupta pentru unitate și independență, libertate și progres social, îndeplinindu-și rolul de factor esențial in educația patriotică, revoluționară, in Întărirea conștiinței de sine a poporului. Prin opera dumneavoastră de inestimabilă valoare teoretică ați redat poporului ro- riiân sentimentul demnității și mindriei naționale, ați repus. istoria națională in. drepturile. ei legitime.In referatele și comunicările prezentate in cadrul sesiunii științifice s-a dat o«inaltă apreciere tezelor și orientărilor dumneavoastră privitoare la istoria îndelungată, eroică, unică și unitară a poporului nostru — strălucit exemplu de abordare și soluționare riguros fundamentată a relației trecut-prezent-viitor in procesul complex de transformare a societății românești.Pornind de la conceptele și aprecierile cuprinse in monumentala dumneavoastră operă teoretică, in cadrul sesiunii s-a relevat că mărețul act istoric de la 1 Decembrie 1918 a fost rezultatul legic al indelun- gaței . dezvoltări istorice a societății românești, al luptei eroice desfășurate in decursul unei existențe tumultuoase, secol după secol, generație după generație. pentru dreptate socială, libertate și demnitate, pentru făurirea statului național unitar român, pentru dreptul poporului nostru de a trăi liber și independent în hotarele firești in care s-a născut și vle.- țuiește de milenii. Conștiința unității și continuității, dragostea nemărginită față de pămîntul străbun, originalitatea și gradul său inalt de civilizație au conferit poporului român forța de rezistență in fața tuturor vicisitudinilor istoriei.Comunicările prezentate au pus în evidență faptul câ gloriosul eveniment de acum șapte decenii, care a reprezentat o adevărată piatră de hotar in dezvoltarea României moderne, nu a fost efectul unei in- timplări, rodul unei simple conjuncturi favorabile sau al ințelegerilor intervenite la masa tratativelor, ci
(Continuare in pag. a V-a)

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ DEDICATĂ 
ANIVERSĂRII A 70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL 

UNITAR ROMÂN
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Amplu program de perfecționare 
a activității economico-sociale9
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„Lupta poporului român pentru unitate național-statală, coordonată fundamentală 
a istoriei patriei. Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu — baza științifică 

a cunoașterii istoriei poporului român"
Sesiunea științifică națională dedicată aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național 

unitar român
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AMPLU PROGRAM DE PERFECȚIONARE 
fi ACTIVITATII ECONOMICO-SDCIALEAnii care au trecut de la Congresul al XIII-lea — eveniment de deosebită însemnătate in cronica dezvoltării societății noastre socialiste — au fost marcați de o puternică ofensivă în perfecționarea conducerii și organizării vieții sociale, în așezarea activității din cele mai diferite sectoare pe bazele riguroase ale cuceririlor științei, ale experienței înaintate. Ea s-a materializat înainte de toate in efortul de cuprindere unitară a tuturor domeniilor de muncă, pentru a asigura imbinarea lor armonioasă. obținerea de noi succese in înfăptuirea obiectivului fundamental stabilit de congres, și anume : continuarea fermă a politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism.Importanța ce s-a acordat în toată această perioadă perfecționării conducerii și organizării vieții sociale — strălucit sintetizată și de Tezele din aprilie — decurge din însăși complexitatea obiectivului central pe care l-a stabilit Congresul al XIII-lea pentru această etapă din aportul cu totul deosebit pe care activitatea de conducere este chemată să îl înscrie la înfăptuirea acestui obiectiv. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, obiectivele strategice pentru actualul cincinal „trebuie să asigure o creștere puternică a forțelor de producție, dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte sectoare de activitate, realizarea unei noi calități a muncii și vieții, înfăptuirea noii revoluții tchnico-științifice. a noii revoluții agrare și trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare economico-socială — cel de țară socialistă mediu dezvoltată".In actuala etapă, conducerea socială trebuie să asigure împletirea armonioasă a ceea ce evoluția noastră socialistă propune mai durabil, mai reprezentativ, cu ceea ce revoluția științifică tehnică contemporană, informatica, microelectronica, biotehnologiile, tot ceea ce alcătuiește cea de-a doua revoluție tehnologică, înscriu mai valoros în evoluția societății. Astăzi procesul de conducere, cum semnificativ se subliniază în Tezele din aprilie, a devenit el insuși o sursă — și nu una dintre cele secundare — ale dezvoltării. A valorifica această sursă, mai ales că ea implică nu atit consum de materii prime, ci de pricepere și 'inteligență, înseamnă a accelera progresul, a-i asigura temeiuri dintre cele mal trainice, a deschide cîmpuri noi, de mari perspective pentru evoluția viitoare. în spiritul aprecierilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, utilizarea metodelor moderne în conducere — de la prognoză la tehnicile de calcul —"nu trebuie in nici un caz să conducă la subestimarea celor clasice, care și-au dovedit eficiența. înfăptuirea înaltelor prevederi ale Congresului al XIII-lea pentru fiecare domeniu al evoluției sociale impune împletirea strînsă a cuceririlor științei contemporane, inclusiv in planul științei conducerii, cu experiența din fiecare sector de activitate, îmbinarea permanentă a competenței specialiștilor cu inițiativa maselor, dobîndite în ani și ani de muncă.Perfecționarea activității de conducere și organizare implică mai întîi făurirea unei economii de înaltă eficiență în care precumpănitoare să fie reproducția lărgită de tip intensiv — condiție hotărî- toare, decisivă pentru trecerea României de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la stadiul de țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic. In spiritul aprecierilor din documentele partidului, activitatea de perfecționare a conducerii și organizării nu este și nu poate fi concepută ca un scop în sine. Dimpotrivă, ea se cere privită și evaluată prin prisma rezultatelor Ia care conduce. Ea trebuie să asigure condiții optime de lucru la fiecare loc de muncă, ridicarea randamentului activității, înscrierea acesteia pe noi traiectorii de ran

dament și eficiență, cu un scop social precis.De aceea, cînd vorbim de perfecționarea conducerii și organizării trebuie să vorbim de eficiența la care conduce aceasta, de realizarea planului, ca măsura cea mai fidelă și cea mai expresivă a justeței măsurilor adoptate. Tocmai de aceea cel mai bun răspuns la măsurile ample de perfecționare adoptate In ultimul timp îl constituie înfăptuirea exemplară a sarcinilor la fiecare loc de muncă, angajarea sporită în transpunerea în viață a programelor de dezvoltare multilaterală a țării.Concomitent, din perspectiva transformărilor așa de rapide din lumea economică și științifică contemporană, activitatea de conducere are marea răspundere de a sesiza din vreme valoarea de progres pe care o reprezintă unele ramuri noi ale științei și tehnicii, ale cercetării de specialitate, de a le crea cîmp larg de manifestare pentru a contribui astfel la dezvoltarea mai rapidă a națiunilor respective. „Viitorul poporului nostru, ca și al altor popoare -- sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu —, este strins legat, determinat de felul cum vom ști să acționăm pentru a ridica la un nivel superior întreaga activitate de cercetare științifică. Dacă vom rămine în urmă în noua revoluție teh- .nico-științifică, aceasta va avea repercusiuni pentru multă vreme asupra întregii activități a poporului nostru". Ca o modalitate de creștere susținută a eficienței
Patru ani de la cel 

de-al XIII-lea
Congres al P.C.R.

economice, partidul a situat cu fermitate în centrul preocupărilor, în anii care au trecut de la Congresul al XIII-lea, modernizarea, ca proces larg, cuprinzător, care include absolut toate laturile și componentele activității de producție — tehnice, organizatorice, umane. Așa cum a arătat viața, modernizarea dă roade acolo unde este concepută intr-un mod cuprinzător, unde fiecare element este gîndit in strinsă corelație cu cerințele ansamblului, unde se acordă o prioritară atenție pregătirii oamenilor, cei chemați să modernizeze, cei care asigură succesul oricărei perfecționări mai substanțiale.în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII-lea, al orientărilor cuprinse în Tezele din aprilie, o importanță prioritară are . angajarea cu toată energia în înfăptuirea noii revoluții agrare, proces economico-so- cial de o deosebită complexitate privind transformarea generală a felului de muncă, de viață și de gindire al oamenilor muncii de pe ogoare, realizarea unor producții 

agricole de înalt nivel, care să satisfacă din plin necesitățile de consum ale populației, cit și cerințele economiei naționale.Ideea centrală a conducerii so- cial-politice, afirmată in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", este aceea că socialismul se construiește cu poporul și pentru popor. Pornind de la această viziune cu ample rezonanțe umaniste, a fost edificat, cu o admirabilă clarviziune și continuitate creatoare, un sistem democratic unic de conducere a societății. Sistem care asigură participarea largă, efectivă a oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a societății socialiste in ansamblu, la făurirea conștientă de către popor a propriului său destin.Așa cum reiese cu toată claritatea și din Tezele din aprilie, din alte cuvîntări ale secretarului general al partidului, condiția esențială a perfecționării conducerii in etapa actuală este întărirea laturii sale democratice, intensificarea preocupărilor pentru participarea efectivă a oamenilor la dezbaterea și soluționarea problemelor din domeniul lor de activitate. Oricit de competenți ar fi specialiștii din ministere și centrale, ei nu pot și nu trebuie să se substituie dezbaterilor din forurile democrației muncitorești-revoluționare. Răspunderea primordială ce revine organelor și organizațiilor de partid de la toate nivelurile es,te de a valorifica superior noul cadru democratic, experiența acumulată de aproape două decenii, asigurind funcționarea sa în strinsă îmbinare și pe baza principiilor centralismului democratic, de a asigura conducerea întregii activități pe baza planului unic de dezvoltare.Fie că este vorba despre probleme din domeniul industriei, științei, agriculturii sau invățămintu- lui, pină la urmă hotăritoare in soluționarea lor se dovedesc pregătirea, angajarea, dăruirea oamenilor. Iată de ce principala formă de existență a spiritului revoluționar astăzi o constituie lupta pentru nou, pentru ceea ce este valoros și asigură progresul mai rapid al societății. Intr-adevăr, intr-o epocă de profunde și adinei prefaceri, intr-o epocă de puternic triumf al cunoașterii, a fi revoluționar înseamnă în primul rînd a fi competent, a fi pregătit, a fi în măsură să stăpînești, să folosești aceste noi cuceriri. A fi revoluționar înseamnă, în același timp, a orienta și folosi aceste cuceriri în interesul omului și al umanității, pentru progresul autentic al societății. Aici știința se îngemănează strins cu morala, competența cu idealul nobil, for- mirid ‘aăevărații piloni "ai conștiinței noi revoluționare, conștiință cafe prin „forța ei de , Cțeațle. si mobilizare devine un factor mereu mai important al progresului, al făuririi noii societăți. De aceea, formarea conștiinței noi revoluționare reprezintă o prioritate a dezvoltării noastre socialiste, a conducerii politîco-sociale, a politicii partidului și statului nostru.In cel de-al treilea an al prezentului cincinal scrutăm viitorul cu încrederea că anii ce vor veni vor adăuga noi realizări și frumuseți patriei noastre. Această în-, credere se bazează pe trainice temeiuri : avem un partid puternic, „un adevărat partid de masă, stimat și urmat cu încredere de întregul popor" — cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — partid capabil să adopte soluții o- riginale, menite să asigure progresul neîntrerupt al patriei noastre ; avem o clasă muncitoare e- roică, un popor harnic și plin de energie. Mai presus de toate — acea realitate pregnantă a societății noastre, unitatea națiunii în jurul partidului, al secretarului său general, hotărirea de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea. reprezintă garanția supremă că se vor împlini toate planurile și programele stabilite, că la viitorul forum suprem al comuniștilor români poporul nostru se va prezenta cu prestigioase realizări în toate domeniile.

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
- PROGRAM DE MUNCĂ PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

II ? . _____
In dezvoltarea și modernizarea localităților rurale

ATRIBUȚII SI RĂSPUNDERI SPORITE

CONSILIILOR POPULARE
In cadrul amplului proces privind dezvoltarea, organizarea și modernizarea localităților patriei, ca parte integrantă a programului de edificare socialistă a țârii, de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al intregului popor, un loc deosebit de important ii ocupă in această etapă, după cum sublinia secretarul general al partidului în Tezele din aprilie, crearea centrelor agroindustriale, concomitent cu modernizarea celorlalte comune și sate, care vor continua să se dezvolte. Toate acestea, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „vor asigura reducerea și lichidarea chiar a unor deosebiri esențiale între sate și orașe, o tot mai mare apropiere a condițiilor de viață, de muncă ale satelor de oraș și crearea condițiilor necesare realizării unei societăți omogene a oamenilor muncii, care au aceleași năzuințe, aceleași interese de a-și făuri o viață liberă, așa cum o doresc ei".

Acest vast program, rezultat al unei profunde și cuprinzătoare analize a realităților și necesităților societății românești contemporane, conceput și configurat de secretarul general al partidului, are in vedere faptul că urbanizarea nu inseamnă concentrarea unui mare număr de locuitori in orașe, ci ridicarea condițiilor de viață, materiale și spirituale, ale cetățenilor localităților rurale Ia nivelul orașelor.In această privință, un rol însemnat, atribuții importante revin consiliilor populare ca organe locale ale puterii și administrației de stat. Ancheta de față, în cadrul căreia ne-au răspuns președinții unor consilii populare comunale, pune in lumină experiența acumulată, ca și programele șl planurile de viitor, gindurile și. preocupările actuale in activitatea de dezvoltare. organizare și modernizare a localităților țării in lumina sarcinilor și orientărilor stabilite de Tezele din aprilie.
Criteriu de bază - evoluția 
economică și demografică—•. Politica partidului și statului nostru de dezvoltare continuă șl echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de inflorire continuă a tuturor localităților a avut efecte binefăcătoare și asupra comunei noastre — spune Florin Ichim, primarul comunei Dărmă- nești, județul Suceava. Satul de reședință al comunei s-a dezvoltat continuu, întrunind de pe acum o serie de elemente ce urmează să' definească viitoarea înfățișare a tuturor comunelor județului. în ultimii ani au fost înălțate citeva blocuri pentru specialiști și alți locuitori ai comunei, cu 36 de apartamente, s-a construit un nou și modern complex ! comercial și de prestări servicii in care există aproape toată gama de asemenea activități și in care lucrează circa 150 de meseriași. Prin urmare, concomitent cu rezolvarea solicitărilor cetățenilor au fost create noi locuri de muncă, reducin- du-se numărul navetiștilor. Tot in centrul de comună au fost construite o nouă școală cu 10 săli de clasă și ateliere pentru practica productivă, un dispensar uman, un centru de cultură și creație „Cîntarea Români- x. ei", o nouă clădire în care se află consiliul popular, oficiul poștal și agenția C.E.C., o brutărie în cadrul. cooperativei agricole de producție.Comuna Dărmănești este alcătuită din 6 sate. Nu toate au insă aceleași ■ perspective de dezvoltare. Satele Călinești Vasilache și Mărițeia Mică t sint mici, majoritatea locuitorilor fiind pensionari în virstă de 70—90 de ani. Sint și cooperatori, dar pro

Dezvoltarea și modernizarea localităților — noi armonii arhitectonice, condiții șuperioare de confort si civilizație pentru oamenii muncii. In imagine - noi edificii ridicate in comuna Trușești, județul Botoșani

cesul natural este de restrîngere a numărului locuitorilor, și asta nu pentru că ar desființa cineva gospodăriile, ci pentru că tinerii nu-și mai construiesc acolo case, ci în centrul de comună, care dispune de toate dotările necesare asigurării tuturor cetățenilor a unor condiții civilizate de viață. La Mărițeia Mică, de exemplu, din cauza numărului foarte mic de copii, școala funcționează cu clasele I—IV simultan. Magazinul comercial nu dispune de clădire proprie, fiind amplasat în casa unul gospodar. O situație asemănătoare se întilnește și în satul Călinești Vasilache. Ambele sint așezări care, de mat mulți ani, ca urmare a evoluției naturale a populației, sint într-un proces continuu de restringere a gospodăriilor și nu au, practic, nici un viitor. Sigur că am irosi resursele de care dispunem dacă, am construi aici școli, magazine comerciale, dispensare, dacă am moderniza drumurile în asemenea sate izolate în care nu se mai stabilește nimeni.E normal, așadar, să ne Îndreptăm atenția în acțiunea de dezvoltare, organizare și modernizare spre satele viabile, să dezvoltăm puternic centrul de comună, care polarizează cele trei sate mal mari de la noi. Comuna se va dezvolta și in continuare în ritmuri mult mai accentuate, criteriul de bază fiind tocmai perspectivele evoluției economice și demografice. Anul viitor, se vor mai construi încă 20 de apartamente. precum și alte obiective so- cial-culturale, cpnturîndu-se "șl. mai bine ceritrul său civic. Prin dezvoltarea unităților agricole și industriei.. mici, a prestărilor de servicii și construcțiilor de locuințe, prin valorificarea superioară a resurselor locale,

comuna noastră va cunoaște astfel dimensiuni noi, superioare in evoluția sa urbanistică.
Imaginea de azi și de mîine 

a viitorului centru 
agroindustrial— Așa cum se știe — ține să sublinieze tovarășul Ladislau Iloncz, primarul comunei Ozun, județul Co- vasna — coordonatele dezvoltării e- • conomico-sociale, culturale și edili- tar-gospodărești ale localităților rurale, și in primul rînd ale acelora care prin potențialul lor existent, prin poziția lor față de celelalte localități și posibilitățile reale de dezvoltare • vor deveni centre agroindustriale, sint stabilite prin prevederile amplului program de dezvoltare, organizare și modernizare a acestor așezări. Configurația lor concretă insă, modalitățile practice de organizare șl dezvoltare au la bază părerile, propunerile și sugestiile cetățenilor, adevărate jaloane ale înfloririi fiecărei localități. Comuna noastră, localitate cu un puternic potențial economic, cu o așezare ‘favorabilă în consiliul unic agroindustrial care-1 poartă numele, cu unități industriale și agricole ce oferă condiții bune de a stabiliza forța de muncă, precum și dotări social-culturale corespunzătoare, este, am putea spune, rodul muncii și gtndirii colective a , locuitorilor săi. Pornind de la realitățile comunei, de la cerințele modernizării și dezvoltării ei, in continuare, ca viitor centru agroindustrial, cu sprijinul cetățenilor s-a conturat și detaliat schița sa de sistematizare. Astfel, s-a luat în considerație îndeletnicirea principală a locuitorilor — creșterea animalelor — și, ca atare, pe baza propunerilor făcute de cetățeni, au fost proiectate locuințe uni și multifamiliale. cu parter și cu un etaj sau două, pentru a se asigura un spațiu mai mare anexelor gospodărești. Amplasarea blocurilor de locuințe — peste 300 de apartamente și garsoniere — a fost concepută in așa fel incit să asigure o bună legătură cu zona funcțională, care va cuprinde un nou centru civic, cu un sediu politico-administrativ, un liceu cu profil agroindustrial cu 24 săli de clasă, un centru de cultură și creație „Cintarea României", spații comerciale, complexe de prestări servicii și de alimentație publică, cantine. terenuri de sport și alte dotări edilitar-gospodărești.Este incontestabil că problemele modernizării localităților, așa cum arăta secretarul general al partidului in Tezele din aprilie, nu pot fi rezolvate de la un an la altul, soluționarea lor necesitind un timp mai îndelungat, o amplă mobilizare a forțelor și consultarea permanentă a cetățenilor. Dezbaterea și aprobarea schiței de sistematizare și, desigur, înfăptuirea tuturor propunerilor de organizare și modernizare a localității, transformarea ei in- tr-un centru agroindustrial trebuie să fie rodul muncii colective. Cetățenii comunei sint direct interesați să participe la realizarea obiectivelor de dezvoltare și modernizare a localității pentru că aceasta este în folosul vieții lor mereu mai bune.

Tradițiile locale — preluate 
și valorificate superior— Comuna noastră — spune Remus Deac, primarul comunei Bixad, județul Satu Mare — este o localitate oșenească puternică, in plină dezvoltare economico-socială, dar și cu un pitoresc aparte, rezultat din îngemănarea reliefului de deal și cim- pie, ca și din imbinarea noului cu elementele tradiției arhitecturale locale, vizibilă in noile construcții ridicate aici in anii socialismului, și cu precădere in ultimele două decenii.. Mindrele case ale oșenilor au drept fundament creșterea continuă a activităților economice in comună, ele insele păstrătoare de tradiții, valorificate insă în condiții noi, superioare : creșterea animalelor, pomicultura, prelucrarea lemnului și pietrei. Pracțic, din cele aproape 1 650 de case existente in comuna noastră, mai bine de 85 la sută sint case noi, construite după 1965. Incit putem spune cu deplin temei că aspirația de secole a oșenilor de a trăi mai frumos și mai bine, în condiții de demnitate, s-a realizat și se realizează acum, in anii libertății și devenirii noastre socialiste. Casele modeste din chirpici și acoperite cu paie în care au fost nevoiți să trăiască oșenii de-a lungul unor secole de Împilare nu mai puteau corespunde exigențelor tot mai ridicate și cerințelor evoluate ale locuitorilor de astăzi. Aceasta nu inseamnă insă că oșenii nu au știut și nu știu să acorde respectul cuvenit moștenirii valoroase a trecutului. preluind șl dezvoltind, in pas cu cerințele vremii noastre, acele elemente tradiționale care definesc spiritualitatea străveche și personalitatea inconfundabilă a acestor plaiuri românești. Grăitoare sint in a- ceastă privință noile case ce s-au construit și se construiesc an de an în perimetrul construibil al comunei, arhitectura lor cu specific oșe- nesc, regăsibilă în elemente precum : porțile din lemn sculptate cu motive florale sau solare, pridvoa- rele și parapetele balcoanelor, pereții văruit! în albastru deschis șl multe altele. La acestea se adaugă gardurile și porțiunile de ziduri ala caselor din piatră nefinisată care accentuează specificul locului. Deși comuna noastră trăiește din plin un intens proces de urbanizare, tradițiile spirituale, etnofolclorice continuă să se manifeste cu aceeași viguroasă forță. La noi există adevărate competiții privind crearea celor mai frumoase costume populare, păstrarea altor tradiții și obiceiuri. Această întrecere întru frumos se manifestă azi tot mai intens și pe planul construcției de locuințe. Și trebuie spus că și în cazul caselor cu etaj, așa cum se construiesc a- cum. oșeanul nu uită să-și amenajeze măcar o cameră după tradițiile preluate din moși-strămoși. In comuna noastră lucrează zeci de constructori localnici, organizați in secții ale consiliului popular și cooperației de producție, achiziții șl desfacere a mărfurilor. Ridicarea noilor case le revine lor In exclusivitate, dat fiind că ei știu ca nimeni alții să îmbine cerințele modernizării cu specificul local. Materialele de construcții, ca piatra sau lemnul, care se găsesc din belșug în zona noastră, sint prelucrate cu meșteșug de cioplitori vestiți, în deplin respect al tradițiilor pe care dorim să le perpetuăm în vreme. Realitatea comunei noastre, realizările de pină acum ne Îndreptățesc să afirmăm cu toată convingerea că vastul proces de înflorire a satelor, programele de dezvoltare, organizare și modernizare a lor oferă cadrul fertil pentru continuarea tradițiilor locale și valorificarea lor pe o treaptă superioară.

Reporteri și corespondenți ai ziarului

ASPIRAȚII Șl ÎMPLINIRI 
CĂTRE FRUMOSSocietatea socialistă asigură oamenilor muncii condiții optime pentru pregătirea profesională, pentru însușirea cuceririlor științei și culturii și dobîndirea unui larg orizont de cunoaștere și înțelegere, pentru îmbogățirea continuă a vieții lor spirituale: iată adevăruri simple, dar e- sențiale, realități vii, concrete ale vieții noastre cuitural-științifice și artistice în sprijinul cărora vin numeroase date, cifre, forme de activitate răspîndite în toate orașele și satele țării și în care găsesc suficiente modalități de afirmare creatoare toți oamenii muncii, orice fel de profesiune ar exercita. Imbinînd organic, într-o concepție armonioasă, activitatea în producție și activitatea cultural-educativă și artistică, Festivalul național „Cîntarea României" s-a afirmat ca un generos cadru democratic de manifestare a talentelor creatoare ale poporului, conflrmînd, încă o dată, că tot ce s-a făurit mai de preț pe a- ceste meleaguri în domeniul material, dar și în cel al vieții spirituale, al culturii și artei este rezultatul muncii, gindirii și simțirii maselor populare, al forței de creație a poporului. Sint numeroase rezultatele activității creatoare a maselor ce a- testă vigoarea, prospețimea, autenti

citatea talentelor din popor, capacitatea lor de a exprima in cintec și joc, in poezie și pictură, in „arta" unor străvechi meșteșuguri, azi revi- talizate, inepuizabila forță de creație ce sălășluiește in rindul maselor. Multe expoziții ale oamenilor muncii din diferite sectoare de activitate reprezintă, in acest sens, elocvente mărturii ale talentelor descoperite și afirmate în acești ani, contribuția pe care miile și miile de artiști amatori și-au adus-o și o aduc, în cadrul Festivalului național „Cintarea României", la dezvoltarea artelor, la îmbogățirea peisajului artis- tie, a vieții noastre spirituale. între aceste semnificative expoziții ce vădesc vitalitatea activității creatoare a oamenilor se Înscrie și cea de-a treia ediție a „Salonului artelor, care reunește cele mal reprezentative lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă ale artiștilor plastici amatori și profesioniști din cooperația meșteșugărească. Dovedind potențialul artistic al oamenilor din acest sector, larga paletă a inspirației, legătura strinsă dintre producție, dezvoltare economică și formarea noii conștiințe, crezul artistic și patriotic ce-i animă pe creatori, „Salonul artelor", expoziția găzduită în sala Casei Centrale a 

Armatei — organizată în colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Uniunea artiștilor plastici —atestă reale virtuți artistice, calități ce îndreptățesc să se vorbească despre o atare manifestare cu respectul și grija cuvenite. Iată, de altfel, citeva opinii pe marginea ei.Constantin Gheorghe, director al Direcției culturii de masă din C.C.E.S. : „Prezența Consiliului Culturii și Educației Socialiste între forurile tutelare ale celei de-a IlI-a ediții a „Salonului artelor" vrea să sublinieze, înainte de orice, rodnica conlucrare dintre factorii educaționali centrali și locali, indiferent de sistem, in vederea valorificării inițiativelor și asigurării unui caracter permanent acțiunilor de educație a maselor potrivit exigențelor și semnificațiilor profunde ale Festivalului național „Cîntarea României", cadru de stimulare și afirmare plenară a potențialului creator al poporului nostru. Ne aflăm in fața unei manifestări ce și-a dobîndit în puțini ani un binemeritat prestigiu, demonstrînd grăitor eforturile ce se depun în cooperația meșteșugărească pentru consolidarea și permanentizarea activităților de creație artistică, in strînsă legătură cu preocupările productive și cu disponibili

tățile de timp liber ale celor talen- tați. Marea majoritate a creațiilor cuprinse in expoziția găzduită de saloanele Casei Centrale a Armatei poartă semnul talentului. Cred că este binevenită și necesară includerea unor lucrări cu caracter artizanal înscrise in sfera decorativului șl chiar a modei vestimentare. Pictura de șevalet, grafica și sculptura sint completate astfel cu lucrări răspun- zind necesităților de frumos cotidian".Pictorul Ion Sălișteanu : „Dimensiunea de artă și investigație artistică pe care o are fiecare lucru realizat de mina omului în larga difuzare a bunurilor materiale produse prin cooperația meșteșugărească presupune existența plasticianului, a omului obișnuit să se exprime — prin linie, volum, formă și culoare, prin lectura tradiției formelor și gustul sigur al adresei — spre funcționalitatea și operativitatea socială a produsului. Această expoziție etalează larga desfășurare a personalităților, care se exprimă autonom, ca într-un laborator al cercetării fundamentale. Pictură, grafică, sculptură, tapiserie, ceramică, vestimentație și accesorii definesc suita de genuri în care expresia individualității fiecărui autor aspiră către profesionalitate. Soluțiile propuse denotă coeziune, uneori putere de transfigurare poetică, plăcerea improvizației și fantezia lucrului cu materia.Juriul a avut dificila sarcină să trieze și să puncteze, din noianul de oferte, vocea autentică a celor informați în lumea vizualului, a pătimașilor ordonatori de forme și a celor ce ating chiar o dimensiune ori

ginală prin măiestrie. Este revelator și reconfortant să vezi cum — indiferent de virstă și experiență artistică, de calificare prin studii de specialitate sau numai prin puterea pătimașă a autocizelării — zeci și zeci de creatori se definesc, se completează, își unesc vocile pentru a marca nevoia tuturor de frumos, bunăstare și confort. Unele lucrări se înscriu in exigențele și tendințele actuale ale plasticii românești, altele încearcă numai o timidă aliniere spre unele orientări, altele sint promisiuni. Dar, în totalitate, a- ceste opere intră pe poarta cea mare a aspirației către frumos și bun- gust, care animă efortul organizatorilor".Dan Grîgorescu, critic de artă t „Un salon al artelor la care expun cei deprinși, prin insuși caracterul esențial al preocupărilor lor zilnice, cu legile fundamentale ale frumosului — iată un eveniment ce nu in- tirzie să-și dezvăluie importanta lui semnificație. Cu atit mai mult cu cit el devine, din ce în ce mai ho- tărît, o manifestare periodică, aspirină — cu deplină dreptate — să fia înscrisă în calendarul artelor contemporane românești.Ceea ce se dovedeșta Intru totul vrednic de luare-aminte în actualul salon e că majoritatea participanți- lor și-au dat seama că o operă de creație artistică nu e, pur și simplu, un prilej de divertisment, de petrecere agreabilă a timpului liber. Lucrările cuprinse aici mărturisesc a- desea o preocupare statornică de a transmite un gind, o atitudine morală, efectul sensibil al lntîlnirii cu o priveliște îndrăgită ; nu doar o descriere, ci consemnarea unor sen

suri mal adîncî pe care nu le poate descoperi decît o meditație gravă, luciditatea, sentimentul viu al participării la istoria contemporană a țării.Evident, drumul spre deplina afirmare a valorii artistice e lung și, cum se știe, foarte anevoios. Dar, se cuvine să observăm, o parte însemnată a expozanților, deși se află incă la începutul lui, își dau seama de dificultățile pe care le vor avea de înfruntat. Și sînt deciși să-și însușească mijloacele apte să-i ajute să dea răspuns la marile întrebări puse de universul realului. Dacă ar fi numai această concluzie la care au ajuns atîția dintre cei prezențl în sala de expoziție, dacă ar fi numai dorința lor — cu totul evidentă — de a înfățișa cu mijloace specifice, proprii, lumea românească a acestei vremi. încă se poate afirma cu toată siguranța că salonul și-a atins unul dintre scopurile cele mai importante pentru care a fost creat".Pictorul Vasile Savonea: „In măsura in care își afirmă tot mai elocvent specificitatea, „Salonul artelor", aparținind creatorilor din cadrul UCECOM, se dovedește a fi una dintre cele mai interesante și mai originale manifestări artistice în contextul Festivalului național „Cintarea României". Este de la sine înțeles faptul că potențialul de inventivitate și de creativitate de care dispune cooperația meșteșugărească oferă dincolo de producția curentă, atit de apreciată și de solicitată de beneficiarii ei, un cuantum de inedit în raza căruia se lasă surprinse sugestii estetice de reală diversitate, expresie a unor năzuințe firești spre mai bine și mal frumos.Fructificînd printr-o dialectică subtilă tradiția, fantezia inventivă

A și talentul artistic, artiștii plastici din cooperația meșteșugărească ne oferă un univers stilistic in care sensul viu al lucrurilor, al formelor și al culorii se integrează în ritmurile vieții cotidiene, constituindu-se intr-un argument in favoarea actului cultural constructiv ce întemeiază pe valori prezența omului in lume.Realizările artiștilor și artizanilor prezenți la a IlI-a ediție a „Salonului artelor" constituie mărturia indubitabilă a procesului original prin care se înfăptuiește osmoza dintre resursele tradiției, inventivitatea spontană, solicitudinea față de comandamentele de gust ale zilei șl libertatea de expresie proprie epocii pe care o trăim. Acest proces original poate fi urmărit atit în creația pictorilor, sculptorilor, graficienilor și artiștilor decoratori, cît și in creația artizanilor. Mai cu seamă aceasta din urmă pare să reușească să înlăture prejudecățile teoretice de altă dată privitoare la așa-numitele „arte minore", să ne dezvăluie rostul investiției de măiestrie și de căldură modelatoare a mîinilor harnice în ambientul civilizației contemporane".Sint citeva opinii ale pictorilor profesioniști și criticilor de artă de recunoscută exigență ce îndreptățesc consemnarea acestei lăudabile manifestări, formă concretă șl eficientă de a propune atenției publice talente autentice și lucrări ce îmbogățesc peisajul nostru artistic, atestînd din plin potențialul creator adus la lumină de cadrul democratic al Festivalului național „Cîntarea României".
M. COSTEA
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„LUPTA POPORULUI ROMAN PENTRU UNITATE NATIONAE-STATAEA. CUOROONATA FUNDAMENTAU 
A ISTORIEI PATRIEI. OPERA TEORETICA A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU - RAZA ȘTIINȚIFICI 

A CUNOAȘTERII ISTORIEI POPORULUI ROMAN"Sub egida Consiliului National al Științei și învățămintului, . vineri a avut loc in Capitală Sesiunea științifică națională dedicată aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român, cu tema „Lupta poporului român pentru unitate național-statală, coordonată fundamentală a istoriei patriei. Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu — baza științifică a cunoașterii istoriei poporului român".La lucrările, sesiunii, organizată de Academia Republicii Socialiste România. au participat membri și membri supleanți .ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai ^Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință, artă și cultură, cercetători, studenți, militari, oameni ai muncii din Capitală.Luind cuvintul, tovarășul Constantin Olteanu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a spus :Sesiunea științifică națională dedicată aniversării a 70 de ani de la făurirea statului național unitar român se încadrează in amplele manifestări prin care evenimentul epocal de la 1 Decembrie 1918 este omagiat de întregul popor, strins unit in jurul și sub conducerea Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Mărețul act istoric de acum șapte decenii a marcat,. împlinirea idealului de unitate național-statală a poporului nostru, înfăptuirea năzuinței sale dintotdeauna de a trăi demn și liber in vatra strămoșească.Propunindu-și să reliefeze dimensiunile Marii Uniri din 1918, evenimentele ce au precedat-o, urmările sale social-politlce, precum și reverberațiile pe care le are in România socialistă contemporană, comunicările înscrise in programul sesiunii de față au la bază tezele, ideile și aprecierile de inestimabilă valoare teoretică cuprinse in monumentala operă a secretarului general al partidului, care, de pe pozițiile teoriei revoluționare a clasei muncitoare, materialismului dialectic și istoric, ale obiectivitătii științifice, a dat adevărata măsură înțelegerii exacte și atotcuprinzătoare a evoluției poporului nostru ca un proces unitar, dinamic și neîntrerupt, avînd drept constante definitorii libertatea, dreptatea socială, independența și unitatea națională.In lumina operei teoretice a secretarului general al partidului, comunicările sesiunii alcătuiesc, prin tematica lor, o elocventă retrospectivă a luptei poporului român pentru libertate și dreptâte, pentru unitate și independență, o semnificativă sinteză a mărețelor înfăptuiri obținute in anii socialismului, îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidiilui Comunist Român, în anii glorioși, cei mai bogați în împliniri din multimilenara noastră existență, pe care, cu îndreptățită mindrie patriotică șl aleasă recunoștință. ii numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".în comunicări se evidențiază cu pregnanță că toate marile înfăptuiri din această perioadă, care au transformat radical înfățișarea țării și au înnobilat viața și munca oamenilor săi, sint legate nemijlocit de gindirea și acțiunea revoluționară ale celui mai strălucit fiu al națiunii noastre, erou intre eroii neamului, om politic proeminent al lumii contemporane, ilustrul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în opera de dezvoltare materială și spirituală a societății românești, la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare eco- nomico-soeială. la înflorirea fără precedent a științei, invățămintului și culturii, o contribuție esențială are tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nos- < tru. savant de largă recunoaștere internațională.Evoci nd memorabilul eveniment de acum 70 de ani. o dată cu cinstirea adusă înaintașilor. Sesiunea științifică . națională dă expresie recunoștinței . profunde. dragostei nețărmurite ■ și înaltei prețuiri față de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, genialul ctitor al României socialiste, care cu înțelepciune, cu clarvizjune revoluționară conduce neabătut țara spre înaltele Discuri ale civilizației socialiste și comuniste. pe drumul afirmării prestigioase și-demne in rindul națiunilor lumii.. .în comunicarea „Unitatea întregului popor in jurul Partidului Comunist Itomin. al secretarului său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. temelia trat^je^ a marilor realizări obținute <le România socialistă", prezentată de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretat aj c.C. al P.C.R., se arată : Sub inrXjrirea puternică a gindirii și acțiunii revoluționare ale secretarului, general ,1 partidului, a spiritului înnoitor, cutezător, profund științific, ihaugurat. de Congresul al IX-lea, in viața întregii noastre societăți fiecare nouă etapă parcursă in procesul neîntrerupt de făurire a socialismului a' întărit tot moi puternic unitatea clasei muncitoare, a întregii națiuni in jurul partidului, aceasta devenind o adevărată forță motrice a progresului neintrerupt și multilateral al' societății românești, a ridicării' necontenite a scumpei noastre patrii — liberă, suverană și independentă — pe culmile progresului și civilizației.în comunicare se relevă că, In perioada de după cel de-al TX-Iea Congres, Partidul Comunist Român s-a transformat intr-un puternic partid revoluționar de masă, ce reprezintă centrul vital al națiunii, de la care radiază lumina, gindirea creatoare ce călăuzesc înaintarea fermă a poporului nostru pe drumul socialismului și comunismului. Această realitate atit de elocventă demonstrează cu marea forță de argumentație a faptelor că partidul nostru comunist — organism viu, el Însuși supiis unor procese înnoitoare — iși îndeplinește rolul său hotăritor nu din âfata societății, ci prin implicarea sa profundă in toate domeniile \ activității- economico-sociale, asu- 

mîndu-și In cel mai inalt grad marea răspundere politică, de autentică esență Umanistă, de a asigura înfăptuirea uriașei opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, cu poporul și pentru popor.în concepția tovarășului Nicolae. Ceaușescu, unitatea dintre partid și popor reprezintă, alături de unitatea partidului — ideologică, politică, Organizatorică — cheia de boltă a edificiului nostru social, suprema chezășie a creșterii rolului său conducător în întreaga operă a revoluției și construcției socialiste, în cei 23 de ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea, sub conducerea și prin contribuția determinantă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, in țara noastră s-a edificat un șistem larg, unic in felul său, al democrației muneitorești-revoluționare: - -care asigură participarea tuturor oamenilor muncii la elaborarea și . înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, drepturi nelimitate de manifestare, a responsabilității civice, patriotfee. de afirmare multilaterală a personalității.Prin aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale socialismului științific, ale materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale țării noasțre, a fost regîndită întreaga strategie de edificare a noii orinduiri, au fost înlăturate idei și teze neconforme cu realitățile românești, punindu-se in valoare capacitatea partidului de a stabili obiective de acțiune corespunzător fiecărei etape istorice, potențialului creator al întregului popor.Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu — se subliniază in comunicare — Întreaga recunoștință față de prodigioasa sa activitate revoluționară, pentru binele și fericirea țârii, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii, pentru afirmarea plenară. liberă, demnă și independentă a națiunii noastre socialiste, pentru ca eroicul și gloriosul nostru partid comunist, urmat cu nețărmurită încredere și devotament de întregul popor, să devină tot mai puternic, să-și îndeplinească cu strălucire misiunea istorică, rolul de centru vital al intregii societăți.Este evidențiată aprecierea deosebită pe care partidul și poporul o dau îndelungatei activități revoluționare desfășurate de tovarășa Elenă Ceaușescu in conducerea partidului și statului, pentru înfăptuirea, construcției socialiste și comuniste in patria noastră,. pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, a programului de edificare a noii societăți.Strins uniți in jurul partidului, >1 secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. comuniștii, întregul nostru popor de 23 milioane de oameni, trăiesc sentimente de cea mai malta . mindrie patriotică pentru faptul că minunatele planuri și programe de dezvoltare, de .perfecționare continuă a întregii activități economico-sociale. istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, prefigurează un viitor strălucit României, înălțarea ei continuă pe noi trepte de progres și civilizație.în comunicarea Intitulată „însemnătatea făuririi statului național unitar român pentru dezvoltarea sO- cial-economică a României. Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind crearea unei economii socialiste moderne, baza trainică a progresului multilateral al patriei", tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a arătat : în geniala operă social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, făurirea statului național unitar român se integrează în procesul de continuitate istorică, in strinsă interdependență cu întreaga evoluție, prin secole, a patriei străbune.Edificarea statului național unitar român a determinat eliberarea de sub dominația străină a unui important potențial teritorial, demografic și. de resurse-materiale, care s-.a integrat organic în complexul economiei naționale românești. Statul na’- țional unitar a stimulat, în condițiile creșterii potențialului economic și uman, dezvoltarea forțelor de’ producție. în același timp, s-a produs o puternică intensificare a mișcării muncitorești, revoluționare și demo.- cratice din patria noastră.Istoria patriei înscrie, în luminoase pagini, contribuția hotăritoare a tovarășului. Nicolae Ceaușes.cu la marile bătălii de clasă din acei ani eroici, ce au culminat, in August 1944, cu revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialista. Conducerea organizării și desfășurării puternicelor lupte revoluționare victorioase, din această perioadă de mare avint patriotic, a revenit cadrelor de bază ale partidului. in rindul cărora un rol decisiv l-a avut t o v a r ă ș u.l Nicolae Ceaușescu, eminentul militant comunist pe care poporul, prin voința sa suverană, avea să-l desemneze In funcțiile supreme ale partidului și statului, ca secretar general al Partidului Comunist Român. întîiul președinte al Re'publi- cii Socialiste România.în continuare, vorbitorul a ' menționat :• în era nouă, socialistă, întreaga națiune, sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. asigură împlinirea aspirațiilor de progres și civilizație ale eroicului nostru popor — gloriosul făuritor al Marii Uniri din 1918.Este impresionant tabloul marilor înfăptuiri, al tuturor prefacerilor înnoitoare, materiale și spirituale, din perioada rodnică de progres multilateral și civilizație socialistă deschisă de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Românîn prezent, România dispupe d» o bază tehnico-materială care Incorporează tot mai mult trăsăturile proprii economiei moderne — nucleul focalizator al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei spre comunism.Este marele merit sl tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi fundamentat direcțiile de acțiune care au condus la elaborarea sistemului de 

organizare și conducere științifică a vieții sociale, de planificare unitară, la adoptarea mecanismului eco- nomico-financiar, a programului de organizare și modernizare a producției, deschise spre înnoire continuă.Pe temelia trainică a proprietății socialiste, a planului național unic, a fost posibilă înfăptuirea industrializării țării — factorul principal al dezvoltării forțelor de producție, al progresului general al națiunii noastre. Totodată, se îndeplinesc obiectivele noii revoluții agrafe, se a- "sigură dezvoltarea tuturor domeniilor vieții economico-sociale din patria noastră.Această gîndire avansată, profund novatoare a ilustrului nostru președinte, cu privire la simbioza proprietate socialistă-conducere științi- fică-plan național unic, reprezintă condiția esențială a economiei socialiste moderne.Alocarea, în ultimele patru cincinale, a circa o treime din venitul național pentru acumulare — opțiune politică aprobată de întregul partid, de întregul popor — a constituit temelia trainică a dezvoltării -rn~ritm susținut a forțelor' de producție, modernizării structurii e- couomiei, ridicării continue a bunăstării oamenilor muncii.România se înfățișează lumii ca o țară cu economie sănătoasă și viguroasă, amplificind schimburile economice mondiale, reușind an de an să mărească potențialul și capacitatea sa valutar-financiară, ceea ce ii conferă autoritate și solvabilitate economică internațională.Munca intregii națiuni este puternic însuflețită de Tezele din aprilie, de chemările pe care le-a adresat eminentul nostru conducător, de a înfăptui integral istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea, ale Conferinței Naționale, planul pe acest an și pe întregul cincinal, de a deschide o perspectivă tot mai largă dezvoltării țării, modernizării economiei, creșterii forței sale materiale și spirituale, ridicării bunăstării generale a națiunii, făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.
Sesiunea științifică națională dedicată aniversării a 70 de ani 

de la făurirea statului național unitar român
La această glorioasă sărbătoare a poporului român, cind aniversăm mărețul act istoric de la .1 Decembrie 1918, aducem un respectuos o- magiu tovarășului Nicolae.Ceaușescu, conducătorul ințelept al partidului și statului nostru. tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și - învățămintului, pentru contribuția decisivă la progresul economico-social al patriei, la pace și înțelegere Intțe popoare. »în comunicarea „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind rolul statului și al națiunii in so- cialism", prezentată de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul Academiei de studii social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., este subliniat aportul esențial al secretarului general al partidului la corectarea, elucidarea și dezvoltarea teoriei statului și națiunii, de o însemnătate deosebită pentru procesele pozitive produse in societatea noastră de la Congresul al IX;Iea. pentru îmbogățirea tezaurului socialismului științific. în acest cadru, se arată că după Congresțil al TX-Iea al P.C.R. au fost instituite noi raporturi intre statul socialist și popor, s-a ridicat pe o treaptă nouă sistemul politic, realizindu-se democratizarea organelor de stat centrale și locale, crâîndu-se o rețea de organisme obștești, democratice, care lărgesc baza de elaborare a deciziilor și asigură, in simbioză cu statul, exercitarea drepturilor constituționale, a atributelor cetățeanului in calitate de proprietar, producător și beneficiar al avuției sociale.O contribuție remarcabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la teoria statului socialist, se relevă în comunicare, o reprezintă renunțarea la vechea formulă a dictaturii proletariatului și înlocuirea ei cu titulatura de stat al democrației muneitorești- revoluționare, care a schimbat radical optica raporturilor dintre' stat și popor. Statul iși îndeplinește funcția ecortomico-organizatorică in societate în calitate de reprezentant al poporului, de administrator oamenii muncii, adevărații proprietari, participind și ei. pe o scară tot mai largă, in cadrul sistemului autocoh- ducerii la administrarea avuției sociale.Parale] cu clarificarea problemelor de fond ale doctrinei statale, s-a trecut la reorganizarea organelor și aparatului de stat, la reforma admi- nistrativ-teritorială, reorganizarea structurii aparatului de producție iși conducere economică, lichidarea' a numeroase verigi intermediare, reâi- niepsionarea periodică a sectoarelor auxiliare, neproductive, toate acestea vizind realizarea unei mai mari mobilități și eficiente in actul conducerii. O preocupare deosebită s-a manifestat, de asemenea, pentru 'Îndeplinirea funcției cultural-dduca- tive a statului, în concordanță cu cerințele revoluției , tehnico-'științifice și ridicarea nivelului de civilizație spirituală a poporului, precum și funcției de apărare a independentei naționale, a drepturilor suverane, inalienabile ale națiunii noastre de a-și hotărî soarta conform propriei voințe, de a fi stăpină in țara sa.Printre orientările de bază ale Tezelor din aprilie — relevă comunicarea — se numără asigurarea in stat a autorității legii adoptate de instanțele constituționale cu participarea organelor democratice obștești, pe baza dezbaterii cu intregul popor, o mai strinsă conlucrare intre organele de stat și organismele democrației revoluționare, promovarea intre partid și stat a unor relații care să nu ducă nici la suprapunere, nici la excluderea reciprocă, ci la completarea lor dialectică în buna organizare și conducere a societății.în comunicare se evidențiază că tovarășul Nicolae Ceaușescu a insuflal partidului și poporului curajul afirmării nestingherite a identității naționale.

Curățindu-se principiul națiunii de zgura dogmatismului, redindu-i-se Întreaga strălucire — se arată în comunicare — sint reconsiderate valorile perene ale națiunii române, este reanimat sentimentul mindriei naționale față de o istorie eroică, jalonată de necurmate lupte pentru libertate și neatirnare, pentru afirmarea entității etnice și culturale. Paralel cu redarea moștenirii naționale poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu dezvoltă teoria caracteristicilor și rolului națiunii în socialism, definind-o drept cadrul cel mai propice de stimulare și canalizare a energiilor în direcția făuririi socialismului.Comunicarea „Lupta pentru unitate național-statală. coordonată fundamentală a istoriei multimilenare a poporului român" a fost prezentată de academician Ștefan Pascu. Istoria popoarelor, asemenea unei construcții frumoase și armonioase, solide și trainice, pretinde cu necesitate temelii sănătoase, adine implantate in sol.«și, de asemenea, coloane de susținere. impunătoare prin frumusețea și trăinicia lor — se arată in comunicare. în cazul istoriei poporului român, temeliile, solide și adine înrădăcinate in sol și conștiințe, sint daco-romanii, iar coloanele — idealurile fundamentale : dreptatea și libertatea socială și națională. independența și unitatea na- țional-statală.Comunicarea înfățișează principalele momente care au marcat istoria multimilenară a poporului român, valențele noi pe care idealul unirii le-a dobîndit de-a lungul timpului.Pentru „România viitoare", pentru o „Românie tare și unită", pentru unirea românilor „într-o singură nație", se subliniază în comunicare, luptau toți bunii patrioți, oriunde se găseau, prin toate mijloacele posibile. Temeiurile luptei Încununate de izbindă erau masele populare — țărani. muncitori, intelectuali.Nimic nu mai putea abate privirile și gindurile, dorințele și hotări- rile de unire. Cu atit mai mult cu cit integrarea forțată a Transilvaniei in regatul Ungariei, prin compromisul 

dualist austro-ungar din 1867, a accentuat tendințele de desnaționaliza- re a românilor, care a avut drept urmare o accentuată indirjire atit în România, cit și in provinciile românești de sub dominație străină. „Figura României, una și nedespărțită" era asemenea unei stele călăuzitoare spre implinirea idealului de secole dorit. Nimic nu niai putea opri procesul' pornit. Nici măSuFile și nici legile drastice de desnaționalizare ale burghezo-moșierimii maghiare, nici pedepsele drastice împotriva temerarilor luptători pentru drepturi și dreptate și nici chiar marea conflagrație mondială.Declarația de autodeterminare a națiunii române din 12 octombrie 1918. prezentată in parlamentul de la Budapesta la 18 octombrie, trebuie socotită momentul istoric de valoare programatică și practică fundamental pentru națiunea română, pentru desâvirșirea unității sale politice și de stat. Pe baza acesteia și in numele principiilor cuprinse in ea se desfășoară toate acțiunile, se iau toate hotăririle, din a doua jumătate a lunii octombrie și din luna noiembrie, încununate de Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie de lâ Alba lulia. de proclamarea unirii Transilvaniei cu România. Se săvîr- șea, astfel, într-o atmosferă înălțătoare. pătrunsă de o emoție pină Ia extaz, prin chibzuință matură a' unui popor chemat să-și hotărască soarta, cel mai însemnat act din istoria milenară, dramatică și eroică, a poporului român. Unirea era rezultatul firesc, legic, al dezvoltării istorice a poporului român, al .luptei acestuia de a fi liber și stăpîn in propria lui țară. Unirea n-a fost efectul unei întimplări,. deoarece din timpuri ice se. pierd în vechimea secolelor, idealul unirii, libertății și independenței a fost făclia ce a luminat calea 'dreptății, progresului, libertății și demnității poporului român.în comunicarea tovarășului Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R.. directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.,. intitulată „Rolul maselor populare, al mișcării muncitorești, revoluționare In lupta pentru realizarea statului național unitar român", este evocat trecutul istoric îndelungat al poporului român, bogat in evenimente glorioase, in care masele populare au avut un rol hotăritor atit. in. luptele pentru apărarea libertății și pămintului strămoșesc, cit și in cimentarea' și întărirea unității neamului. Caracteristic in acest sens este faptul că aproape de fiecare dată din rindul maselor s-au ridicat personalități destoinice, care, ințelegind voința și aspirațiile acestora, le-au condus la luptă și la izbindă.După ce evidențiază principalele momente din Îndelungatul proces de luptă a maselor populare pentru libertate și dreptate, pentru independență și unitate națională, pentru înfăptuirea aspirațiilor de unire a tuturor românilor intr-un singur stat, comunicarea prezintă începuturile mișcării muncitorești și socialiste din țara noastră în strinsă legătură cu marile evenimente din istoria patriei. în acest context este relevat faptul că însuși programul partidului clasei muncitoare, organizat in 1893. prevedea dreptul celor trei milioane de români din Transilvania de a-și hotări singuri soarta. Mai importantă insă a fost activitatea practică a organizațiilor muncitorești pe linia apropierii, cu un ceas mai devreme, a unității depline a românilor.Clasa muncitoare și conducătorii ei nu s-au mărginit numai la formularea poziției lor față de problema națională, ci au militat activ pentru a influența politica guvernelor, astfel incit acestea să adopte măsuri corespunzătoare intereselor maselor populare ale țării. In desâvirșirea procesului de făurire a statului național unitar român, cel mai important factor l-au constituit masele populare, adunate în ziua de 1 Decembrie 1918 int.r-un adevărat forum plebiscitar la Alba lulia. Rolul de 

călăuzitor al maselor l-a avut partidul socialist, partidul clasei muncitoare. Reprezentantul partidului muncitorilor a fost autorul propunerii de convocare a Marii Adunări Naționale Constituante din Transilvania. Cauza dreaptă, legitatea istorică pe care a proclamat-o unanim Marea Adunare Națională Constituantă de ,1a Alba lulia. la 1 Decembrie 1918, stau la temelia unității de neclintit a poporului român, operă istorică măreață înfăptuită de mase.Partidul clasei muncitoare, care a avut o participare istorică la procesul desăvîrșirii unității naționale a poporului român — se relevă in comunicare — și-a reorganizat propriile rînduri in spiritul acestei unități. Congresul partidului din mai 1921 a fost congresul de făurire a partidului clasei muncitoare la scara României reîntregite, care devenea astfel primul partid politic din țară cu organizații pe întregul teritoriu al statului unitar român. expresie a profundei sale integrări in insășî existența poporului român.In comunicarea. „Condițiile interne și internaționale in care s-a încheiat procesul de formare a statului național unitar român. însemnătatea sa istorică", prezentată de tovarășul general-locotenent Ilie Ceaușescu, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului apărării naționale și secretar . al Consiliului Politic Superior al Armatei, se arată : Fundamentele trainice ale Marii Uniri, pe care cu venerație o celebrăm astăzi, au fost durabil așezate prin vremuri de înseși dialectica dezvoltării sociale, de evoluția obiectivă a societății spre progres în epoca modernă, de cerințele creării unui cimp larg dezvoltării forțelor de producție, științei și culturii naționale, de imperativul afirmării plenare a întregului potențial material și spiritual al poporului român.Sub raportul condițiilor interne, o însemnătate cardinală a avut-o faptul că. in lupta pentru realizarea unirii, a existat un larg și indestructibil consens național, ceea ce a asigurat angrenarea tuturor claselor 

și categoriilor sociale, a tuturor forțelor politice din intregul spațiu locuit de români.în continuare sint evocate momentele importante ale luptei poporului român pentru făurirea statului național unitar.Intensificarea luptei poporului ‘român, ca, de altfel, și a altor popoare europene oprimate, a fost impulsionată și ,de evenirhentele internaționale, intre care un loc aparte l-a ocupat victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. O condiție externă favorizantă a constituit-o, de asemenea, intensificarea luptei de eliberare națională în diferite țări, care a reprezentat un factor puternic în accelerarea destrămării monarhiei austro-ungare, stilp al reacțiunii, asupritor de popoare și națiuni.în acest context deosebit de complex, lupta pentru făurirea statului național unitar român s-a incadrat intr-un amplu proces revoluționar, în care hotăririle de unire cu patria mamă ale tuturor locuitorilor din provinciile istorice românești au încheiat apoteotic îndelungatul efort al luptei eroice a poporului român pentru unitate națională și independență. Așadar, statul național unitar român nu a fost rodul unei situații conjuncturale. ci s-a realizat, ca toate marile înfăptuiri din istoria românilor, prin forțe proprii, factorii de decizie reușind să discearnă și să fructifice in. beneficiul marii cauze a unității ’statale românești toate acele condiții și.împrejurări interne și internaționale care i-au fost favorabile.Pe temelia trainică a mărețelor împliniri din anii socialismului, unitatea națională, coeziunea societății; a întregului popor in jurul partidului, al secretarului său general, au căpătat un conținut nou, superior. reprezentînd o puternică forță motrice în lupta pentru înfăptuirea Programului partidului, a hotâririlor Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale, un factor determinant în apărarea independenței și suveranității patriei.în comunicarea intitulată „Rolul științei și invățămintului in formarea și dezvoltarea conștiinței unității naționale a poporului român", prezentată de tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, se arată : Sârbătorindu-și. în șesiune solemnă centenarul, la 26 septembrie 1966. Academia Republicii Socialiste România audia. ca oaspete de onoare, pe cel căruia Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român ii încredințase, doar cy puțină vreme în urmă, destinele partidului și ale țării. într-o memorabilă expunere, tovarășul Nicolae Ceaușescu înfățișa atunci intelectualității române esența înaltelor sale convingeri asupra însemnătății și rosturilor științei în istoria națiunilor, prefigurind direcțiile de acțiune ce urmau să ridice, de-a lungul următorilor ani, știința românească la înălțimea răspunderilor sociale ce i-au fost hărăzite.Așa cum sublinia atunci conducătorul partidului și statului nostru, creația științifică și culturală are rădăcini adinei în trecutul îndepărtat al istoriei poporului ; ea s-a dezvoltat în strinsă legătură cu procesele social-economice, cu lupta forțelor înaintate pentru eliberare națională și socială, cu Întreaga evoluție a societății românești, precum și cu progresul științei și culturii universale.în comunicare sint evocate evenimente și personalități de frunte ale științei și învățămintului din tara noastră care au contribuit, de-a lungul timpurilor, la cimentarea unității spirituale a românilor, la trezirea conștiinței naționale și mobilizarea ei in lupta pentru făurirea statului național unitar român.La jumătatea deceniului al șaptelea al veacului nostru, România pășea într-o eră nouă, se arată in continuare.

De la istoricul Congres al IX-lea el P.C.R., poporul nostru parcurge cu entuziasm, cu o reînnoită încredere în viitor, anii unor profunde transformări revoluționare, întemeiate pa o înțelegere proprie a realităților, precum și pe o viziune nouă. Originală, asupra căilor spre socialism și comunism.Din inițiativa tovarășului Nicolaa Ceaușescu, strălucit conducător al partidului și țării — de numele căruia sînt legate indisolubil toate mărețele înfăptuiri ale acestei glorioase perioade — s-a elaborat „Program.ul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pe perioada 1981-—1990 și direcțiile principale pînă in anul 2000", primul document politic programatic din istoria științei românești, ale cărui prevederi au fost amplu detaliate de Congresul al XIII-lea și reconfirmate de cea de-a 5-a Conferință Națională ale partidului. în strinsă unitate cu invățămintul și producția, cercetarea a obținut. !n anii noștri, rezultate de valoare in toate domeniile. Pe tărîmul chimiei s-a remarcat importanta operă științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Autor al unor lucrări de înaltă referință în domeniul sintezei și caracterizării compușilor macromoleculari, ce au exercitat o influență decisivă asupra industriei chimice naționale, cunoscînd, totodată, o largă circulație internațională, tovarășa Elena Ceaușescu s-a afirmat în conștiința lumii științifice de pretutindeni drept cel mai prestigios reprezentant al științei românești contemporane.In comunicare este evidențiată preocuparea statornică a partidului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru crearea de structuri ale științei, învățămintului și culturii în toate zonele țării, pentru dezvoltarea armonioasă, materială și spirituală a acestora.In continuare a fost prezentată ccmunicarea „Lupta poporului român pentru înfăptuirea unității naționale, oglindită in artă și literatură" de către tovarășa Suzana Gâdea. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, tn comunicare se spune : Este pentru noi toți, acum, la aniversarea a 70 de ani de la Marea Unire, o înaltă datorie de conștiință să exprimăm profunda noastră recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, redindu-ne valorile demnității naționale, restituindu-ne integral spiritul măreței noastre dăinuiri in istorie, a repus in matca adevărului toate faptele eroice și dovezile culturale care au precedat prin vremuri actul de voință al națiunii înfăptuit la 1 Decembrie 1918. In contextul concepției, de excepțională însemnătate, al secretarului general al partidului nostru, privind afirmarea structurii jjnitare a istoriei și culturii in spațiul carpato-danubianOrpon- tic, o coordonată fundamentală o constituie situarea permanentă in prim-plan a rolului maselor populare, al Întregului nostru popor. In comunicare se relevă faptul că afirmarea permanenței, continuității și unității poporului nostru in spațiul carpato- danubiano-pontic este ideea-forță in slujba căreia și-au clădit opera primii cronicari români, învățații Școlii Ardelene, întreaga pleiadă de scriitori legați de idealurile Revoluției de la 1848, dintre care majoritatea au militat neabătut și pentru înfăptuirea Unirii de Ia 1859, ca și scriitorii clasici și contemporani.Reprezentative prin forța ți penetrația în conștiințe, prii) înalta capacitate de mobilizare a poporului — se spune în comunicare — au fost și creațiile muzicale, cele din domeniul artelor plastice, teatrului, cinematografiei, inspirate de momentul înălțător al Unirii din 1918. Referitor la activitatea artistică din perioada actuală, in comunicare se arată că toți creatorii din domeniul artei iși inde- plinesc o, înaltă îndatorire patriotică din a acționa cu și mai multă hotă- rire pentru a transpune in limbaj artistic marile idei ale epocii.Instituirea, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a cuprinzătorului Festival al muncii și creației „Cintarea României" este un corolar al înaltei afirmări, în plan spiritual, a deplinei unități a întregii noastre națiuni în jurul partidului, al excepționalei considerații de care se bucură strălucitorul filon aurifer pe care-1 constituie, prin timp, marile valori și capacități de creație ale poporului. Valorile spirituale sint puse in mod conștient in slujba unui țel consecvent urmărit : formarea conștiinței înaintate, pe măsura celei mai avansate orinduiri sociale . de pină acum și a marilor cuceriri ale cunoașterii umane. In realizarea acestui nobil țel. un merit deosebit revine înaltei dăruiri revoluționare, remarcabilei competențe cu care cultura, întreaga viață spirituală sint îndrumate de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabilă . personalitate a vieții politice și științifice contemporane.Comunicarea înfățișează. în continuare, felul în care cultura noastră nouă, socialistă se dezvoltă în prezent, cunoscind o epocă de înflorire, pe măsura mărețelor transformări ale patriei.Comunicarea „Recunoașterea șl confirmarea internațională a actului istoric înfăptuit de poporul român Ia 1 Decembrie 1918" a fost prezentată de tovarășul Ioan Totu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe. Această confirmare, se subliniază in comunicâre, reprezintă in conținut recunoașterea unanimă a genezei daco-romane a ținutului Transilvaniei, a justeței luptei poporului român pentru unitatea națională, a caracterului legic, obiectiv al proceselor istorice ireversibile privind înfăptuirea integrității țării. In acest context, comunicarea menționează o serie de documente oficiale ale diferitelor state, care, recu- noscind legitimitatea formării statului național unitar român, elogiază entuziasmul patriotic și sacrificiile poporului român pentru triumful comun al libertății și dreptății în lume, asigurînd, totodată, întregul sprijin pentru dobindirea și garantarea tuturor drepturilor politice și teritoriale ale poporului și națiunii române. Se relevă, de asemenea, că recunoașterea internațională a realităților, a proceselor istorice obiective care au determinat formarea statu

lui național unitar român a Insei nat, in același timp, confirmar drepturilor legitime ale pdporul român in lupta sa pentru apărar integrității teritoriale și cucerir independenței.Comunicarea reliefează apoi rec noașțerea. in continuare, pe plan ii ternâțional a Marelui act al Unir după Conferința de pace de la Pari Această perioadă a cunoscut in: momente și evenimente deosebi datorită pozițiilor duplicitare și j< cului de culise al marilor puter care au recurs la dezmembrarea t nor state și împărțirea teritoriile lor cu Germania fascistă.In condițiile recunoașterii de fap și de drept a legitimității Actului d la 1 Decembrie 1918, Îndeosebi revi zioniștii horthyști, mergînd mină i mină cu Germania hitleristă și sta tele fasciste, au organizat acțiun menite să ducă Ia revizuirea trata telor de pace și impunerea odiosulu Dictat de la Viena. care smulgea < mare parte a Ardealului din trupu țării. Este evocat faptul că in această perioadă neagră pentru istoria omenirii, in România se declanșează c amplă și profundă mișcare antifascistă și antirevizionistă sub conducerea Partidului Comunist Român, in cadrul căreia, s-a afirmat cu tărie personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Marea dimensiune a mișcării antifasciste și a sentimentelor patriotice ale poporului român au conferit-o și manifestațiile cu rezonanțe internaționale de la 1 Mai 1939, organizate sub conducerea cadrelor de bază ale Partidului Comunist Român, din rindul cărora s-au remarcat tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Petrescu.în comunicare se arată că prin doborirea dictaturii militare anto- nesciene și victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 și participarea României cu toate forțele sale umane și materiale împotriva fascismului pină la victoria finală, la sfirșitul lunii octombrie 1944 intregul teritoriu al țării a fost eliberat. Actul demnității naționale din August 1944 a marcat o cotitură in istoria patriei noastre, a deschis calea cuceririi depline a independenței și suveranității naționale.In comunicare sint prezentate, de asemenea, principiile politicii externe a partidului și statului nostru, inițiativele și demersurile președintelui Nicolae Ceaușescu pe arena internațională, in vederea rezolvării constructive a marilor probleme ale lumii de astăzi.„Epoca Nicolae Ceaușescu — epocă de mărețe împliniri a celor mai nobile aspirații ale poporului român" este titlul comunicării prezentate de tovarășul Nicolae Constantin, membru ăl Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, m care se spline: Acum, la implinirea a șapte decenii de la măr.ețul eveniment din 1918, România se înfățișează lumii ca o țară liberă, demnă, stăpină pe destinele sale, ce iși făurește de sine stătător prezentul socialist și viitorul comunist și se bucură de un maro și binemeritat prestigiu pe toate continentele. Acționind cu dăruire și abnegație, sub conducerea gloriosului său partid comunist, poporul român adaugă noi și mărețe înfăptuiri epocii de aur pe care o trăiește și pe care întreaga noastră națiune o numește. cu vibrantă mindrie patriotică și recunoștință pentru genialul ei ctitor. „Epoca Nicolae Ceaușescu".Tn anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea — cind, prm voința unanimă a comuniștilor, a întregului popor, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist. Român a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu — România a devenit o țară industrial-agrară. cu o industrie modernă, cu o agricultură socialistă in plin progres, cu o puternică dezvoltare a științei. învățămintului și culturii. Prin aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale socialismului științific. al.e materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale țării noastre, a fost regîndită strategia de edificare a noii orinduiri, au fost înlăturate idei și teze neconforme cu realitățile românești, punindu-se în valoare capacitatea partidului de a stabili o- biectivele de acțiune corespunzător fiecărei etape istorice, potențialului creator al întregului popor.Etapă distinctă a revoluției și construcției socialiste in țara noastră, perioada strălucită inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului se înscrie ca un timp excepțional de dens in înfăptuiri fără precedent, în cursul căreia România a cunoscut cea mai puternică dezvoltare econo- mico-socială.Marcată decisiv de personalitatea ilustrului conducător al partidului și statului nostru, „Epoca Nicolae Ceaușescu" a adus o viziune nouă, dialectică, in înțelegerea și desfășurarea procesului de transformare revoluționară a societății și a omului, de făurire a noii orinduiri in -România.După ce sint relevate profundele transformări petrecute în toate domeniile de activitate, in comunicare se spune : Hfevine ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. marele merit de a fi subliniat rolul determinant al proprietății socialiste asupra mijloacelor' de producție, ca un concept fundamental, hotăritor pentru antrenarea și participarea largă, conștientă a maselor de oameni ai muncii — in calitate de proprietari, producători și beneficiari a tot ceea ce se realizează pe pămintul țării — la uriașul efort de înălțare continuă a României pe noi trepte de progres și civilizație.în continuare, în comunicare se arată : „Epoca Nicolae Ceaușescu" evidențiază pregnant, prin marile sale înfăptuiri, că efortul de consolidare a unității și independenței României a fost coordonata esențială a întregii politici promovate cu fermitate și înțelepciune de secretarul general al partidului, realizările dobîndite de țara noastră pe toate planurile fiind dovada incontestabilă a faptului că nu poate exista socialism fără libertate, că edificarea noii orinduiri este posibilă doar în condițiile deplinei libertăți și suveranități naționale.In încheierea sesiunii, intr-o atmosferă entuziastă, de vibrant patriotism, participanții au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLARA A SARCINILOR ECONOMICE
i mineritul maramureșean, mina a Sprie ocupă un loc distinct nu nai prin îndelungata ei activi- ci și prin bunele rezultate obți- e in ultimii trei ani, perioadă in e unitatea s-a situat pe locul I întrecerea socialistă pe ramură, t pentru care a fost distinsă cu rdinul Muncii" clasa I. Buna or- îizare a activității a fost reconfir- tă in perioada care a trecut din ist an : s-a obținut peste plan o iducție de metale in valoare de milioane Iei. Demn de subliniat e și faptul că planul a fost inde- nit la toate sortimentele, livrîn- -se suplimentar 41 tone zinc, 5 tone cupru, 1 705 tone sulf ș.a. ■ate aceste rezultate sint rodul ac- milor inițiate de comitetul de irtid, consiliul oamenilor muncii, i conducerea. întreprinderii, care i vizat in mod special introducerea îor tehnologii moderne de exploa- re, mecanizarea operațiilor din ibteran. a transportului și scoaterii .inereului la suprafață.CANTITĂȚI SPORITE DE MINE- EURI PRIN MODERNIZAREA EHNOLOG1ILOR DE LUCRU. Pe îg. Gabriel Iancu, inginerul-șef cu roducția din cadrul minei, il găsim i biroul său, înconjurat de nume- oase planșe, desene, studii de efi- iență. Alături, pe un perete, Ia o cară mult redusă, imaginea fidelă i întregii mine. Ceea ce este trasat, u linii fine, in tuș, o să vedem nu teste mult timp coborind in subte- ■an : orizonturile și galeriile, suito- •ii, rostogoalele. camerele cu front ie lucru și încă nulte altele. Pînă îtunci, îi solicităm inginerului- șef cîteva amănunte cu privire la rezultatele constant bune obținute de colectivul de aici.— Minereul nu se extrage ușor, ne spune interlocutorul. Am avut și noi destule greutăți de depășit. Dar nu la acestea vreau să mă refer. Datoria noastră era să le învingem, deoarece mineritul este un examen zilnic. Iar dacă l-am trecut, aceasta se datorează in principal extinderii metodelor noi de exploatare, preocupării de a găsi cele mai eficiente modalități și soluții de lucru. Am renunțat la metoda de exploatare cu fișii orizontale și rambleu ; acum lucrăm cu foarte bune rezultate după noua tehnologie generalizată la Baia Sprie — metoda cu surpare in subetaje. Această nouă tehnologie se pretează la condițiile noastre de zăcămint, are un randament ridicat și presupune un înalt grad de mecanizare. Astfel, in acest an am introdus un nou cărucior de perforat găuri de mină in evantai, rod al gindirii unui colectiv de mineri și specialiști, la care o contribuție remarcabilă și-au adus-o ing. Mircea Munteanu și lăcătușul Vasile Jurj, de la sectorul I. Cu acest nou tip de cărucior se pot perfora găufi paralele, ceea ,ce asigură creșterea gradului de recuperare a metalelor din zăcămint. Ca rezultat concret merită consemnat faptul că gradul de recuperare la plumb este de 87 la sută, la zinc — 88 la sută, iar la cupru — 90 la sută, indici care ne situează peste media obținută pe centrală.La toate acestea să adăugăm că, în subteran, transportul minereului este electrificat in totalitate, că se lucrează cu încărcătoare de mare capacitate, că la uzina de preparare se acționează pentru introducerea măcinării autogene și a unor celule de capacitate sporită. Ceea ce vorbește de la sine despre efortul permanent de modernizare a producției.REPARAȚII DE CALITATE, LA TERMENELE STABILITE ÎN GRAFICE. Orizontul „zero". Coborim in

EXPORTUL
îndeplinit cu o lună mai devreme

Recenta adunare generală a oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică din Bacău a hotărit ca, prin aplicarea unor noi măsuri tehnice și organizatorice, planul la export pe acest an să fie îndeplinit cu o lună de zile mai devreme, astfel ca in decembrie să se treacă la fabricarea produselor ce vor fi livrate partenerilor de peste hotare in luna ianuarie a anului viitor. Acest angajament are ca temei, evident, realizările de pină acum. De la începutul anului, unitatea și-a îndeplinit ritmic, lună de lună, planul Ia producția fizică și in primul rind la export, onorindu-și toate contractele la termenele prevăzute și chiar in avans. Practic, in zece luni din acest an, întreprinderea a realizat o producție-marfă suplimentară in valoare de circa trei milioane lei, concretizată, intre altele, in 500 tone organe de asamblare de bună calitate. De notat că întregul spor de producție a» fost realizat pe seama creșterii productivității muncii, indicator la care prevederile de plan au fost depășite cu 3,5 Ia sută. Cum s-a acționat, ce măsuri s-au luat pentru obținerea acestor rezultate ?Dumitru Cojan, inginerul-șef al întreprinderii, e de părere că hotări- toare in acest sens sint organizarea riguroasă, în cele mai mici amănunte, a întregii activității, precum și urmărirea atentă, zi de zi, a stadiului de execuție a fiecărei comenzi în parte. Astfel se poate asigura o aprovizionare ritmică a locurilor de muncă cu materii prime și materiale. o programare minuțioasă, pe minute. s-ar putea spune, pe faze de fabricație, a execuției fiecărui produs. Ca atare, zilnic, la conducerea unității se analizează stadiul realizării fiecărui lot de produse, se iau măsuri pentru soluționarea problemelor apărute, pentru urgentarea livrării produselor. în plus, de fiecare comandă răspunde nemijlocit un cadru de conducere din unitate, începînd de la asigurarea materiilor prime și lansarea lor in fabricație pînă la expedierea produselor finite către partenerul extern.De fapt, grija pentru realizarea ritmică, la înalt nivel calitativ a producției de export începe chiar din depozitul de materii prime și se încheie în atelierul de ambalare a produselor finite. Astfel, în depozitul de materii prime, echipe de muncitori, ajutate de specialiști, sortează și aleg oțelurile, celelalte “materiale necesare pentru realizarea unor produse de cea mal 

subteran, pe la puțul nr. 3 — Lim- pedea. Prin interfon, inginerul-șef cere să fie trimisă colivia. Primim confirmarea printr-un semnal luminos. între timp, notăm că acest puț este dotat cu un schip de 3.2 metri cubi, prin care se evacuează minereul. Consemnăm acest amănunt deoarece schipul constituie un unicat în bazinul minier maramureșean ; incă o dovadă a atenției acordate înnoirii și modernizării activității de transport al minereului....Orizontul 15. Sintem la 38 metri adincime, sub nivelul mării. După citeva zeci de metri, pe care ii parcurgem pe galerii, intrăm intr-un atelier de reparații care practic nu se deosebește prin nimic de cele similare existente la suprafață, la marile întreprinderi. Atelierul este dotat cu strunguri și raboteze, cu bancuri de lucru, dispune de dotare tehnică, de,scule și dispozitive care permit in orice moment intervenții rapide și eficiente la utilajele din subteran. Aflăm că, după graficele stabilite încă de la începutul lunii, se execută la timp toate reviziile, tehnice și reparațiile planificate. Lingă un încărcător frontal cu cupă de mare capacitate, l-am întilnit pe subinginerul Gheorghe Banyai, care urmărea operațiile de schimbare a radiatorului și paletelor, astfel incit la sfirșitul schimbului utilajul să poată reintra in frontul de lucru. La un alt loc de muncă se lucra intens la un utilaj de mare complexitate tehnică, executat la întreprinderea de utilaj minier din Satu Mare. In
Un frumos angajament muncitoresc

la mina Baia Sprie:

Zi de zi, planul la producția 
de minereuri depășit

terlocutorii se arată însă pesimiști in ce privește respectarea graficelor de reparații la acest utilaj. Motivul ? „Mai sint unele probleme tehnice legate de fiabilitatea unor subansam- ble, pe care, oricît ne-am strădui noi, fără sprijinul efectiv al furnizorului nu le putem rezolva".Activitatea in abataje nu încetează insă nici o clipă. O dată cu întreținerea și repararea utilajelor, minereul din stocurile existente este transportat la suprafață. Așadar, simultan, in acest sector se acționează- atit pentru repararea intr-un timp cit mai scurt și de bună calitate a utilajelor, cit și pentru alimentarea ritmică cu minereu a uzinei de preparare. Pe bună dreptate, se poate spune că rezultatele bune obținute de minerii de aici se'datorează și respectării graficelor de revizii și reparații. Argumentele sint in primul rind producțiile' din subteran, de unde zilnic se extrag cantități suplimentare de minereu. Și aceasta este urmarea firească a eforturilor depuse de minerii direct productivi, dar și de către muncitorii și specialiștii din sectorul electromecanic, care împreună au reușit să sporească an de an indicii de utilizare a principalelor mașini și utilaje. Bunăoară, in prezent, mașinile de incărcat în abataje au un indice de utilizare de 83,53 Ia sută, mașinile de incărcat în galerii de 83.39 la sută, iar morile cu bile de la instalațiile de preparare — 92,8 la sută, indici superiori celor planificați.O CERINȚA MEREU ACTUALA : CREȘTEREA CALITĂȚII MINEREURILOR. Zăcămîntul minei Baia 

bună calitate. în continuare, pentru producția de export s-a organizat o secție mare, specializată. Prin ream- plasarea mașinilor și utilajelor au fost create linii tehnologice și ateliere speciale, care execută numai produse pentru export. Apoi, aici au fost repartizați să lucreze muncitori cu o înaltă calificare, comuniști cu o conștiință ridicată, practic cei mai destoinici oameni din întreprindere. Printre ei se numără maiștrii Vale- riu Stănoiu, Constantin Păduraru, Vasile Savin. Constantin Bocioagă, subinginerii Constantin Grozavu și Toni Gora. muncitorii Mihai Baciu, Dumitru Slătinaru, Ion Popa. Subinginerul Pavel Avătăjji, șeful acestei secții specializate, care este și secretarul comitetului de partid pe întreprindere, ne spunea că, în ultima vreme, s-au luat o serie de noi măsuri pentru modernizarea produc-
La întreprinderea mecanică

din Bacăuției, asimilarea în fabricație a unor organe de asamblare cu caracteristici tehnico-l’uncționale superioare, lărgirea gamei sortimentale etc. Astfel, la cererea unor parteneri externi, au fost introduse in fabricație organe de asamblare pentru industria chimică, industria de automobile, ca și pentru liniile de înaltă tensiune care se construiesc în străinătate. Iar pentru ca aceste produse să corespundă exigențelor înalte de pe piața externă, in secție s-a introdus un sistem electronic de control al calității pieselor executate.Rezultatul nemijlocit al măsurilor luate pentru organizarea superioară a producției și a muncii, pentru îmbunătățirea calității produselor și diversificarea gamei sortimentale se regăsește in creșterea solicitărilor la export. Astfel, întreprinderea a primit comenzi suplimentare din partea unor firme din Anglia, Iran, Italia, R.F.G. și din alte țări. Și trebuie spus că, in pofida unor greutăți pe care întreprinderea le mai intîmpină uneori in aprovizionarea cu materii prime și materiale, toate comenzile sint onorate exemplar, ritmic, unele chiar in avans. La jumătatea lunii octombrie, de pildă, un partener din R.F.G. a cerut ca cel mult intr-o lună de zile să i se livreze in plus o însemnată cantitate de organe de asamblare, cu 

Sprie nu are un conținut bogat de metale. Și totuși colectivul de aici a reușit să livreze, peste plan, importante cantități de metale in concentrat. Cum se explică acest lucru ? în primul rind prin atenția deosebită acordată muncii în abataje, unde se urmărește separarea sterilului de minereu, prin urmărirea filoanelor cit mai bogate. în același timp se are in vedere și se acționează cu răspundere pentru exploatarea și livrarea spre preparație și a rezervelor de minereu cu conținut mai scăzut de substanțe utile. în vederea creșterii gradului de recuperare și valorificare a materiei prime, în subteran se acționează, totodată, pentru extragerea rezervelor din panourile izolate și scăderea diluției cantitative. Pe de altă parte, la instalațiile de preparare se acționează pentru reducerea impurităților în concentratele selective cuproase și zincoase, pentru îmbunătățirea calității și mărirea gradului de valorificare a metalelor. într-un cuvint, se urmărește exploatarea optimă a fiecărui gram de minereu, a întregii mase miniere. Alături de mineri, preparatorilor le revine sarcina de a îmbunătăți gradul de valorificare a metalelor din minereuri și calitatea concentratelor. Preparatorii de la Baia Sprie, prin introducerea unor rețete adecvate fiecărui minereu în parte, au reușit și reușesc in continuare să obțină concentrate de foarte bună calitate. în aceSt sens merită a fi consemnat faptul că la absolut toate concentratele — plumboase, cuproase, pirită — indicii calitativi realizați sint superiori in medie cu 4—5 procente celor planificați.— Rezultatele bune obținute, calitatea mereu sporită a minereurilor se datorează intr-o mare măsură și faptului că absolut tot personalul minei este cuprins în cursuri de ridicare a pregătirii profesionale — ne-a precizat tovarășul Mihai Cocuz, secretarul comitetului de partid din cadrul minei. Pe lingă ridicarea nivelului și cunoștințelor specifice activității noastre, aceste cursuri, care au un. pronunțat caracter aplicativ, familiarizează minerii și preparatorii cu metodele și tehnicile moderne de exploatare și preparare. în același timp, acordăm o atenție deosebită policalificării, in ideea ca unii dintre mineri să poată lucra ca artificieri, lăcătușii ca mineri, sudorii ca lăcătuși. Toate-aceste măsuri le-am inițiat și le urmărim tocmai pentru că munca în subteran impune, acum mai mult ca oricind, cunoștințe deosebite in multe domenii. Punem mare preț pe creșterea nivelului de pregătire profesională deoarece in perspectivă — incepind chiar de anul viitor — mina Baia Sprie va cunoaște o-amplă dezvoltare. Avind in vedere faptul eă. economia națională are nevoie de cantități sporite de materii prime de bună calitate. minerii de la Baia Sprie se angajează ca in cinstea apropiatei plenare a partidului să extragă și să livreze suplimentar însemnate cantități de concentrate de minereuri de bună calitate.Experiența acumulată de acest colectiv de frunte al mineritului maramureșean, dublată de hărnicia și eforturile făcute zilnic la fiecare loc de muncă, dă garanția că acest an-, gajament va fi îndeplinit, ceea ce ar permite situarea colectivului de aici, și in acest an, pe un loc de frunte in întrecerea socialistă pe ramură.
Gheorghe IONIȚA 
Gheorghe pARJA corespondentul „Scînteii"

totuj diferite de cele aflate in fabricația curentă. Imediat, conducerea unității a luat măsurile tehnice și organizatorice necesare și numai in două săptămîni toate produsele solicitate au fost livrate. La fel s-a procedat și în cazul unei firme din Italia, care a solicitat in plus față de contracte o cantitate de 255 tone organe de asamblare, într-o gamă sortimentală destul de largă. Și de data aceasta, întreprinderea băcăuană a fost promptă in livrarea produselor.In prezent, după cum ne-a spus economistul Petrișor Bălăiță, directorul comercial ăl întreprinderii,: pe flux se află ultimele cinci comenzi din planul de export pe acest an, produse care vor fi livrate partenerilor externi pină la sfirșitul lunii noiembrie. Concomitent, se fac intense pregătiri tehnice și organizatorice pentru producția anului viitor, cind pianul la export prevede o creștere cu aproape 20 la sută față de 1988. In acest scop, s-a trecut la asimilarea in fabricație a altor zece noi tiposortodimensiuni de organe de asamblare pentru industria de autoturisme, industria aeronautică și pentru linii de înaltă tensiune. în secțiile de producție au fost luate măsuri pentru mecanizarea operațiilor de asamblare a armăturilor miniere, de încărcare, transport și depozitare a materiilor prime. în vederea reducerii consumurilor materiale și creșterii productivității muncii, la mașina de presat s-a înlocuit cuptorul cu flacără cu o instalație de medie frecvență statică, s-a introdus o linie automată de asamblare a armăturilor energetice etc. Totodată, pentru creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor se lucrează la reproiectarea unor tehnologii de execuție, la proiectarea cu ajutorul microcalculatorului a sculelor de filetare prin rulare, la dotarea tuturor punctelor de control de pe fluxul de fabricație cu aparatura necesară verificărilor de precizie etc.Pregătirile făcute asigură, prin urmare, toate condițiile necesare pentru ca hotărîrea adunării generale să fie respectată întocmai, ceea ce evidențiază încă o dată seriozitatea cu care muncitorii și specialiștii de la întreprinderea mecanică din Bacău urmăresc îndeplinirea planului la export.
Gheorghe BALTA corespondentul ..Scînteii"

PAJIȘTI NATURALE CARE PRODUC 
DE CÎTEVA ORI MAI MULT!

Pe baza rezultatelor înregistrate pină acum se poate afirma că in anul 1988 in zootehnia județului Brașov s-au produs schimbări pozitive. Ce-i drept, încă modeste, dar evidente. Estimările făcute atestă faptul că în anul acesta producția de lapte pe vacă furajată în unitățile cooperatiste agricole va înregistra o creștere de aproape 300 litri, față de anul precedent. Totodată, indicele de natalitate la taurine va fi și el cu 15 la sută superior celui înregistrat în 1987, în timp ce la ovine au fost depășite prevederile cu 5.3 la sută.După cum ne-a relatat inginerul zootehnist loan Bogdan, directorul adjunct al direcției agricole, factorul care a determinat aceste rezultate il constituie asigurarea unei furajări mai bune a animalelor. „Fără a avea pretenția că am făcut totul în domeniul asigurării unor nutrețuri îndestulătoare și de cea mai bună calitate,, ne spune dinsul, putem afirma că am reușit — prin măsurile stabilite de comitetul județean de partid — să asigurăm atit in timpul pășunatului, cit și pentru perioada de stabulație furaje mai bune și mai multe. Și mă refer in primul rind la fmuri, care in condițiile specifice județului nostru sint principala sursă de furajare a animalelor. Iar exemplul cel mai concludent in acest sens il constituie faptul că, dacă anul trecut, un număr de unități cooperatiste au fost obligate să cumpere fin, în actuala perioadă de stabulație, nici o unitate nu va mai recurge la această soluție păgubitoare, pe ansamblul unităților agricole cooperatiste fiind asigurate cu aproape 30 000 tone mai mult fin decit anul trecut. îmbucurător este și un alt fapt : datorită unei mai bune compoziții floristice a pajiștilor și recoltării și depozitării in condiții deosebite a masei ierboase calitatea nutrețurilor este și ea mai bună decit in alți ani".Așa cum sublinia interlocutorul nostru, programul realizat in acest domeniu este urmarea firească a amplei acțiuni ce s-a desfășurat in ultimii ani și care continuă să se desfășoare și în prezent în județul Brașov pentru îmbunătățirea pajiștilor in general și a pășunilor in special. Pe suprafețele pe care s-au efectuat asemenea lucrări s-a ajuns să se obțină producții de masă- verde foarte bune. Astfel. 30 și chiar 40 tone masă-verde la hectar s-au obținut chiar pe acele pășuni din întinsa zonă premontană a Făgărașului. in trecut cu o vegetație atit de sărăcăcioasă incit nu puteau asigura o hrană suficientă animaleloi- nici in timpul pășunatului. Și rtu în- timplător. In urma lucrărilor de a- menajare. efectuate in comolex — și aici ne referim la desecări, nive-'lări. defrișări, desțeleniri, reducerea < 'acidității solului, refacerea eovorU- i'luit ierboK fertilizări ctCf "ele au devenit pășuni de mare productivitate, cu o compoziție floristică valoroasă. O asemenea pășune, in suprafață de peste 700 hectare, este și cea pe care și-o împart cooperativa agricolă din Viștea de Sus și Asociația economică intercooperatistă Voila. „înainte, pe aceste pășuni — ne-a relatat Nicolae Fuclu, inginerul-șef al C.A.P. Viștea de Sus — pe care se aflau nu mai puțin de patru mușuroaie la metrul pătrat, abia se obțineau 4 000—5 000 kg masă- verde la hectar. Or, in acest an, al doilea an de producție, am recoltat de pe pășunea ameliorată in medie cite 32—35 tone masă-verde Ia hectar. Aceasta ne-a permis să dublăm,
DOLJ :

Rezultate ale
modernizării
producțieiîn toate unitățile industriale din județul Dolj au fost reactualizate programele de perfecționare a de modernizareprogramele organizării și a proceselor de producție, care au fost cu prilejulrecent analizate adunărilor generale ale oamenilor muncii. Astfel, prin aplicarea in practică a numeroaselor măsuri prevăzute s-a obținut un spor de producție-marfă in valoare de 989,7 milioane lei. Concomitent, aceste măsuri au condus la reducerea cheltuielilor materiale cu aproape 155 milioane lei. Cele mai bune rezultate in această acțiune complexă de mare actualitate și eficiență înregistrează colectivele de oameni ai muncii de la Întreprinderile de utilaj greu și mecanică de material rulant din Craiova, de celule electrice și mecanică din Băilești, de motoare electrice și transformatoare din Filiași, combinatul chimic și altele. (Nicolae Bâbălău). 

Noua instalație de electrolizâ de la întreprinderea „Independența" din SibiuFoto : Sandu Cristian

față de anii trecuți, cantitatea de fin pentru perioada de stabulație. Ținind seama de acest fapt, ca și de lucrările de îmbunătățire a pajiștilor, care continuă și pe alte suprafețe din zona localității noastre, conducerea cooperativei agricole a ajuns la concluzia că sint create condițiile pentru a înlocui actualele efective de bubaline — care se creșteau pentru că se mulțumeau și cu pășunile slabe — cu taurine, în special, cu vaci din rasa „Bălțată românească", care sint mult mai productive, in care scop am și făcut demersurile necesare". La rindul său, inginerul zootehnist Dorin Cantemir, directorul asociației din Voila, unitate care în nici un an de la crearea sa n-a reușit să-și asigure integral necesa-
Rezultatele unei acțiuni permanente, 

de amploare în județul Brașov

rul de fîn pentru perioada de stabulație, ne-a spus : „La ora actuală, avem o cantitate de fîn de două ori mai mare decit cea asigurată in ultimii doi ani. Numai de pe cele 105 hectare, de pășuni îmbunătățite de la Viștea de Sus, la prima coasă am obținut 320 tone fîn, ceea ce ne-a permis să depășim necesarul de nutrețuri pentru perioada de stabulație cu peste 100 de tone". „Pentru noi, a spus la rindul său Alexandru Marcu, directorul Asociației economice intercooperatiste Recea, lucrările ce s-au efectuat pe pășunea noastră în suprafață de peste 400 hectare ne-au permis să ținem toate animalele la pășunat, din primăvară și pînă toamna tîrziu, realizînd pe deasupra și o cantitate mare de fin, spre deosebire de anii trecuți, cind nu putea asigura nici măcar iarba proaspătă pentru animale. Anul acesta, pe aceeași pășune, am obținut o producție de 35—37 tone masă- verde, iar de pe o suprafață de 70 hectare am realizat chiar 42 tone. Au fost îmbunătățite și pășunile din zona localităților Voivodeni, Sîm- băta de Sus, Drăguș etc., ale căror unități agricole cumpărau pînă acum an de an cantități însemnate de fin, dar care reușesc astăzi să-și acopere integral necesarul de fîn pentru perioada de stabulație".Tovarășul Toma Mamina, directorul întreprinderii județene de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor, ne
Pentru recolte mari de fructe în anul viitor
Lucrările de toamnă în livezi - efectuate
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în concordanță cu tehnologiile stabilite
Și în acest an. în care condițiile climatice din primăvară — brume tîrzii — au influențat legarea florilor. numeroase unități agricole de stat și cooperatiste au realizat recolte mari, după cum în altele producțiile au fost mici, cu mult sub posibilități. Aceasta se datorează desigur condițiilor climatice mai puțin favorabile, dar și neefectuării lucrărilor de îngrijire a livezilor. Așa cum apreciază specialiștii, și cum demonstrează de altfel rezultatele a numeroase unități fruntașe în producția pomicolă, aceste condiții mai puțin favorabile puteau fi influențate in bine dacă, peste tot în livezi, s-ar fi efectuat cu răspundere și la timp toate lucrările prevăzute în tehnologii. Se întîmplă destul de frecvent ca toamna, după ce s-au cules fructele din livezi, cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole să nu se mai ocupe de lucrările de întreținere în livezi.In scopul obținerii de recolte mari în anul viitor. încă' din această perioadă este necesar să fie făcute cu cea mai mare răspundere lucrările de toamnă in plantațiile pomicole : arături și săparea în jurul pomilor. fertilizarea cu îngrășăminte organice, tăierile și combaterea dăunătorilor. De altfel, în numeroase întreprinderi agricole de stat șl cooperative agricole, lucrările de toamnă în livezi se desfășoară din plin. Astfel, la întreprinderea agricolă de stat Rîmnicu Vilcea, unitate care deține 770 ha de plantații pomicole, tăierile au fost efectuate în proporție de 31 la sută, arăturile — 60 la sută, fertilizările — 71 la sută, iar stropirile s-au încheiat. La ferma Troian, care și în acest an a realizat planul la producția de fructe în proporție de 130 la sută, au fost transportate in livadă mari cantități de îngrășăminte organice, tăierile au fost făcute la 35 la sută din numărul pomilor, iar solul a fost arat pe jumătate din suprafață. De -asemenea, și la ferma Milcoiu lucrările de îngrijire sînt intr-un stadiu avansat, solul din livadă fiind fertilizat pe 150 hectare. Și în unitățile agricole din alte județe — Argeș, Prahova, Satu Mare, Iași, Suceava — cfupă încheierea recoltării fructelor s-a trecut cu toate forțele Ia efec-

relata că asemenea lucrări s-au efectuat în ultimii ani în aproape toate zonele județului. Numai din 1985 au fost supuse lucrărilor de regenerare pajiști in suprafață de peste 40 000 hectare, din care 16 000 hectare au fost reînsămințate, iar restul supraînsămînțate. Lucrările s-au executat în complex și in sisteme mari, pe baza unei concepții unitare in strînsă corelare cu cele prinse în programul județean de îmbunătățiri funciare, modalitate prin care sporește mult eficiența lor. In primul an de exploatare, suprafețele amenajate sint cosite și abia începînd cu anul următor sint redate pășunatului, pentru a nu deteriora covorul ierbos. Cele mai ample lucrări de acest gen s-au făcut pînă acum 

in zona Țării Bîrsei, unde se găsește de fapt baza zootehnică a județului. Suprafața de pajiști supuse lucrărilor de ameliorare, numai în această zonă, se ridică la peste 25 000 hectare. In ce privește eficiența acestor lucrări, se cuvine subliniat faptul că efectele lor se regăsesc nu numai in sporirea producției de masă-verde de 4—6 ori, ci și în obținerea unor furaje de calitate superioară, bogate in unități nutritive. Iar efectele finale se regăsesc — așa cum subliniam la începutul acestui articol — în creșterea producției animaliere.Trebuie arătat insă că eforturile bănești investite de societate în aceste lucrări nu sint în toate cazurile fructificate cu eficiența scontată. Și aceasta deoarece în pofida producțiilor ridicate de masă-verde obținute pe pășuni, producția de lapte continuă, in unele unități, să se mențină la un nivel scăzut, mult sub potențialul biologic al animalelor. Explicația trebuie căutată în faptul că in asemenea cazuri nu se pune pe.deplin în valoare întregul potențial productiv al pășunilor ameliorate. Cauzele acestei stări de lucruri sînt multiple și ele diferă de la o unitate la alta. Una dintre cele mai păgubitoare practici se găsește in nerespectarea momentului optim de ieșire a animalelor pe pășuni. Datorită lipsei unor cantități îndestulătoare de furaje, unele unități scot 

tuarea lucrărilor de toamnă în livezi.Cu toate că In această toamnă condițiile de lucru in livezi sint bune, in multe locuri tăierile și alte lucrări de sezon nu se efectuează decit sporadic. Institutul de cercetare și producție pomicolă Mărăcineni, județul Argeș, recomandă ca, în această perioadă, să fie intensificată întreținerea soiului in plantații, in- țelegind prin aceasta arăturile efectuate de-a lungul rmdurilor de pomi sau săparea pămintului in jurul a- cestora. lucrări care este bine să fie făcute cit mai devreme, astfel incit rădăcinile pomilor să-și poată continua activitatea pină la sosirea înghețului. Intrucit pe terenurile din unele livezi se vor cultiva intercalat legume sau plante furajere, este necesar, cu atit măi mult, ca lucrările solului să fie efectuate pe toate suprafețele, astfel incit atît pomii, cît și culturile respective să asigure obținerea de recolte mari. Concomitent cu arătura, este necesar să fie încorporate sub brazdă cantitățile prevăzute de îngrășăminte. îndeosebi cele organice. In acest an. datorită brumelor, frunzișul pomilor cade mai repede și. prin urmare, se poate trece imediat la efectuarea tăierilor. Cercetătorii institutului de pomicultură recomandă ca tăierile să fie făcute diferențiat, de la pom la pom, de la o ramură Ia alta, altfel lucrarea poate face mai mult rău decit bine. Ca regulă generală, trebuie avut în vedere ca la tăieri să se reducă înălțimea pomilor cu un etaj de ramuri, astfel îneît in livezile clasice să nu depășească 3,5—4 metri, fără teamă că producția ar putea fi diminuată. Date fiind condițiile climatice mai puțin prielnice din acest an, rodul a fost mai mic și, ca atare, creșterile vegetative sint mai puternice. In asemenea situații trebuie eliminați lăstarii care au îndesit coroana, creînd astfel condiții ca lumina să pătrundă mai ușor, iar tratamentele efectuate să fie mai eficiente. Există și situații în care pomii nu au creșteri vegetative. Ca atare, la pomii bă- trîni sau cei din livezile din zonele afectate mai puternic de secetă este necesar să fie efectuată o tăiere de regenerare. Lucrările pot continua 

oile la pășunat îndată după topirea zăpezii, in perioada de creștere a masei ierboase, ceea ce conduce la întirzierea dezvoltării vegetației. Or, singura soluție care poate pune capăt acestei situații este aceea a asigurării unor cantități suficiente da furaje pentru perioada de stabulație, care să permită furajarea animalelor la grajduri cit este necesar. Tot atit de dăunătoare pentru valorificarea integrală a masei vegetative de pe pajiști s-a dovedit a fi șl organizarea defectuoasă a pășunatului. „In unele unități, ca Dumbră- vița sau Crisbav — arăta Marius Zbircea, șeful fermei de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor din Feldioara — această măsură are un caracter pur formal. Ciobanii pășu- nează de-a valma, sub privirile îngăduitoare ale conducătorilor unităților agricole din localitățile respective, și pe parcelele rezervate taurinelor, aducînd prejudicii mari covorului ierbos". Aceleași efecte negative le are și pășunatul neorganizat, chiar in condițiile in care pășunea a fost parcelată cu garduri fixe, așa cum s-a intimplat și in această vară pe numeroase pășuni, între care și pășunea Dumbrava a A.E.I. Măieruș. In scopul punerii în valoare a întregului potențial productiv al pășunilor ameliorate este necesar să se asigure mai întii încărcarea optimă a fiecărei pășuni și parcele. De ce ridicăm această problemă ? Pentru că in urma lucrărilor de îmbunătățire au apărut discordanțe intre numărul animalelor și suprafețele pășunabile, ceea ce a condus în unele cazuri la nevalorifi- carea integrală a producției de masă- verde. Iată de ce este imperios necesar ca pentru anii ce vin să se reconsidere normele de încărcare a pășunilor, printr-o dimensionare mal corectă a turmelor de animale, care să se realizeze nu numai în raport de suprafața unei pășuni, cum s-a procedat pînă acum, ci și de producția de masă-verde. Cu aceeași fermitate trebuie să se acționeze și în direcția asigurării unei întrețineri corespunzătoare a pășunilor pe întreaga perioadă a anului.Multe lucruri s-au schimbat deci în bine în gospodărirea fondului pastoral al județului Brașov, schimbări care vor fi, fără îndoială, amplificate și se vor reflecta direct in creșterea efectivelor de animale și a producțiilor zootehnice.
Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteii"

în tot cursul iernii, dar trebuie întrerupte în zilele cu geruri puternice, pentru ca rănile să nu fie afectate de temperatura scăzută, care ar putea face ca pomii să sufere. In al doilea rind, este necesar să se acorde o atenție mai mare asigurării sănătății plantațiilor, prin aceasta ințelegindu-Se e- fectuarea unui complex de lucrări care să aibă in vedere distrugerea tuturor dăunătorilor. Aceasta se realizează prin stringereâ și arderea frunzelor și încorporarea lor in sol o dată cu efectuarea arăturii. Ramurile atacate de dăunători, recomandă specialiștii, trebuie așezate în grămezi separate pentru a fi arse. în acest complex de lucrări, un loc important ocupă tratamentele de iarnă, care, in absența frunzișului, pot fi efectuate cu substanțe in concentrații corespunzătoare și cu efecte mai bune. •In această perioadă, o atentle deosebită trebuie acordată plantării pomilor în vederea extinderii, in continuare. a livezilor, potrivit prevederilor din program. Intensificarea acestor lucrări, acum cit timpul permite, se impune și datorită faptului că in primăvara acestui an programul de plantări nu a fost îndeplinit cu aproape 1 500 de hectare la pomi și 500 hectare la arbuștii fructiferi. Din datele furnizate a'e direcția generală economică a horticulturii rezultă că lucrările de pregătire pentru viitoarele plantați au fost făcute în proporție de 41 la sută pentru pomi și numai 21 <a sută pentru arbuștii fructiferi, Hacă in județele Brăila, Bihor, Hunedoara și Arad această lucrare s*a încheiat sau este pe terminate.in altele realizările obținute sint mici, nesemnificative. Această imp*”e ca fiecare zi din cursul acestei un* fie foloș;:“ tă intens în vedfea plantării unrir suprafețe cit rai mari cu pomi fructiferi. In a-est scop este necesar să se finalize® de urgență lucrările de pregătii a terenului, săparea gropilor, țansportarea îngrășămintelor orgmice și, bineînțeles, să fie preluat naterialul săditor din pepiniere rentru a se trece imediat la lucrăpie de plantare. Avantajele planlării de toamnă a pomilor sint cunoscute : precipitațiile din sezonul rece asigură o așezare mai bună a pămintului la rădăcina pomilor, zilele cu temperaturi pozitive favorizează vegetarea rădăcinilor, incit primăvara pomii pornesc mai repede în vegetație, asigurîndu-se astfel o prindere mult mai bună. Iată de ce fiecare zi bună de lucru din această perioadă trebuie să fie folosită intens Ia plantarea pomilor și arbuștilor fructiferi.Pentru sporirea producției de fructe atit în 1989. cit și în anii următori, organele județene de partid, direcțiile agricole, alte organe de specialitate. îndeosebi cele din județele cărora, potrivit programului de dezvoltare a pomiculturii, le revin sarcini mari în ce privește dezvoltarea acestui sector, au datoria să a- corde cea mai mare atenție efectuării tuturor lucrărilor din livezi. Trebuie combătute tendințele ce se manifestă la cadrele de conducere și specialiștii din unele unități a- gricole de a neglija livezile după ce au cules fructele sau de a amina pentru primăvară îndeplinirea programului de plantări.
loan HERȚEG
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iHCffiltHHI WZnH DE LUCRU fi TOVARĂȘULUI 
NICULAE CEAUSESCU IN REPUBLICA DEMOCRATA GERMANA

COMUNICAT COMUN

TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI MCOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, •ecretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat, la invitația tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, o vizită de lucru în Republica Democrată Germană, în perioada 17—18 noiembrie 1988.Tovarășul Erich Honecker a tnmt- nat tovarășului Nicolae Ceaușescu Ordinul „Karl Marx“, conferit cu prilejul celei de-a’ 70-a aniversări a zilei de naștere, pentru contribuția adusă la dezvoltarea colaborării' dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România, 
i la întărirea prieteniei dintre popoarele celor două țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat cunoștință, in timpul vizitei, de succesele obținute de Republica Democrată Germană în făurirea societății socialiste dezvoltate.Convorbirile dintre cei doi conducători de partid și de stat s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Erich Honecker s-au informat reciproc, detaliat asupra unor probleme actuale ale construcției socialiste in Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat profundele transformări revoluționare înfăptuite în România, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, care a inaugurat o etapă de mari înnoiri ți înfăptuiri în toate domeniile de activitate, ca urmare a aplicării legităților generale ale construcției socialismului la condițiile concrete existente în România și țintnd seama de noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. S-au reliefat măsurile întreprinse privind organizarea și perfecționarea mecanismului economico-financiar de autocondu- cere și autogestiune, de întărire continuă a proprietății socialiste, crearea unui sistem cuprinzător de organisme de conducere ale democrației muncitorești-revoluționare, politica Partidului Comunist Român de făurire a socialismului cu poporul și pentru popor. Au fost înfățișate măsurile politice și organizatorice întreprinse pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului' al XHI-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor economiei naționale și, în primul rînd. a industriei și agriculturii, repartizarea rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, asigurarea condițiilor de muncă și viață tot mai bune tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, îndeplinirea obiectivului strategic de trecere a Românie! la un stadiu superior — cel de țară socialistă mediu dezvoltată.Tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, a Informat despre eforturile încununate de succes ale oamenilor muncii din Republica Democrată Germană, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, pentru edificarea în continuare a societății socialiste dezvoltate in Republica Democrată Germană. Aceasta constituie un proces continuu de profunde transformări politice, economice, sociale și cultural-spirituale. Congresul al XI-lea al Partidului Socialist Unit din Germania a reafirmat cursul unității dintre politica economică și socială, care are ca scop binele omului. Aceste sarcini deosebit de importante se pot soluționa numai pe baza unei înalte productivități a muncii.Tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania. președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, a evidențiat că procesul de intensificare atotcuprinzătoare se desfășoară pe baza aplicării și însușirii tehnologiilor de virf, in primul rînd în domeniul electronicii. Corespunzător programului său, P.S.U.G. consideră ca orientare prin

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
(Urmare din pag. I)cratice și mișcările de eliberare națională, cu forțele progresiste de pretutindeni, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres, colaborare șl pace ale tuturor popoarelor.A fost exprimată hotărirea României și R. D. Germane de a conlucra tot mai strins pe arena mondială, de a contribui activ la rezolvarea constructivă, in interesul popoarelor, a marilor probleme ce confruntă omenirea, pentru realizarea unei lumi mal bune și mai drepte pe planeta noastră, fără arme și fără războaie, o lume a păcii, înțelegerii și colaborării.Cei doi conducători de partid și de stat au exprimat satisfacția față de rezultatele rodnice ale vizitei, apreciind că înțelegerile la care s-a 

cipală dezvoltarea statului socialist, adincirea continuă a democrației socialiste, participarea activă, conștientă a maselor la conducerea întreprinderilor, statului și societății. Pornind de la principiul „cu cit socialismul este mai puternic cu atit mai sigură este pacea", oamenii muncii desfășoară o activitate creatoare in vederea unei pregătiri demne a celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker au examinat stadiul și perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale. Cei doi conducători au constatat cu mare satisfacție că aceste raporturi se dezvoltă continuu, în conformitate cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală din 12 mai 1972 și înțelegerile convenite cu prilejul intîl- nirilor la nivel înalt. Aceste relații au la bază principiile marxism-leni- nismului, socialismului științific, deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne. avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, răspunderea față de oamenii muncii din propriile țări și față de cauza generală a socialismului și păcii.Ambele părți au reafirmat rolul hotăritor al colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania în adincirea în continuare a relațiilor dintre cele două țări.Cei doi secretari generali au subliniat utilitatea schimbului larg, tovărășesc de păreri și experiență, care permite o mai bună cunoaștere reciprocă a rezultatelor obținute în edificarea societății socialiste.Cei doi conducători de partid și de stat au apreciat evoluția pozitivă a relațiilor dintre guvernele, parlamentele și organizațiile de masă si obștești din cele două țări și s-au pronunțat pentru adincirea și intensificarea acestor relații.Referindu-se la relațiile economice, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Erich Honecker au subliniat din nou importanța Programului de lungă durată privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice, a specializării și cooperării în producție dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană pină in anul 2000, ca și a Programului special de lucru pină in 1995 privind dezvoltarea specializării și cooperării in producție și a colaborării tehnico- științifice, inclusiv a cooperării in cercetare, pentru realizarea politicii de dezvoltare intensivă a economiilor celoi- două țări.Cele două părți au convenit să acorde atenție sporită în continuare tehnologiilor de virf, cum ar fi microelectronica, tehnica de calcul și tehnica roboților, liniile flexibile de automatizare in industria de ma- șini-unelte și mașini prelucrătoare, precum și domeniilor chimiei și petrochimiei, metalurgiei, industriei ușoare și altor domenii de interes comun.In ceea ce privește schimbul de mărfuri, s-a evidențiat nivelul ridicat al acestuia, exprimat prin satisfacerea mai bună a necesităților economiilor naționale de materii prime, materiale, mașini și instalații, ca și prin ponderea crescindă a produselor rezultate din acțiuni de specializare și cooperare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker au convenit să se intensifice colaborarea economică și tehnico-științifică prin folosirea posibilităților oferite de economiile naționale ale celor două țări. In acest context, cei doi conducători de partid și de stat au subliniat importanța deosebită pe care o acordă coordonării planurilor economiilor naționale pentru perioada 1991—1995. A fost reafirmată hotă- rîrea celor două țări de a acționa pentru dezvoltarea colaborării multilaterale economice și tehnico-ști- ințifice, în cadrul Consiliului, de Ajutor Economic Reciproc, în spiritul hotăririlor Consfătuirii economice la nivel. înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., al Programului complex al progresului tehnico-științific pină în anul 2000, precum și al hotăririlor ulterioare ale sesiunilor C.A.E.R.
ajuns cu acest prilej deschid noi perspective întăririi in continuare a colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, dintre popoarele celor două țări.S-a apreciat că extinderea ți mai puternică în viitor a conlucrării bilaterale pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte sfere de activitate este în interesul ambelor popoare, al construcției socialiste in cele două țări, servește cauzei generale a socialismului, păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.In legătură cu rezultatele vizitei, a fost adoptat un comunicat comun, care se dă publicității.

S-a apreciat dezvoltarea relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană . în domeniile cultural, științific, învăță- mint, sănătate, turism, sport și altele și s-a exprimat hotărirea de a se acționa pentru aprofundarea acestor relații, în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce, al întăririi prieteniei dintre cele două popoare. La aceasta vor contribui și manifestările care vor avea loc in anul 1989 cu ocazia zilelor culturii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, au efectuat un amplu schimb de. păreri cu privire la evoluția situației internaționale actuale, constatindu-se identitatea pozițiilor în problemele majore ale vieții internaționale.Cei doi conducători de partid șl de stat au apreciat că In ultima perioadă in lume s-au făcut unii pași pozitivi, un început pe calea dezarmării nucleare prin încheierea șl trecerea la realizarea tratatului dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind lichidarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune, precum și în direcția soluționării prin tratative a unor stări conflic- tuale. Cu toate acestea, nu s-a realizat o cotitură radicală spre securitate ; situația internațională continuă să fie contradictorie și com- 'plexă.România șl Republica Democrată Germană se pronunță pentru unirea și intensificarea eforturilor tuturor țărilor în interesul prevenirii pericolului de război, consolidării păcii, creării unei atmosfere care să contribuie la întărirea increderii și dezvoltarea colaborării internaționale.Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană vor depune și în continuare toate eforturile pențru a face ireversibil cursul spre mal bine.Ambele părți au fost de acord că o deosebită atenție trebuie acordată dialogului politic constructiv, ca și Înțelegerilor care servesc păcii ți dezvoltării unei colaborări reciproc avantajoase.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Erich Honecker au apreciat că oprirea cursei înarmărilor și trecerea hotărită la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, constituie problema fundamentală a contemporaneității. Este necesar să se facă totul pentru a se ajunge la noi înțelegeri și acțiuni în direcția realizării unui program complex de dezarmare. în acest sens, propunerile statelor participante la Tratatul de la Varșovia constituie o bună bază.Cei doi conducători de partid și de stat apreciază reducerea cu 50 la sută a armelor ofensive strategice ale U.R.S.S. și S.U.A., cu respectarea strictă a Tratatului privind limitarea sistemelor antirachetă, ca o cerință actuală menită să dinamizeze în continuare procesul de dezarmare nucleară. Și cu acest prilej s-a subliniat că crearea de coridoare și zone lipsite de arme nucleare în Europa centrală și Balcani, direcție in care cele două state acționează constant, constituie parte integrantă a procesului de dezarmare nucleară regională, ca treaptă spre măsuri de dezarmare generală. Ambele părți s-au pronunțat pentru includerea, cit mai curind posibil, în procesul de dezarmare a armelor nucleare tactice care se mai află în Europa, pentru oprirea oricăror acțiuni de militarizare a Cosmosului și a experiențelor nucleare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ți tovarășul Erich Honecker au subliniat necesitatea reducerii efectivelor și armamentelor convenționale, precum și a cheltuielilor militare, evidențiind inițiativele promovate de statele participante la Tratatul de la Varșovia. Și-au exprimat încrederea că în curind vor începe negocieri in acest scop și că părțile iși vor aduce o contribuție constructivă.Cei doi - conducători de partid și de stat au subliniat, totodată, importanța altor măsuri menite să ducă ia întărirea securității europene. S-a exprimat sprijinul reciproc față de 
TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate GermaneDragă tovarășe Erich Honecker,Părăsind teritoriul Republicii Democrate Germane, doresc să exprim încă o dată cordiale mulțumiri pentru calda ospitalitate și atenția cu care am fost înconjurați.Exprim ferma convingere că vizita, convorbirile și înțelegerile la care am ajuns vor da un nou impuls raporturilor de colaborare multilaterală dintre țările, partidele și popoarele noastre.Adresez poporului prieten al Republicii Democrate Germane urarea de a obține noi și tot mai importante succese in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Socialist Unit din Germania, în edificarea societății socialiste dezvoltate în patria dumneavoastră.
* NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

inițiativele și acțiunile întreprinse de Republica Socialistă România referitoare la transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării, liberă de arme nucleare și chimice, inclusiv prin organizarea unei intil- niri la nivel inalt a statelor din a- ceastă regiune și, respectiv, față de inițiativele și acțiunile Republicii Democrate Gerrpane in legătură cu crearea unui coridor fără arme nucleare și a unei zone fără arme chimice in centrul Europei, precum și față de propunerile P.S.U.G. și P.S.D. din R.F. Germania privind crearea unei zone a increderii și securității in această regiune. România și R.D. Germană susțin, totodată. crearea de zone fără arme nucleare și chimice în alte părți ale continentului european, precum și în alte regiuni ale lumii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ți tovarășul Erich Honecker au reafirmat hotârirea celor două țări de a acționa pentru însănătoșirea situației din Europa, adincirea conlucrării politice, economice, tehnico-științifice, culturale intre toate statele de pe continent, aplicarea integrală a prevederilor Actului final de la Helsinki. S-a subliniat necesitatea intensificării eforturilor în vederea încheierii cu rezultate cit mai bune a reuniunii de la Viena, prințr-un document de substanță, echilibrat, care să impulsioneze puternic procesul colaborării general-europene.Cei doi conducători de partid și de stat au apreciat că reglementarea situațiilor conflictuale pe cale politică, prin tratative, reprezintă o necesitate imperioasă in vederea însănătoșirii situației internaționale și asigurării păcii.Au fost subliniate rolul important și contribuția mișcării țărilor nealiniate la soluționarea constructivă a problemelor internaționale, in menținerea și întărirea securității in lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker au reafirmat necesitatea stringentă a soluționării globale a problemei subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, bazate pe deplina egalitate in drepturi intre state. în acest context, s-a apreciat ca necesară organizarea unei conferințe internaționale in cadrul O.N.U., la care să participe cu drepturi e- gale toate statele, pentru a se ajunge la soluții reciproc acceptabile, inclusiv în problemele datoriei externe.Cei doi secretari generali au subliniat necesitatea întăririi în continuare a unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești în lupta pentru soluționarea problemelor cardinale ale omenirii. La baza colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești trebuie să se situeze principiile deplinei egalități, independenței și dreptul fiecărui partid de a-și elabora strategia și tactica conform condițiilor concrete naționale și internaționale. A fost reafirmată hotărirea P.C.R. și P.S.U.G. de a dezvolta în continuare. in același spirit; conlucrarea cu partidele socialiste, social-democra- te, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțe progresiste.Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania și-au reafirmat voința fermă de a dezvolta și in viitor relațiile dintre ele, in spiritul prieteniei sincere și al colaborării multilaterale, spre binele păcii, securității internaționale și socialismului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ți tovarășul Erich Honecker și-au exprimat satisfacția deplină pentru desfășurarea și rezultatele convorbirilor. S-a apreciat că rezultatele vizitei au confirmat hotărirea neabătută a P.C.R. și P.S.U.G. de a acționa pentru adincirea prieteniei și colaborării dintre cele două popoare și țări, pentru intensificarea conlucrării lor pe arena internațională.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, invitația pe a efectua o vizită de prietenie in Republica Socialistă România. Invitația a fost acceptată cu plăcere.

a 70 de ani de la făurirea
(Urmare din pag. I)rezultatul luptei hotărite a celor mal largi mase ale poporului. Actul istoric înfăptuit de poporul român in 1918 s-a bucurat de o largă recunoaștere în rîndul popoarelor și națiunilor lumii și a fost legiferat prin tratatele de pace încheiate.A fost pus in lumină rolul maselor populare, care au reprezentat forța hotăritoare a luptei pentru făurirea statului național unitar român și au înscris in cartea istoriei naționale mărețe pagini de dirzenie și eroism. S-a evidențiat că la lupta pentru făurirea starului național unitar au participat toate forțele politice și clasele sociale interesate in progresul societății românești, in primele rinduri situindu-se clasa muncitoare.Comunicările prezentate au reliefat, in acest cadru, însemnătatea decisivă pe care a avut-o pentru desfășurarea întregii lupte revoluționare făurirea Partidului Comunist Român — primul partid politic la scara întregii Românii — care s-a identificat pe deplin cu aspirațiile supreme ale poporului. Continuator strălucit și moștenitor al celor mai înaintate tradiții de luptă ale poporului român, animat de înalta răspundere pentru viitorul patriei, partidul nostru comunist a desfășurat o vastă activitate politică și organizatorică pentru mobilizarea și unirea tuturor forțelor patriotice, a întregii națiuni in lupta împotriva fascismului, revizionismului și războiului, pentru înfăptuirea idealurilor de dreptate socială, progres și civilizație.Cu vibrante sentimente de mindrie patriotică, tn cadrul sesiunii științifice au fost subliniate eroismul și dirzenia cu care ați luptat, din cei mai tineri ani . ai vieții, in marile bătălii patriotice, revoluționare desfășurate de partid pentru drepturi șt libertăți democratice, în apărarea unității și integrității statale a României, împotriva fascismului și războiului.» bătălii care au culminat cu marea demonstrație patriotică. antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939, in organizarea și desfășurarea căreia un rol determinant l-ați avut dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și, tovarășa Elena Ceaușescu.Sesiunea științifică națională a relevat semnificația actului istoric de la 23 August 1944. care a deschis o eră nouă in istoria patriei pe calea împlinirii idealurilor și năzuințelor de libertate ale poporului român, a cuceririi depline a independenței și suveranității naționale, a afirmării României ca țară liberă și demnă in lume.A fost amplu înfățișat drumul glorios parcurs de societatea noastră, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, in anii construcției socialiste și, cu deosebire, după istoricul Congres al IX-lea, perioadă de profunde transformări revoluționare și mărețe împliniri in toate domeniile vieții

Primire la primul-ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe tovarășul Frigyes Berecz, ministrul industriei al R. P. Ungare, care conduce delegația țărfi sale la lucrările celei de-a XXI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-ungare de colaborare economică și tehnico-științifică ce se desfășoară la București.
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ACTUALITATEA SPORTIVĂHOCHEI PE GHEAȚA. In faza finală (locurile 1—4) a competiției internaționale de hochei pe gheață pentru juniori „Turneul Prietenia", ce ge desfășoară in Cehoslovacia, selecționata României a întrecut eu scorul de 3—1 (0—1, 2—0, 1—0) formația R.D. Germane. Rezultate in- registrate in turneul pentru locurile 5—8 : Polonia—R.P.D. Coreeană 5—1 (1—l, 1-3, 3—0) 5—4 (1—1, 1—3, ; Ungaria—Bulgaria 3-0).sala sporturilor din început, vineri, în-HANDBAL. InTirgu Mureș au trecerile celei de-a 26-a ediții a competiției internaționale feminine de handbal „Trofeul Carpați". Partidele disputate in ziua inaugurală s-au încheiat cu următoarele rezultate : România — Bulgaria 32—23 (20—14); Polonia — Turcia 33—21 (13—9).
ȘAH. La Olimpiada de șah de la Salonic, după patru runde, a fost zi de repaus.Iată cum arată clasamentele : masculin : 1. U.R.S.S. — 14 puncte, 2—3. Bulgaria, Islanda — 12,5 puncte, 4—8. Cuba, Ungaria, Indonezia, Olanda, Cehoslovacia — 12 puncte, 9—10. România, Danemarca — 11.5 puncte, 11—12. Anglia, Suedia — 11 puncte (1) etc. (la turneu participă echipe din peste 100 de țări) ; feminin : 1. Ungaria — 10,5 puncte, 2. U.R.S.S. — 10 puncte (1), 3. R.P. Chineză — 9,5 puncte, 4. Polonia — 9 puncte (1), 5. România — 8,5 puncte (1), 6—8 Cuba, Grecia, Bulgaria — 8,5 puncte etc.

statului national unitar român»economico-sociale, pe care, in semn de înaltă apreciere și aleasă recunoștință pentru strălucitul ctitor al României socialiste moderne, Întreaga națiune o numește, cu demnitate și mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu". Această perioadă poartă pecetea prestigioasei dumneavoastră personalități, concepției dumneavoastră despre lume și viață, despre valorile permanente afirmate de-a lungul istoriei poporului: nostru : mindria și demnitatea de a fi român, aspirația de unitate, independență și suveranitate națională, solidaritatea militantă cu toate forțele iubitoare de progres și de pace, Idealurile socialismului și comunismului.Comunicările prezentate au subliniat rolul și contribuția remarcabilă ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, lji dezvoltarea și înflorirea științei, învățâmintului fi culturii românești. Știința, invățâmîntul, arta și cultura reprezintă astăzi, in țara noastră, trăsături definitorii ale unei civilizații materiale și spirituale armonios constituite, căreia ii oferă, în permanență, căile și mijloacele unei dezvoltări viguroase în acord cu cerințele evoluției economico-sociale a patriei, cu cele mai noi și valoroase cuceriri ale umanității.Participanții la sesiune au subliniat contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea unei strategii originale, de largă perspectivă, concretizată in toate documentele politice adoptate în acești ani, a căror transpunere în viață a asigurat și asigură ridicarea națiunii noastre socialiste pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.Lucrările sesiunii științifice naționale au pus în evidență caracterul realist și dinamic al politicii externe a partidului și statului nostru, inițiativele și demersurile dumneavoastră in direcția adincirii prieteniei și colaborării cu toate statele, fără deosebire de orinduirea lor socială, soluționării constructive, in interesul tuturor popoarelor, a marilor și complexelor probleme ale lumii contemporane, ceea ce a adus României un mare prestigiu internațional, impunin- du-vă în conștiința umanității ca un strălucit erou al păcii.Cu prilejul sărbătoririi a 70 de ani de la Marea Unire din 1918, vă asigurăm că, urmind luminosul dumneavoastră exmplu de muncă și viață, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom îndeplini cu înaltă răspundere comunistă sarcinile stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, indicațiile și orientările cuprinse în Tezele pentru Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vă adresăm din adincul inimilor noastre cele mai calde urări de viață îndelungată. multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce partidul, țara și poporul pe cele mai înalte culmi ale civilizației socialiste și comuniste.
In cadrul întrevederii au fost examinate noi căi menite să asigure amplificarea in continuare a colaborării economice și tehnice româno- ungare in diverse domenii de interes reciproc, lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale.La primire a participat tovarășul Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, conducătorul delegației române la lucrările Comisiei.
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FOTBAL • In cadrul etapei a 13-a a Campionatului diviziei A la fotbal astăzi se vor disputa opt meciuri : Dinamo—A.S.A. Tg. Mureș (stadionul Dinamo), Rapid—S.C. Bacău (stadionul Giulești), Sportul studențesc—Oțelul Galați (stadionul Sportul studențesc). F. C. Inter Sibiu—F.C. Bihor Oradea, Universitatea Cluj- Napoca—F.C. Farul Constanța, Cor- vinul Hunedoara—Flacăra Moreni, F.C. Olt—F.C.M. Brașov, Universitatea Craiova—Steaua. Partidele vor începe la ora 14. (Cel de-al nouălea meci al etapei a avut loc miercuri: F.C. Argeș—Victoria 4—3 • Meciul pentru „Cupa intercontinentală" la fotbal, ce se va disputa la 11 decembrie la Tokio, intre echipele Nacio- nal Montevideo și P.S.V. Eindhoven, va fi arbitrat de argentinianul Juan Carlos Loustau, secundat la tușe de Jesus Diaz (Columbia) și Jose Roberto Wright (Brazilia) • Comisia de disciplină a Uniunii Europene de Fotbal a decis ca meciul Galatasaray Istanbul — Neuchatel Xamax disputat la Istanbul și cîștigat de fotbaliștii turci cu scorul de 5—0 să se rejoace, întrucit in timpul partidei spectatorii au aruncat cu obiecte in teren, rănind un jucător elvețian. După cum se știe, Galatasaray se calificase pentru sferturile de finală ale Cupei campionilor europeni. Clubul din Istanbul are dreptul să facă apel in decurs de trei zile. în cazul că decizia va rămine definitivă meciul se va rejuca pe un teren neutru înainte de 1 ianuarie 1989.

Cronica zileiVineri s-au încheiat, la București, lucrările celei de-a XlV-a sesiuni a Comitetului jnixt al Centrului comun al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) — România.A fost analizată activitatea desfășurată de Centrul comun O.N.U.D.I. — România in anul 1988, precum și contribuția pe care acesta o poate aduce in următorii ani la realizarea unor proiecte de interes major pentru țările in' curs de dezvoltare, in diverse domenii, cum sint formarea de cadre, industria chimică, farmaceutică. construcția de mașini.Programul de activitate stabilit cu acest prilej se înscrie in eforturile comune pentru promovarea in continuare a cooperării dintre România O.N.U.D.I., dintre țara noastră și celelalte țări în curs de dezvoltare, pentru progresul lor economico-so- cial. *Cu prilejul încheierii misiunii în țara noastră, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei la București, Antonio Sabino Cantuaria Guimaraes, a oferit, vineri, o recepție.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 noiembrie, ora 20 — 22 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi schimbătoare și se va răci. îndeo
sebi in regiunile nordice, iar cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea precipi
tații locale, predominant sub formă de 
ninsoare, în regiunile noraice șl pe 
arii mai restrinse, sub formă de ploaie, 
lapoviță șl ninsoare, in restul terito
riului. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări temporare din 
sectorul nordic, cu viteze între 35—50 
km pe oră. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 8 și 2 grade, 
mal coborîte spre șfîrșitul intervalului, 
iar cele maxime intre minus 2 și plus 
8 grade, mai ridicate in prima zi. In 
București : Vremea va fi schimbătoare 
și se va răci, mai ales in a doua parte 
a intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Temporar, vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare. Vintul va sufla slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 4 și zero grade, 
mal ridicate în prima noapte, iar ma
ximele între 3 și 7 grade.

SIBIU : Tehnologie nouă 
de mare eficiențăUn colectiv de specialiști de Ia întreprinderea mecanică Mirșa a elaborat, în premieră, o tehnologie de danturare în arc de cerc pentru roțile dințate cu gabarit mare, care întră in componența produselor grele : autobasculanta diesel electrică de 110 tone șl buldozerul de 575 CP. Concomitent cu reducerea efortului valutar al țării, noua tehnologie, înscrisă în programul de măsuri privind continua organizare și modernizare a procesului de producție, conduce la creșterea productivității muncii cu 30—40 la sută. Introducerea pe calculator a tehnologiei conferă acesteia un grad de elasticitate mărit, cu posibilități de adaptare la mai multe tipodimensiuni, chiar și pentru utilajele din industria textilă, ceea ce elimină importul acestora. Pentru realizarea tehnologiei au fost

fabricate, tot prin autodotare, două agregate complexe de frezat și rectificat cuțite, ceea ce conferă utilajelor parametri funcționali la nivelul tehnicii de virf. (Ion Onuc Nemeș).
ZALĂU : Planul la export 

— îndeplinit înainte 
de termenColectivul de muncitori, Ingineri, maiștri și tehnicieni de la întreprinderea „Integrata" din municipiul Zalău și-a realizat și depășit, lună de lună, planul la producția da export, acționind cu deosebire în următoarele direcții principale : continua înnoire, diversificare șl modernizare a produselor, aplicarea consecventă a programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al acestora, specializarea unor linii și instalații pe producția destinată exportului, perfecționa

rea pregătirii profesionale a personalului muncitor. La această oră, întreprinderea se prezintă cu planul anual la export îndeplinit, estimindu-se ca pină la 31 decembrie să fie livrate suplimentar partenerilor externi alte importante cantități de produse. (Eugen Teglaș).
RÎMNICU SĂRAT : Crește 

productivitatea munciiUrmare a îndeplinirii ritmice a programelor de organizare a muncii, modernizare a proceselor de fabricație și înnoire a producției, harnicul colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea de garnituri de frină și etanșare Rim- nicu Sărat a obținut în acest an importante succese in întrecerea socialistă. Astfel, în cadrul celei de-ă doua etape de modernizare, prevăzute in actualul cincinal, specialiștii acestei întreprinderi, în

colaborare cu cei de Ia institutele de cercetări specializate, au materializat ‘in. producție numeroase teme, măsuri și acțiuni tehnico-or- ganizatori.ee. care au dus ia creșterea indicilor de utilizare a instalațiilor tehnologice cu 2,5 la sută, la reducerea consumurilor specifice de materii prime, combustibil și energie. Prin investiții de inteligență tehnică proprie s-« realizat un grad de înnoire a producției in proporție de 78 la sută, cu 18 procente mai mult decit era planificat. De asemenea, in perioada care a trecut din acest an, au fost livrate suplimentar economiei naționale produse in valoare de peste 18 milioane lei, realizate in cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii, indicator la care se înregistrează o depășire a nivelului planificat cu 9 300 lei pe persoană. (Stelian Chi- per).

cinema
• Muzica « viata mea : MIORIȚA
(14 27 14) - 15; 17; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19
• Fiul stelelor — 9: 11; 13, tn fie
care zi mi-e dor de tine — 15: 17; 19: 
GRIVIȚA ------ -------------
11; 13
• Nelu ■ 
16,30; 19, 
16.30; 19
• Poveste despre
— 9; 10,30; 12
• Hanul dintre 
(50 35 94) — 9; 11 
MOS (27 54 95) -
• Strada 
(11 OS 72)

(17 08 58). MIORIȚA

MUNCA 
DOINA

(51 50 97) — 14,15
(16 35 38) — 14,15

Degețel : DOINA

dealuri : DACIA 
131 15; 17; 19, COS- 

9; 11; 13; 15; 17; 19 
chitariștilor ; SCALA 
9: 11; 13: 15; 17; 19,

GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Sub semnul dragostei : LUMINA 
(14 74 16) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vocație de detectiv : SALA MICA
A PALATULUI - 15; 17,15; 19,30,
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Anul soarelui liniștit ! PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15.15; 17,15; 19.15
• O anchetă ciudată : ...........
(15 61 10) — 9; .11; 13;
• Mesagerul invincibil
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15;
• Misiune specială :
(50 5! 40) — 9; 11.30; 14; 1
• Transport secret ;
(35 04 66) — 9; 11,30; 14
CULTURAL (83 50 13) — 8,45 
15; 17,15; 19,15
• Alo. aterizează
LAR (35 15 17) —
• Dragonul alb 1
- 15; 17; 19
• Gheața verde : MELODIA
— 9; H; 13; 15; 17; 19

TIMPURI NOI •
15; 17; 19

: BUCUREȘTI 
" 17; 19

FEROVIAR 
16,30; 19

AURORA
I; 16,30; 19, 
* 10,45; 13;

străbunica
15; 17; 19
VIITORUL

: popu-
(10 67 40)

(11 13 49)

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) ; Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — t» ; (sala Amfiteatru) : Un 
anotimp fără nume — 18

• Teatrul de operetă (13 63 48) : Casa 
cu trei fete — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : o femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18,30
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 18
• Teatrul „Nottara" (39 31 03. sala 
Magheru) ; Necazurile unui îndrăgos
tit — 18 ; (sala Studio) : Iva-Diva — 
18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Solness, constructorul — 
18 ; (sala Giulești) : Medalionul de 
argint — 18
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
— 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pinzele sus — 9 ; Pistruiatul 
— 15
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauților. 11 12 04); Poveste despre 
marionetă — 11
• Circul București (10 41 95) ; Mara
tonul circului — 15,30 ; 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Nu sint Turnul Eiffel — 18

R;

ganizatori.ee


TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.

securității

Convorbiri sovieto-indiene la nivel inalt

Eliminarea politicii de forța, reglementarea 
pe cale pașnică a diferendelor - cerințe 

ale păcii siSe împlinesc astăzi patru ani de la deschiderea lucrărilor Congresului al Xlll-lea al partidului — eveniment de cea mai mare importanță, care a adoptat hotărîri de însemnătate istorică pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru afirmarea și mai puternică a României socialiste pe plan internațional.Documentele congresului au formulat astfel în domeniul politicii externe idei, poziții și linii de acțiune de o largă rezonanță, ilustrînd pregnant consecvența preocupărilor pentru asigurarea unui climat de pace, securitate si colaborare, pentru rezolvarea constructivă a marilor probleme ce confruntă omenirea contemporană. Evoluția vieții internaționale a adus în acest răstimp puternice confirmări ale justeței și realismului orientărilor stabilite de Congresul al Xlll-lea, care răspund intereselor și năzuințelor tuturor națiunilor.Una dintre ideile constante ale politicii externe românești, puternic reafirmată in Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., o reprezintă eliminarea forței și a amenințării cu forța din relațiile internaționale, soluționarea conflictelor și litigiilor numai și numai pe cale politică, prin tratative.
O nouă abordare : inad- 

misibilitatea folosirii forței. Este, fără îndoială, meritul deosebit al secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi relevat pregnant că noua gîndire politică, abordarea intr-un chip nou a problemelor internaționale presupun nu numai eliminarea definitivă a armelor nucleare, a celorlalte arme de exterminare in masă, trecerea la măsuri hotărîte de dezarmare, dar și renunțarea completă la calea militară de „rezolvare" a problemelor dintre state, soluționarea tuturor conflictelor existente, a tuturor chestiunilor litigioase exclusiv pe calea tratativelor. Dacă in trecut se afirma că războiul reprezintă o continuare a politicii cu alte mijloace, astăzi se poate spune, cu deplin temei, că noua politică — o politică realistă și responsabilă — impune, 'in mod necesar, renunțarea cu desă- vîrșire la război, la folosirea forței în practica relațiilor internațiqnale.. Iar de la această premisă a inadmi- sibilității războiului, inclusiv a așa- numitelor conflicte locale sau regionale — care in actualele condiții ale tehnicii militare pot căpăta proporții mondiale și duce la dispariția a înseși vieții pe Pămint — decurge ca o consecință firească, logică, faptul că tratativele, oricît. de îndelungate și grele ar fi. reprezintă singura cale de rezolvare a problemelor de orice fel. unica alternativă a confruntărilor militare.De altfel, intreaga experiență istorică. inclusiv de dată recentă, atestă că recurgerea la forță, la mijloacele militare nu a dus niciodată și nici nu poate duce la o soluționare reală și efectivă, deci trainică a problemelor. Întotdeauna, politica de forță, războaiele nu au făcut deed să complice și mai mult problemele, să le agraveze, să accentueze neinerederea, să genereze noi focare de tensiune, să compromită viitorul relațiilor dintre statele respective pentru îndelungate perioade de timp, să aducă mari prejudicii popoarelor. Calea armelor s-a dovedit o cale nefastă, de imense pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale, cu un cortegiu nesfirșit de suferințe. Conform statisticilor O.N.U., în intreaga perioadă postbelică s-au produs peste 1 500 de conflicte armate, soldate cu pierderi umane aproximativ egale cu cele înregistrate în rîndul combatanților participant la* marile bătălii ale celui de-al doilea război mondial. Numai războiul dintre Irak și Iran a provocat, în cei aproape opt ani cit a durat, peste 1.5 milioane de morți, răniți și dispăruți, avind totodată efecte grele pentru economia ambelor state.
Singura alternativă rațio

nală Așa cum se subliniază cu pregnanță în Tezele din aprilie, orice conflict armat, orice problemă litigioasă, indiferent de natura sau forma de manifestare. își poate găsi rezolvarea prin mijloace pașnice, prin tratative intre părțile direct interesate, corespunzător cerințelor coexistenței pașnice. Tocmai in acest spirit, țara noastră a desfășurat și desfășoară o amplă activitate pentru abandonarea politicii de forță, pentru reglementarea diferendelor dintre state pe baza echității șt justiției, conform cerințelor edificării
ILE DE PRESA
e scurt

I

REZOLUȚIE. Adunarea Generală a O.N.U. a aprobat o rezoluție in care cere Argentinei și Marii Britanii să înceapă negocieri in vederea reglementării tuturor problemelor pendinte, inclusiv asupra viitorului Insulelor Malvine (Falkland). Rezoluția cere, totodată, secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, să-și continue misiunea sa de bune oficii și să prezinte un raport in acest sens celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale.MOȚIUNE. Partidul Comunist Italian a cerut guvernului Italiei să nu înceapă lucrările de construire a bazei de la Sant’Anna. din apropiere de Orotone, în sudul țării, unde ar urma să fie amplasate avioanele americane de tip „F- 16“ care vor părăsi. în viitorii trei ani, baza spaniolă de la Torrejon. într-o moțiune se cere executivului italian să-și asume un rol activ in negocierile cu privire la reducerea armamentelor în Europa.ACORD. La Berlin a fost semnat un acord privind întărirea cooperării dintre R.D. Germană și Organizația Mondială a Sănătății pe 1989 și coordonatele acestei cooperări pe anii 1990—1991. Pe de altă parte, directorul O.M.S. pentru Europa, Jo Eirik Asvall, a conferit cu oficialități din R.D. Germană în legătură cu obiectivele 

unor relații internaționale noi, democratice. în toate împrejurările, România a adoptat o atitudine ho- tărită împotriva actelor agresive și a manifestărilor de forță, s-a situat constant de partea celor ce își apără dreptul la existență și la viață liberă. s-a ridicat cu vigoare pentru rezolvarea problemelor prin negocieri. pornindu-se de la respectarea independenței fiecărui popor, a dreptului său de a se dezvolta de sine stătător, cu excluderea oricăror imixtiuni sau ingerințe. De altfel, întreaga evoluție a evenimentelor demonstrează cu putere justețea tezei marxiste care se pronunță împotriva amestecurilor din .afară — a oricărui fel de amestec ! — in treburile interne ale altor popoare, inclusiv împotriva exportului de revoluție, cit și a exportului de contrarevoluție. Aceasta nu înseamnă, așa cum se subliniază in Tezele din aprilie, renunțarea la solidaritatea cu forțele progresiste, antiimperia- liste — dar solidaritatea nu poate fi echivalată sau lua forma intervenției militare.
Primatul tratativelor. Repre_ zintă, fără îndoială, un fapt salutar că. in ultimul timp, politica de forță pare să cunoască un anumit început — e drept firav — de regres. Transpunerea în fapt a tratatului sovieto-american privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune înseamnă practic o anumită diminuare a armamentului nuclear — deci cel mai puternic și mai periculos instrument material al politicii de forță, deși, așa cum pe bună dreptate s-a subliniat. această reducere este încă destul de modestă -in comparație cu imensele cantități de asemenea arme care continuă să ră- mină in arsenalele puterilor . nucleare. Pe aceeași linie se înscrie și recunoașterea tot mai deschisă a necesității de a se trece la o nouă reducere, substanțială, cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, ceea ce ar însemna o însemnată diminuare a premiselor materiale ale politicii de forță. Se cuvin, de asemenea, menționate intensificarea cererilor de lichidare și scoatere în afara legii a armelor chimice, propunerile venite din partea a diferite state și avind drept scop realizarea unor reduceri concrete a armamentelor convenționale, a efectivelor șl bugetelor militare, de creare a unor zone libere de arme nucleare și chimice in Europa, între care in Balcani și în alte regiuni ale globului. Desigur, în măsura în care toate 'aceste propuneri și idei își vor găsi aplicarea in fapt, se va dezvolta un . proces . de treptată marginalizare, de diminuare a sferei de acțiune a politicii de forță.In acest context nu poate să nu Ce evidențiat și efectul pozitiv pe care îl are multiplicarea contactelor dintre Est și Vest, intre țări sau grupuri de țări. O astfel de ambianță generală a creat un teren favorabil, un cadru propice soluționării unui șir de- conflicte armate și probleme litigioase pe cale pașnică, prin tratative. Se poate, astfel, spune că una din cele mai semnificative schimbări ce se înregistrează în situația internațională actuală rezidă în faptul că. în legătură cu aproape toate conflictele existente in diferite zone ale lumii, au fost

organizației de combatere a unor maladii și necesitatea întăririi cooperării internaționale în acest domeniu.CONVORBIRI. La Hanoi au avut loc convorbiri între Nguyen Co Thach, vicepremier și ministru al afacerilor externe al R.S. Vietnam, și Aii Alatas, ministrul indonezian al afacerilor externe. S-a procedat la un schimb de opinii cu privire la probleme regionale și internaționale de interes reciproc. S-a subliniat necesitatea întreprinderii de eforturi pentru transformarea Asiei de sud-est într-o zonă a păcii, stabilității, prieteniei și cooperării.PARTIDELE BRAZILIENE DE STÎNGA și centru-stinga, victorioase în alegerile municipale desfășurate marți, 15 noiembrie, vor forma organele administrației locale in 5 din capitalele a 8 state, care produc 80 la sută din venitul național, fapt inedit în peisajul politic al Braziliei. Exemplul cel mai concludent este Partidul Oamenilor Muncii (P.T.), principalul ciștigător al scrutinului, care va deține controlul asupra a 6 mari orașe, între care Sao Paulo. După numărarea a peste 70 la sută din voturi, rezultă că opoziția a ciștigat in 16 din cele 25 de capitale ale statelor federale. 

inițiate ori se află in curs tratative urmărind rezolvarea lor pe cale pașnică. Pe această linie se Înscriu încetarea ostilităților militare dintre Irak și Iran și începerea tratativelor dintre cele două țări, sub egida secretarului general al O.N.U.; încheierea acordurilor de la Geneva privind Afganistanul ; negocierile dintre liderii celor două comunități din Cipru ; unele contacte privind rezolvarea situației conflictuale din Asia de Sud-Est; acordul de principiu la care s-a ajuns la negocierile cvadripartite privind rezolvarea problemelor din Africa de Sud-Vest ; luările de poziție privind renunțarea la acțiuni militare și progresele in normalizarea relațiilor dintre state din Africa de Nord- Vest ; inițierea planului de pace din America • Centrală ; faptul că chiar și în ce privește o situație atit de complicată ca cea din Orientul Mijlociu; mai ales in urma recentelor evoluții, cîștigă tot mai mult teren ideea organizării unei conferințe internaționale.
Un început — încă firav. Desigur, toate aceste fapte nu înseamnă o soluționare efectivă a problemelor. Este vorba doar de un început, încă firav și labil, supus unor puternice adversități și presiuni contrare, care amenință cu anularea acestor pași pozitivi.Astfel, nici nu s-a trecut bine Ia distrugerea rachetelor și se întreprind deja căutări asidue pentru „compensarea" lor. sub pretextul așa-zisei modernizări a armamentelor nucleare. Tot la fel. în ce privește negocierile in curs, nu toți participanții au venit la masa tratativelor cu dorința de a realiza acorduri în concordantă cu interesele tuturor părților în cauză, cu interesele generale ale păcii. După începuturi mai mult sau mai puțin promițătoare se înregistrează stagnări și chiar involuții, legate de multiplicarea a tot felul de piedici, reale sau pretextate. Faptele arată că, la unele negocieri există participant! preocupați nu atit de încheierea unor acorduri, cit de blocarea sau torpilarea lor. Este, de aceea, cum nu se poate mai clar că afirmarea unor procese pozitive, primii pași concreti înregistrați pe calea spre dezarmare, ca și spre găsirea unor soluții negociate în conflictele existente nu trebuie să ducă la demobilizare și. desigur, nici la scepticism politic, căci oricit de lent ar progresa tratativele, oricit de sinuoasă ar fi evoluția lor, ele sint incomparabil preferabile ostilităților. Nu o dată, inclusiv în Tezele1 pentru plenara C.C. al P.C.R., președintele României a arătat că viața internațională continuă să aibă un caracter complex și contradictoriu, că pe eșichierul mondial se mențin incă numeroase probleme grave.Ansamblul tuturor acestor evoluții evidențiază, o dată mai mult, justețea pozițiilor României, ale președintelui țării, a . .demersurilor românești pentru înlocuirea armelor distrugerii cu „armele" rațiunii, cu dialogul și tratativele pașnice. Se poate chiar spune că multe din nenumăratele suferințe umane și materiale înregistrate de popoarele implicate într-un conflict sau altul ar fi putut fi evitate dacă propunerile raționale și pline de umanism avansate de țara noastră, de-a lungul timpului, ar fi fost însușite și și-ar fi găsit, încă de pe atunci, materializare practică !De pe această poziție consecventă, principială, președintele României socialiste adresează în Tezele din aprilie un vibrant apel la unirea eforturilor tuturor forțelor pentru soluționarea, in chip nou, democratic a marilor probleme cu care este confruntată în prezent omenirea, pentru eliminarea definitivă a politicii de forță, pentru rezolvarea tuturor conflictelor și chestiunilor litigioase numai pe cale pașnică, prin tratative, cu respectarea neabătută a dreptului popoarelor la dezvoltare • liberă și independentă.

Radu BOGDAN

INTILNIRE. Guvernatorul general al Australiei, Ninian Stephen, s-a intilnit cu premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Peng, aflat in vizită în Australia. Anterior, Li Peng a avut o a doua rundă de convorbiri cu omologul său australian, Bob Hawke.NOUL GUVERN GREC al premierului Andreas Papandreu a depus vineri jurămintul în fața președintelui Christos Sartzetakis. Cabinetul a fost constituit la 16 noiembrie, după o remaniere efectuată de primul-ministru. Luind cuvintul în cadrul primei ședințe a guvernului, Andreas Papandreu a precizat că între criteriile care au stat la baza redistribuirii portofoliilor s-a aflat dorința de a consolida anumite sectoare de activitate..SECHESTRARE. Guvernul nica- raguan a denunțat sechestrarea de către grupuri contrarevoluționare, cu baza in Honduras, a membrilor unei delegații, în nordul țării, în timp ce evaluau pagubele pro
Experimente științifice la bordul complexului

MOSCOVA IU (A- 
gerpres). — Vineri, 
cosmonauții sovietici 
Vladimir Titov, Musa 
Manarov și Valeri Po
liakov și-au incheiat 
o nouă săptămină de 
activitate la bordul 
complexului științific 
orbital „Mir"-. tn ulti
mele zile, membrii 
echipajului au efec
tuat noi serii de cer-

orbital „Mir”
cetări astrofizice, uti- 
lizind telescopul „Gla- 
zar“, Instalat pe mo
dulul astrofizic spe
cializat „Quant". Tot
odată, cosmonauții au 
fost supuși controlului 
medical de rutină, ur- 
mărindu-se starea sis
temului cardiovascu
lar aflat vreme înde
lungată in stare de 
imponderabilitate.

Manifestări consacrate aniversării 
a 70 de ani de la făurirea statului 

național unitar român
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la făurirea statului national 

unitar român, in diferite țări ale lumii au loc o serie de manifestări in 
cadrul cărora este subliniată semnificația acestui eveniment din viața 
poporului nostru pentru evoluția social-politică a țării. Sint, de aseme
nea. puse in evidență realizările României socialiste, îndeosebi in peri
oada de cind la conducerea țării se află președintele Nicolae Ceausescu, 
politica internațională de pace și amplă colaborare internațională a tării 
noastre.BEIJING 18 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Beijing a fost relevată semnificația deosebită a actului istoric de la 1 Decembrie 1918 — moment de seamă în lupta de veacuri a poporului român pentru înlăturarea dominației, și a opresiunii străine, pentru independență și unitate națională. S-a scos în evidență, totodată. însemnătatea marcării in R.P. Chineză a aniversării Marii Uniri, la scurt timp după vizita oficială de prietenie întreprinsă în această țară de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist- Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu — eveniment care a deschis noi perspective dezvoltării continue, pe multiple planuri, a relațiilor tradiționale de prietenie și solidaritate dintre cele două partide, țări și popoare.Au fost prezentate o expoziție de carte istorică, ilustrînd momente ale procesului de întregire națională, care au culminat cu actul de la 1 Decembrie 1918, precum și o expoziție de fotografii documentare.La manifestări au participat reprezentanți ai M.A.E. al R.P. Chineze, ai conducerii Asociației ziariștilor, ai mijloacelor de informare în masă din țară.PHENIAN 18 (Agerpres). — La Universitatea politică militară „Kim Ir Sen" din Phenian a avut loc o adunare festivă, la care au participat cadre - din conducerea universității, ofițeri sup'eriori, militari. Cu acest prilej au fost evidențiate semnificația evenimentului istoric de la 1 Decembrie 1918, succesele repurtate de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, eforturile depuse pe plan extern de țara noastră pentru dezarmare, destindere și pace. Vorbitorii au exprimat deplina satisfacție față de rezultatele deosebit de rodnice cu care s-a încheiat recenta vizită oficială de prietenie întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P.D. Coreeană.A fost vernisată o expoziție de fotografii documentare și a avut loc o gală de filme.Acțiuni similare au fost organizate Ia Școala de ofițeri de artilerie din orașul Suncion.ULAN BATOR 18 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări de la. constituirea statului național unitar român, Ja Ulan Bator a fost organizată o seară culturală

Pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii și cooperăriiBELGRAD 18 (Agerpres). — Președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., Stipe Șuvar, l-a primit pe ministrul elen al afacerilor externe, Karolos Papoulias, aflat în vizită în Iugoslavia. Cu acest prilej s-a exprimat dorința celor două state de a promova

Adunarea Generală a O.S.A. se pronunță pentru 
înfăptuirea acordurilor de pace in America CentralăSAN SALVADOR 18 (Agerpres). — Adunarea Generală a Organizației Statelor Americane (O.S.Â.) și-a exprimat sprijinul față de acordurile cențroamericane de pace „Es- quipblaș II" și a solicitat președinților celor cinci țări din zonă să se reunească pentru a da un nou impuls procesului de înfăptuire a acordurilor — relatează agenția EFE. Rezoluția in acest sens â fost adoptată după ce secretarul general al O.S.A., Joao Baena Soares, „Grupul de la Contadora" și „Grupul de Sprijin" au informat în legătură cu eforturile depuse pentru instaurarea unei păci ferme și durabile în America Centrală.Panama a denunțat agresiunile politice, economice și militare la

vocate de inundații in zonă. In urma acestui act terorist grav, guvernul nicaraguan a adresat un apel autorităților honduriene pentru a interveni și acționa in vederea respectării integrității fizice a celor sechestrați.FORȚELE ARMATE MOZAMBI- CANE au scos din luptă în provincia Manica din centrul țării un grup de cinci contrarevoluționari care efectuau acțiuni de sabotaj economic. Pe de altă parte, solda- ții mozambicani au eliberat 948 de persoane civile capturate de elementele teroriste în nordul țării.ZIUA LUPTEI ÎMPOTRIVA FUMATULUI s-a desfășurat joi in Portugalia. La' Lisabona și in alte orașe ale țării au fost organizate expoziții de cărți și afișe, care prezintă efectele dăunătoare ale fumatului asupra organismului uman. O atenție deosebită a fost acordată acțiunilor . de prezentare a efectelor nocive ale tutunului asupra tineretului.
în graficul de acti

vitate a intrat și um
plerea bacurilor stației 
orbitale cu combusti
bilul adus de nava au
tomată de transport 
„Progress-38". Starea 
sănătății cosmonauți- 
lor este bună. Zborul 
complexului orbital 
„Mir" se desfășoară 
normal — informează 
agenția T.A.S.S. ■

Ia care au participat activiști ai C.C. al P.P.R.M., reprezentanți ai M.A.E. și ai altor ministere, ziariști. Au participat, de asemenea, absolvenți mongoli ai institutelor de învățămint superior din România.WASHINGTON 18 (Agerpres). — La Biblioteca română din New York a fost organizată o expoziție de fotografii și de carte consacrată aniversării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Cu același prilej au fost prezentate expuneri despre semnificația evenimentului.SAN JOSE 18 (Agerpres). — In orașul costarican Atenas au fost organizate o expoziție de fotografii „România ’88“ și o expoziție de carte românească.în expunerile prezgntate cu acest prilej au fost evidențiate semnificația istorică a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, succesele remarcabile obținute de poporul nostru, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, de cind în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii au e- vocat politica de pace și înțelegere, în favoarea dezarmării și cooperării internaționale promovată consecvent de România.Au participat președintele și membrii consiliului municipal, cadre didactice, un numeros public.STOCKHOLM 18 (Agerpres). — In orașul Motala, din Suedia, s-au desfășurat „Zilele culturii românești", în acest cadru au fost organizate o expoziție de carte românească, precum și o expoziție documentară de fotografii, prezentînd aspecte din istoria poporului român, din realizările economice și sociale ale României contemporane.în cadrul expoziției de carte, la loc de frunte sînt prezentate opere din gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Sînt expuse, de asemenea, volume de istorie, literatură, albume de artă românească. ■Cuvintul de deschidere a fost rostit de primarul orașului Motala, Per Strom, care a dat expresie dorinței locuitorilor acestei străvechi așezări suedeze de a cunoaște mai bine realizările poporului român. Au fost e- vocate, de asemenea, semnificația zilei de 1 Decembrie 1918 in istoria poporului român, precum și realizările obținute de România in dezvoltarea economico-socială in anii construcției socialiste.

relațiile in interesul procesului cooperării în Balcani. în context, relevă agenția Taniug- — a fost relevată importanța transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și cooperării constructive.

care este supusă din partea S.U.A. — informează agenția Prensa Latina. In . discursul rostit în cadrul celei de7a XVIII-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Statelor Americane (O.S.A.), reprezentantul panamez a arătat că administrația americană recurge la cele mai rafinate metode ale războiului psihologic pentru a înlătura actualul guvern și a-l inlocui cu un regim de facto docil față de interesele Statelor Unite.Guvernul panamez — a spus vorbitorul — nu acceptă sub nici un pretext intervenționismul, adăugind că respinge orice tentativă de amestec în viața politică a Republicii Panama...în. cadrul ..Adunării Generale a O.S.A. s-a anunțat intrarea in vigoare a protocolului privind reforma cartei O.S.A. adoptat la sesiunea din 5 decembrie 1985, de la Cartagena de Indias (Columbia), prin care se atribuie un rol sporit organizației in eforturile regionale îndreptate spre edificarea unui climat real și durabil de pace, securitate și cooperare in America Latină și zona caraibiană.
Rezultatul alegerilor 

generale din PakistanISLAMABAD 18 (Agerpres). — Potrivit rezultatelor publicate la Islamabad — în urma alegerilor generale desfășurate, miercuif, pentru Adunarea Națională — Partidul Poporului din Pakistan, cel mai mare partid de opoziție, a cîștigat 92 de locuri din cele 205 aflate în dispută. Principalul său concurent. Alianța Islamică Democrată (I.D.A.), a obținut 55 de locuri, restul revenind independenților și altor alianțe și grupări politice.în termen de 43 de zile — relevă agențiile de presă — președintele interimar al Pakistanului, Ghulam Ishaq Khan, are dreptul constituțional de a numi, din rîndul parlamentarilor, un prim-ministru și de a proceda la instalarea unui nou guvern. Se menționează, de asemenea, că liderul P.P.P., Benazir Bhutto, și-a depus candidatura pentru funcția de șef al guvernului și a contactat o serie de partide mai mici, in vederea formării unei coaliții. în cazul cind primește învestitura, ea va deveni prima femeie din Pakistan ce va deține funcția de premier.

NEW DELHI 18 (Agerpres). — La New Delhi au avut loc vineri convorbiri intre primul-ministru al Indiei. Rajiv Gandhi, și secretarul general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, aflat în vizită în India — transmite agenția T.A.S.S. Au fost examinate perspectivele colaborării bilaterale în
Ședința Prezidiului C.C.PRAGA 18 (Agerpres). — La Praga a avut Ioc, vineri, o ședință a Prezidiului C.C. al P. C. din Cehoslovacia. A fost analizat cursul pregătirilor pentru cea de-a 12-a plenară a C.C. al P.C.C., care va avea loc în perioada 15—16 decembrie, infor-
NAȚIUNILE UNITE

Este necesară continuarea eforturilor 
pentru eliminarea armelor nucleare

Rezoluții ale Comitetului pentru problemele politice și de 
securitateNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat un proiect de rezoluție în care cheamă toate statele posesoare de arme nucleare să facă o declarație comună cu privire la înghețarea globală a armelor nucleare. Documentul apreciază aceasta nu ca. o măsură in sine, ci ca un pas eficient pe calea preintimpinării acumulării și perfecționării in continuare a armelor nucleare, subliniind că această măsură ar crea un climat favorabil la negocierile cu privire la reducerea și lichidarea arsenalelor nucleare. Salutind încheierea tratatului sovieto- american cu privire la lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, comitetul și-a exprimat convingerea că este imperios necesară continuarea negocierilor in scopul reducerii și eliminării armelor nucleare.De asemenea, comitetul a adoptat un proiect de rezoluție referitor la necesitatea unei informații obiective

în favoarea creării de zone denuclearizate 
in EuropaVIENA 18 (Agerpres). — „Este necesară intensificarea eforturilor pentru crearea unei lumi lipsite de arme nucleare" — aceasta a fost ideea centrală subliniată de participanții la „forumul opiniei publice pentru pace" desfășurat in capitala Austriei. Reprezentanți ai organizațiilor politice și obștești au reliefat necesitatea realizării de noi progrese pe calea destinderii și dezarmării nucleare, evidențiind că in prezent se impune rezolvarea unor probleme

Demonstrație împotriva planurilor militariste 
ale N.A.T.O.BONN 18 (Agerpres). — Grupuri de militanți pentru pace, reprezentanți ai partidelor social-democrat, ecologist și comunist din R.F.G., au luat parte la o demonstrație de protest, la Hamburg, in timpul desfășurării sesiunii de toamnă a Adunării. Atlanticului de Nord, transmite agenția EFE.

Dezbateri consacrate edificării unei noi ordini 
economice mondialeCAIRO 18 (Agerpres). — Participanții la reuniunea Consiliului general al Internaționalei Socialiste și Democrate Africane (SDA), ale cărei lucrări s-au incheiat la Cairo, au cerut instaurarea unei noi ordini economice internaționale și și-au exprimat îngrijorarea față de deteriorarea situației economice din Africa și de creșterea datoriilor externe ale țărilor de pe continent, pronun- țindu-se pentru organizarea unei conferințe , internaționale care să e- xamineze această problemă. în rezoluția adoptată a fost subliniată, totodată — relatează agenția MENA —. necesitatea încurajării și intensificării cooperării in diverse domenii dintre țările in curs de dezvoltare. Au fost evidențiate importanță dezarmării totale și globale, ca și ne

Sprijin luptei poporului namibian pentru 
independență

Rezoluție adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — în plenara Adunării Generale a O.N.U. s-au incheiat dezbaterile a- supra problemei Namibiei. Delegații au adoptat o serie de măsuri menite să ducă la acordarea imediată și necondiționată a independenței Namibiei.în rezoluția adoptată, Adunarea Generală a O.N.U. condamnă continuarea ocupării ilegale de către regimul minoritar de la Pretoria a Namibiei și califică acest fapt drept un act de agresiune săvirșit de Republica Africa de Sud împotriva poporului namibian. Rezoluția sprijină
Climat social încordat în Africa de SudPRETORIA 18 (Agerpres). — La situația politică încordată, determinată de perpetuarea apartheidului, se adaugă, în Africa de Sud, un climat social marcat de nemulțumirea oamenilor muncii, a largi categorii de salariați afectați de creșterea costului vieții. în aceste condiții sint semnalate noi mișcări revendicative. După cum informează surse sud-africane, în mai multe localități din provincia Natal au loc greve, la care participă aproximativ 5 000 de muncitori. Ei cer îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă.Guvernul minoritar de la Pretoria s-a văzut nevoit să interzică organizația de tip fascist „Mișcarea Rasistă Albă", care acționa nestingherită in R.S.A.Decizia de interzicere a activității „Mișcării Rasiste Albe" a fost determinată de faptul că membri al acestei grupări au atacat cu arme de foc, în plină zi, mai mulți cetățeni sud-africani negri pe a stradă din Pretoria. 

domeniile politic, economic ți teh- nico-științific.In cadrul schimbului de vederi asupra unor aspecte ale vieții mondiale a fost relevată responsabilitatea sporită ce revine tuturor forțelor politice care acționează in direcția însănătoșirii relațiilor internaționale.în aceeași zi, Mihail Gorbaciov s-a Intilnit cu Ramaswamy Venkatara- man, președintele Indiei.
al P.C. din Cehoslovaciamează agenția C.T.K. Au fost dezbătute, de asemenea, proiectul hotărîrit C.C. al P.C.C. privind convocarea celui de-al XVIII-lea Congres al P.C.C. și principalele sarcini ce stau în fața partidului in perioada premergătoare congresului.

în sfera problemelor militare. In opinia participanților la lucrările actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. — relevă agenția T.A.S.S. —, îmbunătățirea sistemului de difuzare a unor informații obiective privind' potențialele militare ar putea contribui la adîncirea procesului de destindere internațională și la consolidarea încrederii intre popoare.Comitetul per‘-i problemele politice și de secur .e al Adunării Generale a O.N.U. i adoptat, totodată, un proiect de rezoluție în care condamnă intențiile Republicii Africa de Sud de a-și crea un potențial nuclear propriu, subliniind că realizarea unor asemenea planuri reprezintă o amenințare pentru pacea și securitatea internațională, împiedică înfăptuirea prevederilor Declarației cu privire la crearea de zone libere de arme nucleare in Africa. Documentul cheamă la încetarea oricărei colaborări cu Pretoria in direcția creării potențialului nuclear al R.S.A.
complexe, cum ar fi reducerea arsenalelor strategice ofensive, lichidarea armelor chimice, încetarea experiențelor nucleare și crearea de zone și coridoare lipsite de arme a- tomice, în primul rind pe continentul european. Documentul adoptat la încheierea lucrărilor afirmă hotărî- rea organizațiilor austriece în favoarea păcii de a-și aduce contribuția la înfăptuirea acestor deziderate ale popoarelor europene.

La acțiune au luat parte mai multe mii de persoane pentru a-și exprima opoziția față de planurile militariste ale N.A.T.O. Cu această ocazie, precizează agenția menționată, poliția a efectuat mai multe arestări în rîndul manifestan- ților.

cesitatea de a investi resursele astfel eliberate în dezvoltarea economică și socială.Seminarul „Nealinierea în programele partidelor africane", organizat la Cairo cu prilejul reuniunii Consiliului general al Internaționalei Socialiste și Democrate Africane, a pus In lumină, printr-o serie de recomandări, necesitatea de a se întreprinde măsuri eficiente in vederea reglementării problemelor acute ale lumii contemporane. Participanții au arătat că partidele lor își exprimă atașamentul față de principiile Cartei O.N.U. Participanții s-au pronunțat pentru înfăptuirea unei noi 'ordini economice mondiale .și și-au exprimat îngrijorarea față de deteriorarea situației economice a Africii.

lupta poporului namibian pentru autodeterminare. libertate și independență națională, sub conducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), singurul său reprezentant legitim.Subliniind că rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U. privind accesul Namibiei la independență este singura bază recunoscută unanim pe plan internațional pentru soluționarea pe cale pașnică a problemei Namibiei, Adunarea Generală a chemat Consiliul de Securitate să adopte împotriva Republicii Africa de Sud sancțiuni globale obligatorii.
LUSAKA 18 (Agerpres). — Luind cuvîntul la deschiderea lucrărilor Adunării Naționale a Zambiei, președintele Kenneth Kaunda a evidențiat caracterul exploziv al situației din sudul Africii. Pacea și securitatea nu vor putea fi întronate in regiune atit timp cit nu va fi deco- lonizată Namibia și nu va începe procesul de democratizare a vieții politice în R.S.A. — a arătat șeful statului zambian. Se impune ca regimul de la Pretoria să-i elibereze pe liderii populației de culoare, în frunte cu Nelson Mandela. O asemenea acțiune presupune o eliberare reală și nu schimbarea închisorii cu detenția la domiciliu — a subliniat Kaunda. Referindu-se la procesul de negocieri cvadripartite în legătură cu reglementarea problemelor Africii de Sud-Vest, președintele Zambiei a declarat că angajamentele asumate trebuie de data aceasta să fie onorate de regimul din R.S.A.
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