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riguroasă

a programelor

de modernizare
Subliniind încă o dată rolul științei și tehnicii, al modernizării proceselor de producție, pentru dezvoltarea intensivă a economiei românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta, in expunerea din 29 anrilie. că va trebui să se acorde mai multă atenție infăntuirii programelor de cercetare și, mai cu seamă, introducerii mai rapide in producție a cuceririlor științei și tehnicii in toate domeniile. Pentru realizarea unei noi calități in toate domeniile vieții economico-sociale, un rol important revine înfăptuirii programelor de organizare și modernizare a activității de producție.De bună seamă, programul de modernizare nu este un scop în sine, ci un mijloc, o pîrghie pentru a induce ranid în economie progresul tehnic și, pe această bază, a spori substanțial eficiența în producție. După aproape trei ani de la lansarea acestui program se poate lesne remarca faptul că rezultatele cele mai bune le-au înregistrat tocmai acele unități și ramuri de activitate care au urmărit consecvent și sistematic efectul in plan economic al măsurilor de modernizare și le-au promovat cu precădere pe acelea care conduceau la o mai substanțială reducere a costurilor, a consumurilor materiale si energetice, la creșterea puternică a productivității muncii.Privit nrin această prismă, programul de modernizare își găsește cea mai fericită expresie in cadrul generos oferit de mecanismul economico- financiar bazat pe autofinanțare. Tot ție a obiectivelor ___ ____ _____  ___ —mente și mijloace perfecționării continue a mecanismului economic. Toate acestea sînt insă considerente mai mult sau mai puțin teoretice, ce își află consacrarea practică numai prin valorificarea optimă a condițiilor potențial existente atît in domeniul modernizării, cit și ăl autoconducerii și autogesttunii. Condiția fundamentală pentru trecerea de la potențial la real, căreia i se pot subordona toate aspectele problemei, o constituie îmbinarea, în cadrul deciziei, a laturilor de natură tehnico-organizatorică cu acelea economico-finan- ciare. A scăpa din vedere oricare din aceste laturi înseamnă a face posibilă promovarea unei acțiuni ce nu se justifică. Si, din păcate, realitatea — atît de complexă — oferă încă asemenea nedorite situații.Astfel, o întreprindere producătoare de utilaj greu a introdus în programul său de modernizare o măsură vizînd mecaniza-ea unor operații legate de executarea cazanelor pentru combustibil solid. La prima vedere, măsura era deplin justificată, eficiența exprimîndu-se în sporuri de producție și reduceri de cheltuieli de ordinul milioanelor de lei anual. Promotorii ei au pierdut insă din vedere un aspect esențial : nivelul cererii reale pentru respectivul tip de cazan era de 20 de ori mai mic decit cel care fusese luat în calcul la stabilirea eficienței. Așa încit eliminarea din program a acestei măsuri a fost pe deplin justificată, evitîndu-se astfel irosirea unor fonduri de investiții, resurse umane și materiale ce au putut fi canalizate in direcții cu adevărat utile. Un alt exemplu : cînd a demarat nizare, o întreprindere a nizeze fluxul de producție, „pe faze tehnologice" — in care fiecare tip de produs trece prin toate secțiile — la forma „pe produse", in care fiecare secție realizează o anumită grupă de produse. în același timp, o altă unitate de același profil s-a reorganizat... in sens invers, ambele întreprinderi calculînd și raportind efecte considerabile din aceste acțiuni. Or, în situația dată, realitatea efectelor atinse poate fi pusă sub semnul îndoielii — cel puțin intr-una din unități. întrebarea care se naște este insă în primul rind cum s-a realizat la nivelul ramurii coordonarea acțiunii de modernizare, cum s-a admis ca două unități să cheltuiască fonduri pentru scopuri exact opuse ?Este adevărat, situații de acest gen de râspîndire redusă, dovedind că, in majoritate, conducerile întreprinderilor lelor au înțeles că modernizarea este o o finalitate economică certă și clară.în acest sens, discuțiile purtate cu specialiști din întreprinderi și din diferite organe teritoriale au reliefat importanța măsurilor de organizare științifică a producției și a muncii. De altfel, in prezent, chiar in statele cele mai avansate din punct de vedere tehnologic un accent deosebit este pus pe acțiunile organizatorice, chemate să potențeze la maximum efectele posibilităților tehnologice, nu întotdeauna valorificate optim. Și în țara noastră s-a simțit tendința de a rezolva problemele creșterii productivității muncii îndeosebi pe seama investițiilor in utilaje perfecționate, de mare performanță. Numai că, acționînd astfel, costul modernizării devine foarte ridicat și nici efectul obținut nu este cel maxim posibil. De aceea, specialiștii recomandă fiecărei întreprinderi să acorde atenția cuveiiită măsurilor de organizare rațională a fluxurilor de producție, care nu-și pierd nici un moment actualitatea, rămînind la fel de valabile și in această a doua etapă a programului de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Un exemplu demn de urmat l-a oferit in acest sens colectivul unui combinat metalurgic : constatind că cinci dintre obiectivele propuse presupuneau un efort investițional ridicat, s-a reușit ca, valorificînd inițiativele oamenilor muncii, toate cele cinci obiective să fie înlocuite. Noile măsuri, avînd caracter preponderent organizatoric ori fiind realizate prin eforturi proprii, au condus la același rezultat final in planul productivității muncii, dar au fost realizate intr-un timp și cu cheltuieli incomparabil mai mici decît cele cinci investiții propuse inițial.De bună seamă, asemenea inițiative lăudabile nu pot totuși să conducă decît la un spor limitat al productivității muncii. Posibilitățile cele mai largi, practic nelimitate, avind, totodată, o ridicată eficiență economică, sînt legate de acțiunile de modernizare concomitentă a înzestrării tehnice, a tehnologiilor și — foarte important — a produselor ce se realizează.Desigur, problematica implicațiilor în plan econo- mico-financiar ale procesului de modernizare, in plină desfășurare în întreaga țară, este complexă și variată. Tocmai vastitatea problemelor care se pun reclamă insă ca, in fiecare unitate, acțiunile să poarte girul și să fie rodul gindirii creatoare a întregului colectiv. Iar din multitudinea soluțiilor și variantelor propuse, organele de conducere colectivă au datoria să le aleagă pe acelea care aduc o eficiență economică maximă.
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Un nou vas multifuncțional de 5 000 tdw se în stadiul final de execuție la Șantierul naval din Brăila Foto : E. Dichiseanu
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Au Început cursurile tnvățămîn- tului agrozootehnic de masă, precum și instruirea cadrelor din a- gricultură, activități de importanță deosebită în amplul proces de pregătire profesională a tuturor celor ce lucrează în agricultură. Așa cum s-a subliniat, organele și organizațiile de partid, organele de specialitate și conducerile unităților agricole au datoria să asigure toate condițiile necesare bunei desfășurări a cursurilor, să organizeze in perioada desfășurării lor schimburi de experiență, intilniri cu fruntași ai producțiilor mari și,alte activități menite să determine însușirea unor cunoștințe temeinice și deprinderea de a aplica tehnologiile de lucru specifice fiecărei culturi agricole și specii de animale.S-a încheiat cuprinderea oamenilor muncii din agricultură la cursurile învățămîntului agrozootehnic, s-a definitivat profilul cercurilor și s-a făcut instruirea lectorilor. Acum, o dată cu începerea cursurilor, este necesar să se asigure, în primul rînd, participarea activă la lecții și la celelalte forme de instruire a tuturor lucrătorilor din agricultură. Stabilirea exactă a zilelor și orelor la care acestea urmează să aibă loc permite să se asigure mai multă ordine în ținerea lecțiilor potrivit graficelor întocmite, o mai bună frecvență a cursanților și, totodată, să poată fi efectuat un control mai activ și mai eficient din partea organelor jude-
In noul cadru de
„ladă de zestre /✓

țene de partid și agricole.. Desigur, sarcina atragerii cursanților și ținerea cu regularitate a lecțiilor și celorlalte activități revine, in primul rînd, lectorilor. Dar participarea cadrelor de conducere din unități, din comune direct la activitatea cercurilor — cu responsabilități precise — este cea mai bună formă

de control șl de ajutor, este modalitatea cea mai eficientă de Cunoaștere a nivelului de pregătire a oamenilor, a problemelor pe care le ridică pregătirea și desfășurarea noului an agricol.La dezbaterile din fiecare cerc, în legătură strinsă cu specificul activității fermelor și formațiilor de lucru respective, să se urmărească îndeaproape ca, de Ia prima pină Ia 
ultima lecție, să se asigure cunoaș
terea tehnologiilor noi de 
a plantelor și de creștere 
lelor, a experienței bune 
ților și a formațiilor care,

cultivare 
a anima- 

a unită- 
prin apli-

în fiecare duminică, fix la ora 11, iarna sau vara, că ninge, că plouă sau că e zăduf, locuitorii majori ai comunelor de pe valea Someșului (Singeorz, Maieru, Rodna Veche, Șanț) sau a Sălăuței se adună in fața primăriei, îmbrăcați In straie de sărbătoare (ceea ce aici înseamnă străvechiul și fermecătorul lor port popular). E obligatoriu ca primarul să fie acolo. Pentru că oamenii vin să discute treburile obștii. Despre ce au de făcut în săp- tămîna ce urmează, dar șl despre intîmplări și situații din urmă, ce se cer lămurite. Să întrebe și să primească răspuns. Să fie întrebați și să răspundă. Vin fără nici o convocare, fără nici un anunț, in fiecare duminică. „Părade". runci“. De un obicei, petuată cu și de ce a apărut nu se mai știe. I s-a pierdut originea, dar i-a rămas înțelesul, mereu același : datoria de a participa la lămurirea și stabilirea tuturor treburilor ce privesc viața obștii, acțiunile și răspunderile ei, de a fi o colectivitate unită și solidară, cu deplina cunoaștere a ceea ce are de făcut. Iar ceea ce are de făcut, să fie hotărîre pro

prie ; discutată, însușită și proclamată de toată obștea.— Cind am pornit să organizăm „Tribunele democrației", noi am avut o misiune ușoară — spune Amalia Florea, primărița din Singeorz-Băi (ea se referea nu la stațiunea balneară, ci la comuna de pe valea Someșului, la lo-

UNITATEA
supreme, 
istorice 

idealuri ale

inițiativei

vin la Sau la „Po- sute de ani. E o datină. Per- strășnicie. Cind

La Godeni se extrage cel mai bun cărbune din tot cuorinsul întreprinderii miniere Cîmpu- lung. Un cărbune cu tere calorifică superioară lui extras in alte sectoare exploatare și care, ulterior, amestecă, înainte de către beneficiari, cu pentru ca întreaga cantitate de cărbune extras să răspundă calitativ cerințelor economiei. E drept că acest cărbune, atit de bun, se extrage și cu mult mai greu. Stratul se află mult mai în adînc decit în alte sectoare, prezența gazului metan — cu riscurile pe care le comportă — impune eforturi suplimentare, atenție sporită, în vederea unei funcționări ireproșabile a utilajelor și instalațiilor și altele.— Aici se merge cu normal, cu susținere în Zăcămîntul ne obligă să dăm după modelul clasic minerit, unde omul are misiunea cea mai grea. E adevărat că și minerii care lucrează în acest secțor sînt cei mai buni — a precizat șeful de sector, inginerul George Bălan.— ...Deși sînt cei mal tineri din întregul bazin minier — intervenise directorul întreprinderii, inginerul Florea Stoenescu, Împreună cu care am străbătut.

pu- ce- de se livrarea celălalt,

carea tehnologiilor respective, an 
realizat producții-record. Lecțiile trebuie să prilejuiască și o analiză critică și autocritică a modului cum s-a lucrat pentru producția acestui an, să se determine cu exactitate care verigi au fost respectate și care nu, astfel încit peste toț să se muncească așa cum s-a muncit în unitățile fruntașe, să se asigure condițiile necesare obținerii de producții la nivelul acestora.Desfășurarea învățămîntului a- grozootehnic de masă trebuie să contribuie, totodată, la generalizarea rapidă in producție a tehnologiilor moderne, a cunoștințelor noi însușite de cursanți. De aceea, concomitent cu dezbaterile din cercuri • să se organizeze pe tot parcursul anului de învățămint demonstrații practice, cursanții să lucreze sub conducerea lectorilor la cîmp, la răsadnițe, in sere și solarii, in livezi, in fermele de animale. în felul a- cesta, cunoștințele nou ciștigate vor putea fructifica imediat, sporind producția vegetală și animală, precum și eficiența întregii activități.Acum, o dată cu începerea învă- țămintului agrozootehnic de masă, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților agricole și lectorii au obligația să asigure desfășurarea în cele mai bune condiții a cursurilor, ințelegind prin aceasta ținerea lor la termenele stabilite, frecvență, însușirea temeinică a tehnologiilor. De asemenea, organele județene au datoria să întărească controlul asupra desfășurării cursurilor, pentru a se preveni, incă de la început, orice tendință de formalism. Prin însușirea unor cunoștințe temeinice să se asigure practicarea unei agriculturi de mare randament ciență economică.

de la un capăt la altul, perimetrul mineresc de la Cîmpulung, locul de unde se extrage cărbune de aproape o sută de ani și unde in prezent, prin aplicarea pe scară largă a unor tehnologii neconvenționale, ca și prin tot ce înseamnă, punct cu punct, programul de modernizare a activității minerilor, rezultatele sint cu mult peste orice estimări inițiale sau prevederi de plan.Ne refeream la munca minerilor, la faptul că aici, la Godeni, omul este cel mai important element în efortul de a extrage cărbune cit mai mult și de calitate. Dar pină să fi ajuns la stratul de cărbune, care, cum spuneam, este mult mai în a- dînc, tot omul a găsit o soluție extrem de eficientă : practic, rezerva de cărbune de la mare adincime era imposibil de pus în valoare după procedee clasice : pină la cărbune, stratul de nisipuri acvifere făcea imposibil accesul. în 1985, sectorul Godeni a fost locul unei premiere : cineva a propus o soluție prin care solul urma să fie înghețat, apoi, cu mijloace tehnice adecvate, să se înainteze pină la stratul de cărbuhe, astfel incit, printr-un fel de „iarnă simulată", să se pună în valoare și rezervele de cărbune greu accesibile. S-a săpat, astfel, un imens puț, de circa 300 metri adîncime, și astăzi drumul cărbunelui, fie vară, fie iarnă, trece prin „teritoriul", acum protejat de beton, al imprevizibilelor nisipuri acvifere. Șeful de sector de la Godeni este nu numai beneficiarul unei astfel de lucrări ; s-au săpat, de-a lungul anilor, trei puțuri de acest tip și ultimul, de dată mai recentă — cu doi ani în urmă finalizat la Valea îndărăt — este, într-un fel, chiar opera lui. Destinul lui...George Bălan este din Petroșani, din inima Văii Jiului. Acolo sînt toți ai lui, acolo a îndrăgit meseria de miner, a- colo a absolvit Facultatea de mine... L-a atras încă din studenție, prin insolitul ei, soluția de săpare a puțurilor prin înghețare. Era, vorba lui, „altceva decit Valea Jiului". Era o încercare a omului de a supune natura mai mult prin inteligență, prin abilitate, decit prin bărbătească încleștare corp la corp.— Cu borchișurile (nisipurile acvifere, în limbajul minerilor) nici un miner nu se prinde in luptă directă. Sint atit de înșelătoare și atit de periculoase, au o rapiditate de a înghiți, de a țișni de unde nu te aștepți, inundind incinte, înmormintind rapid tot ce le iese în drum — mașini, ființe — incit numai prin inteligență le poți învinge.

A
viață, cu bogata 
a bunelor tradiții Aoprimarea a dispărut, iar în viața economică și socială. In cadrul de muncă și de viață s-au produs transformări de substanță. Dăinuie pentru că socialismul, construind o lume nouă, nu anulează valori, ci adaugă, nu șterge bunele tradiții, ci le valorifică, îmbogățind viața spirituală cu valențe noi, specifice noului orizont de viață, de cunoaștere, de creație.Am fost, de exemplu, la Prundu Birgăului...— Comuna — ne spunea primărița, Virginia Capătă — e într-un proces avansat de voltat, nomic. hirtie, acest fel din Transilvania, a devenit, prin dezvoltări și modernizări, o întreprindere cu o producție anuală de 450 milioane lei. Apoi un fost gater a devenit sector de exploatare și prelucrare a lemnului, cu o fabrică de industrializare ce produce subansamble pentru mobilă, lăzi. După productive Adăugați

Mihai 
Gheorqhe CRIȘAN

acțiunii unitare, paza colectivă a bunelor rînduieli, sentimentul că fiecare este important și puternic numai prin integrarea in coeziunea obștii. Este, dacă vreți, o formă, îndelung rafinată, a conștiinței sociale, instituționalizată intr-o datină, in rînd cu toate celelalte obiceiuri și tradi-
ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

calnici). Noi aveam această „Tribună a democrației", chiar dacă nu se numea așa. N-am modificat nimic. Atîta doar că avînd acum alte condiții, adunarea nu se mai ține sub cerul liber, c> in sală, într-o sală civilizată. Vin în straie de sărbătoare, ca la ceva foarte important pentru ei, cum și este de fapt. La fel ni s-a vorbit despre Rodna bra...Cum acest străbun nu ca pe o veche și matură înțelegere a datoriei civice ? O tradiție al cărei obiect este cea mai importantă dintre normele morale ale unei colectivități umane : civismul, simțul

„Părade" și la Veche sau la Re-altfel să interpretăm obicei dacă

ții populare care constituie străbunul tezaur de valori morale și culturale ale acestui neam, menite să-i perpetueze personalitatea.Pe valea Someșului, pe valea Sălăuței, pe valea Birgăului, pe live, pe valea Șieului, ca și în zona „de cimpie", in tot ținutul Bistriței și Năsăudului dăinuie și astăzi graiul, portul. cintecul și jocul, arta populară aplicată, normele străvechi, toate cîte alcătuiesc puternica spiritualitate tradițională a locuitorilor de pe plaiurile care i-au dat pe Andrei Mu- reșanu („Deșteaptă-te române 1"), pe Coșbuc („Rugăciunea unui dac") și Rebreanu („Ion" și „Pădurea spinzuraților"). Dăinuie, in condițiile în care

urbanizare. S-a dez- in primul rînd, eco- O fostă moară de prima făbricuță de

cherestea, care, sectoarele ale cooperației, o fabrică de
CARANFIL

(Continuare in pag. a IV-a)

intensive, și înaltă efi-
ln pagina a

rului, relatări
Dîmbovița privind organi
zarea și desfășurarea în- 
vățămintului agrozootehnic 
de masă.

SLOBOZIA:

IV-a a zia- 
din județul

Producție fizică
peste prevederiAcționînd în spiritul orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de pe platfor- ' mele industriale din, municipiul Slobozia raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe pri- rnele 11 luni din acest an cu 15 zile mai devreme, realizind un spor de producție in valoare de aproape 400 milioane lei. Este rezultatul întăririi ordinii ‘ și disciplinei, aplicării programelor de organizare și modernizare a producției, folosirii judicioase și eficiente a resurselor de materii prime, materiale și energie, măsurilor tehnico- organizatorice urmărite permanent și exigent la toate nivelurile. Cele mai mari depășiri la producția fizică s-au înregistrat la combinatul de îngrășăminte chimice și filatura de bumbac. (Mihai Vișoiu), Amica FLORESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 20 noiembrie 1988

TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
Creșterea puternică și modernizarea forțelor de producție, accentuarea laturilor intensive ale activității economice, afirmarea puternică a noii revoluții tehni- co-științifice, a noii revoluții a- grare, perfecționarea relațiilor de producție și sociale, continuarea cu fermitate a procesului de transformare revoluționară a societății, în esență realizarea unei noi calități a muncii și vieții reprezintă, în etapa pe care o străbatem, principalele o- biective stabilite de cel de-al XIII- lea Congres și de Conferința Națională ale partidului spre care trebuie concentrate cu prioritate eforturile întregului popor. Pentru înfăptuirea acestor obiective grandioase dispunem de puternice mijloace materiale, de o forță de muncă cu un nivel de pregătire în continuă creștere, de un puternic potențial științific și de cercetare, deci de tot ceea ce este necesar. Transformarea acestor acumulări cantitative într-o nouă calitate presupune, printre altele, și acțiunea simultană a factorilor de conștiință, ca dirzenia, perseverența, dăruirea și, mai presus de toate, întărirea răspunderii, a spiritului de ordine și disciplină în îndeplinirea hotăririlor de partid și a legilor țării, a programelor de dezvoltare econo- mico-socială. în această privință, in Tezele din aprilie, document de o deosebită însemnătate teoretică și practică pentru activitatea partidului, a întregului popor, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru creșterea răspunderii, întărirea ordinii și a disciplinei in muncă, in toate domeniile de activitate". Este un imperativ riguros exprimat de conducătorul partidului și statului nostru, fundamentat pe înțelegerea profundă a mecanismelor vieții sociale, a cerințelor pe care le implică edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. In contextul abordării necesității întăririi spiritului de ordine și disciplină in general, Tezele din aprilie relevă locul important al întăririi disciplinei de partid.Afirmarea deplină a disciplinei de partid în viața și activitatea Partidului Comunist Român reprezintă o condiție esențială pentru întărirea unității ideologice și organizatorice a partidului, pentru creșterea rolului său de forță politică conducătoare în mobilizarea maselor de oameni ai muncii la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării. Totodată, depășind cu mult exigențele disciplinei înțelese în termeni generali, mecaniciști, disciplina de partid se află intr-o strinsă și permanentă corelație cu democrația internă de partid, ca laturi inseparabile ale centralismului democratic. S-ar putea pune întrebarea dacă noțiunile de democrație și disciplină pot fi alăturate. „Trebuie să fie bine înțeles — precizează secretarul general a! partidului — că sistemul larg democratic pe care-1 avem nu trebuie să

slăbească, să diminueze in nici un fel ordinea, disciplina ; dimpotrivă, presupune o creștere și mai puternică a spiritului de răspundere de pină jos in fața partidului, poporului".Compatibilitatea democrației terne de partid cu disciplina partid are temeinice motivații. In primul rind pentru faptul că partidul nostru este o uniune de oameni liberi, cu o înaltă conștiință revoluționară, care — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — se reunesc și intră de bună voie în partid și se angajează să lupte în deplină unitate pentru idealul de dreptate și libertate, pentru socialism și comunism, pentru fericirea poporului, pentru independența și suveranitatea României. în al doilea

sus aînde
partidului semnifică o adevărată „piatră de încercare" a nivelului politic și ideologic ai fiecărui membru de partid, a moralității sale.Una dintre expresiile cele mai concludente ale afirmării disciplinei de partid o reprezintă , sarcina de partid. Prin modul in care iși îndeplinește sarcina de partid, comunistul răspunde înaltelor sale îndatoriri de a fi prezent nu numai cu gindul, ci, înainte de toate, cu fapta în procesul permanentelor înnoiri prin care înaintează și se perfecționează societatea noastră, de partid — relevă NICOLAE CEAUȘESCU • „Membrii tovarășul au obligația de a fi exemplu de felul cum iși indeplinesc sarcinile încredințate. Creșterea rolului conducător al partidului inseamnă ridicarea răs

DISCIPLINA DE PARTID

a democrației de partid

muncii, fiecare membru de partid primește sau cere din partea birourilor organizațiilor de bază, a comitetelor de partid diferite responsabilități conforme cu planurile de măsuri și hotăririle devenite obligatorii in urma adoptării lor de către comuniști și potrivit specificului locului său de muncă. Totodată, sarcina de partid nu trebuie limitată numai la locul de muncă, ea poate, de pildă, să se refere și la buna gospodărire a localităților, la participarea la diferite acțiuni patriotice, la respectarea normelor de conviețuire socială.Evident, de cele sarcinile de partid, prejurărilor, sint îndatoririle profesionale, lingă faptul că unui membru de partid dintr-o întreprindere industrială, de exemplu, ii pot reveni sarcini deosebite in a găsi noi soluții in vederea îndeplinirii integrale a planului cu consumuri materiale reduse, el este dator să determine in colectivul in care lucrează mobilizarea tuturor forțelor, asigurarea unui climat creator de muncă, de luptă împotriva rutinei, a mulțumirii de sine, de înlăturare a tuturor piedicilor care se opun afirmării noului, să acționeze pentru antrenarea tuturor tovarășilor săi de muncă la îmbunătățirea parametrilor calitativi ai propriei lor activități, să determine pretutindeni respectarea legilor întărirea disciplinei de plan instanță cerințele

mai multe ori, prin natura im- strins legate de Dar pe

rind, un membru de partid este obligat, potrivit Statutului, să se supună măsurilor, hotăririlor, programelor adoptate de organizația de partid din care face parte sau de organele superioare, să militeze pentru înfăptuirea lor ; aceste măsuri, hotărîri, programe reprezintă opțiunea liberă, democratică a majorității comuniștilor, a reprezentanților lor din organele de conducere ale partidului, principiu care pune cu o deosebită claritate în evidență relația strînsă dintre democrația internă de partid și disciplina de partid. In al treilea rind, respectarea disciplinei de partid este o îndatorire egală pentru toți membrii partidului, indiferent de poziția pe care cietate, de funcțiile și încredințate de partid Astfel, cel căruia i s-a crederea de a deveni partidului comuniștilor — a unui știentă față de sine care au considerat că acele calități de a le fi tovarăș de Ibptă și idealuri ; legămîntul de a nu avea alte privilegii în afara aceluia de a servi mai bine, mai conștiincios, cu mai bune rezultate cauza poporului, cațrza socialismului. Disciplina de partid, ‘ una pentru?!toți membrii săi, respectarea ri- litâte. De aceea/ pe lîrigă obligația guprașă și integrală, a SJgtuțplui zilnică, ta calitatea , șa de om al

o au în so- atribuțiile și de stat, acordat în- membru al• ca urmare act de voință proprie, con- — face un dublu legămînt, însuși și față de cei întrunește

punderii comuniștilor in întreaga activitate de construcție socialistă". Astfel, cerința obiectivă de creștere a rolului conducător al partidului in viața societății noastre și sarcina de partid sint puse intr-un reciproc raport de cauzalitate ; in funcție de înțelegerea acestei cerințe sint stabilite formele și conținutul sarcinilor de partid, de modul in care se Îndeplinesc sarcinile de partid depinde afirmarea rolului de conducător politic al partidului.Din această perspectivă, deri importante revin pe de organelor de partid, iar pe parte fiecărui comunist. Toate atribuțiile lor de fond, organele șl organizațiile de partid le exercită cu deplin succes numai prin antrenarea in activitatea de partid a tuturor comuniștilor, și nu limitindu-se la cel cuprinși, cu răspunderi permanente, în diferite organisme politice, așa cum, dintr-o practică rutinieră, semai întilnește pe alocuri. Munca concretă de partid, experiența de zi cu zi au conturat în acest sens trăsături și exigențe precise, incepind cu modalitățile și criteriile de repartizare a sarcinilor de partid și sfirșind cu controlul îndeplinirii lor.In ceea ce-1 privește, pentru co-

răspun- o parte de altă

Parte integrantă a avuției naționale, subsolul țării, cu mineralele sale atit de utile desfășurării normale a întregii activități economice, constituie bază ale stilpii de productiv materii prime minerale, producției de energie și industriilor prelucrătoare, rol în continuă creștere, impune dezvoltarea ei puternică și continuă, așa cum a subliniat cu stăruință, în repetate rînduri, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In același timp, importanta majoră a bazei de materii prime minerale pentru functionarea normală a întregului mecanism al economiei naționale mai impune exploatarea și gospodărirea ei judicioasă. Pe scurt, impune cultivarea respectului pentru mineralele țării. Prin implicațiile pe care industria extractivă le are asupra sistemului național productiv, prin capacitatea de a propulsa sau, dimpotrivă, de a diminua ritmurile de creștere, resursele de materii prime capătă netăgăduite valențe sociale.Prognozele făcute de specialiști asupra dezvoltării economice în general și asupra resurselor minerale in particular, în cadrul evoluției e- conomice globale, au calitatea să sugereze tendințele majore, pe termene relativ întinse în viitor. Așa, de pildă, după ce au fost Identificate resursele de energie recuperabile industrial și dinamica prognozată a consumurilor anuale pe întreaga planetă, s-a determinat durata de asigurare a populației lumii cu petrol, cărbuni, gaze naturale, durată ce se Întinde pe zeci și sute de ani. Dar ce folos pot aduce asemenea calcule pentru cazul particular al unei singure economii naționale, unde situația se prezintă cu totul diferit fată de mediile globale ? Este nevoie deci în asemenea evaluări de a lua in considerație nu media, ci situația specifică, condițiile concrete dintr-o țară sau alta.Materiile prime minerale, de care de mult se consideră că ar trebui să se ocupe cu maximă atenție teoria economică a creșterii, constituie resurse cu trăsături comune specifice : sint limitate în volum și nu se regenerează în timp. Aceste trăsături, de altfel de mult știute, fac ca. la cerințe în creștere de consum, evoluția extracției să decurgă după legi bine determinate. Mai precis, după o primă perioadă de creștere mai lentă, urmează o ascensiune a curbei de extracție , dictată de un ritm accelerat al debitului anual, pentru ca, în sfirșit, să se atingă o valoare maximală de producție, după care urmează de-i” clinul și stingerea zurbei de extracție, in cazul unei anumite substanțe minerale utile și al unui anumit factor de recuperare, evident Influențat de nivelul tehnologic.Ce avantaj practic oferă un asemenea concept teoretic ? Prima lui utilitate constă in aceea că. urmărind curba descrisă, putem afla stadiul consumului pentru fiecare substanță minerală in parte. Astfel, in cazul tării noastre, unele materii prime se găsesc în faza de tinerețe, adică pe curba ascendentă a consumului, cum ar fi sarea sau citeva substanțe nemetalifere : nisipul de turnătorie, feldspatul, sulful ; altele sînt aproape de apogeu in ce privește consumul. manitestind simptome de saturație, iar creșterea a început să se diminueze, asa cum este cazul huilei și lignitului ; in sfirșit, o a treia categorie din care fac parte petrolul, gazele naturale, fierul ș.a. se găsește în declin pe ramura curbei de producție.O dată ajunși in acest punct, e cazul să ne întrebăm, dacă toate substanțele minerale utile sint la fel de importante pentru creșterea eco-
♦

una dintre resursele de creșterii și unul dintre rezistență ai edificiului național. Rolul bazei de necesare
nomică, dacă toate au aceeași înriu- rire asupra dezvoltării. Desigur, nu toate dețin aceeași pondere. Substanțele minerale purtătoare de energie, de exemplu, exercită asupra econdmiei naționale o influență mult mai mare decît cele nemetalifere. Studii și lucrări științifice publicate în ultimii ani oferă, de altfel, criterii de departajare a mineralelor utile, stabilite tocmai după gradul lor de importanță.Altceva reține însă atenția. Indiferent de structura exactă a listei de materii prime minerale cu rol hotărîtor asupra creșterii economice, acestea se găsesc. în cazul țării noastre, fie la partea superioară, fie pe partea de declin a curbei de consum.Adevărata problematică a industriei extractive naționale constă în faptul că. la materiile prime importante pentru dezvoltarea țării, cerințele economiei noastre sînt mari și în continuă creștere, în timp ce producția se situează sub nivelul cerințelor și este în descreștere. Se pune prin urmare problema diferenței dintre cerințe și posibilități.După cum este cunoscut, această

-

mică, obligă, după convingerea noastră, de a înscrie in problematica majoră a ramurii un cadru unificator — codul legislativ minier. Rostul principal al unei legi a minelor ar fi acela de a stabili mecanismul juridic de exercitare a dreptului de proprietate sub raport de dispoziție și folosință asupra bogățiilor subterane ce le deține proprietarul colectiv — reprezentat prin stat — și care sint Încredințate operativ spre administrare către o altă persoană juridică — întreprindere, centrală, trust. Astăzi, cînd nivelurile de producție rămin din ce în ce mai mult sub cerințe, un nou cod minier ar trebui să confere procesului de tiune a acestei avuții cadrul de tectie și de bună gospodărire.Fără acest cod, prin care să se sacre, prin litera și spiritul lui, tecția zăcămintelor și delimitarea răspunderilor, organizarea exploatării bogățiilor subsolului rămine dependentă de buna intenție și, prin aceasta, în afara ariei de cuantificare a eficacității. Căci atîta vreme cit nu protecția rezervelor și nu recuperarea lor într-o măsură cit mai ridicată constituie criteriul de apreciere și retribuire a conducătorului minei sau schelei petroliere, ci planul in expresia sa naturală va domina opțiunile pentru extragerea acelor părți din zăcămînt ce sînt mai accesibile, părțile rămase nu mai pot fi niciodată recuperate in pierderi.

ges- pro-con- pro-

Eficiență superioarățării, î care ilustrează în ultîmă modul cum sînt aplicate disciplinei de partid.Afirmarea mai puternică _ ____plinei de partid ca parte inseparabilă a democrației de partid, a ordinii și disciplinei in general, este condiționată in mod hotărîtor de gradul de înțelegere a imperativelor actuale ale dezvoltării economi- co-sociale de către comuniști, de Către toți oamenii muncii. „Să avem permanent in vedere — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Consfătuirea de lucru din luna iunie cu activul și cadrele de bază din domeniile activității organizatorice, ideologice și politico-educative — că teza socialismului științific, după care libertatea presupune înțelegerea necesității, impune ridicarea nivelului cultural și științific, o înaltă educație revoluționară, de formare a omului nou, știent al propriului rului său liber, de comunismului". De tent cu preocuparea pentru îmbunătățirea formelor organizatorice privind respectarea exigențelor disciplinei de partid, organele și organizațiile de partid au datoria să desfășoare o intensă muncă educativă de ridicare a conștiinței politice a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, spre a spori implicarea lor în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și Confe-'b'Iâtura a muticii de partid debsebit de importantă, i-ntrucit de nivelul de conștiință al comuniștilor, al oamenilor muncii, de pregătirea lor politică și profesională depinde folosirea eficientă a mijloacelor tehnico- materiale, expresie concretă a răspunderii comuniste, a respectării cerințelor disciplinei de partid, a disciplinei de plan.în climatul creator, determinat de însușirea conținutului magistralei expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid, comuniștii, mili- tind cu mai multă hotărire pentru sporirea răspunderii, a ordinii și disciplinei in "îndeplinirea sarcinilor ce le revin, au in prezent înalta îndatorire de a-și pune în valoare întreaga lor capacitate de mobilizare a oamenilor muncii in vederea încheierii cu rezultate cit mai bune a acestui an și pregătirii temeinice a condițiilor de îndeplinire a planului pe anul viitor, pentru a intimpina astfel cu noi și semnificative succese apropiata plenară a C.C. al P.C.R., eveniment remarcabil în viața societății noastre.

a disci-

constructor con- destin, al viito- bunăstare — a aceea, concomi-

munist, sarcina de partid reprezipță rln.ței Naționale ale partidului. Este rațiUneâ care-i onorează această ca- ■ b'lături a muncii de narfid deosebit

Umanismul revoluționar și sistemul

de valori al societății noastre

Prin vasta lor deschidere teoretică, prin amploarea și profunzimea analizelor dedicate momentului actual și perspectivei procesului de construire a noii orinduiri, Tezele din aprilie, program de acțiune revoluționară al întregului popor, re- dimensionează orizontul gindirii so- cial-politice, conferă un spor de amploare demersului nostru ideologic. Toate documentele programatice ale partidului nostru elaborate în această etapă istorică, expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu pun accent deosebit pe rolul științei culturii. „In cei 23 de ani care trecut de la Congresul al IX-lea subliniază secretarul general partidului nostru — s-a dezvoltat larg și s-a precizat mai bine roiul științei și culturii în făurirea noii orinduiri sociale, pornindu-se de la faptul că nu se poate vorbi de realizarea socialismului și comunismului fără a așeza Ia temelia lor cele mai noi cuceriri ale științei și culturii, ale cunoașterii umane, in generai.i Numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii, culturii, ale cunoașterii umane in general se pot făuri cu succes socialismul și comunismul, se pot asigura bunăstarea și fericirea întregii națiuni !“. Edificarea noii orinduiri cere cu necesitate un om cu o înaltă cultură și conștiință revoluționară.Axarea pe calitatea și valoarea vieții umane a fost întotdeauna un deziderat umanist, un vis scump al tuturor celor care au crezut că fericirea omului poate deveni o realitate și au luptat pentru aceasta. Dar un sistem de valori spirituale realmente și consecvent umanist prin efectele sale modelatoare de conștiință era cu neputință in condițiile exploatării și opresiunii, cu intregul lor cortegiu de inegalitate, nedreptate, inechitate, înstrăinare, standardizare, uniformizare și dezumanizare ce decurg din ele. O concluzie esențială și fertilă ce se desprinde din concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu despre om și viitorul său este aceea că evoluția tehnică, socială, culturală și politică a lumii nu mai poate continua in acele direcții ce încă acționează în epoca contemporană — dezlănțuirea violenței teroriste, a războaielor, a mizeriei și foametei etc. Este necesar ca politica să fie subordonată unor țeluri umaniste colective.Sistemul de valori al societății noastre este consubstanțial cu o civilizație de esență umanistă, construită de oameni și pentru oameni, menită să transforme radical insâși condiția umană, să genereze un nou model de umanitate și un nou model de cultură. Problemele culturii românești contemporane decurg din insuși modul de a concepe și realiza civilizația socialistă, ceea ce presupune : un nivel superior al dezvoltării forțelor productive, noi relații de producție și o nouă calitate umană și culturală a formațiunii sociale, promovarea — in actul de creație ^spirituală și in procesele de comu-

unȘi aual

nicare — a valorilor, principiilor umanismului revoluționar. In actuala etapă de dezvoltare a civilizației românești sînt depășite scindările nocive, antagonismele degenerative din sinul valorilor culturii și șe afirmă o strategie a dezvoltării întemeiată pe unitatea și solidaritatea formelor culturii, pe recunoașterea rolului de primă mărime al acesteia. In cuvintarea sa la cel de-al III-lea Congres al educației politice și culturii socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că formarea conștiinței revoluționare a omului nou, activitatea politico- educativă și culturală constituie o parte inseparabilă a dezvoltării eco- nomico-sociale, a făuririi socialismului și comunismului, a ridicării patriei pe noi culmi de progres și civilizație.Sistemul de valori al civilizației socialiste, tocmai pentru că este integral și unitar, vizează nu numai valorile culturale umanistice, dar și acele valori cărora altădată cu greu li se putea atribui acest calificativ : valorile economice, valorile politice și cele tehnice. In socialism are loc revoluționarea valorilor-mijloc, menite să asigure democrația valorilor și să sporească eficienta actului creator, precum și a valorilor-scop, legate nemijlocit de atributul perfectibilității umane. Forța și măreția omului este tocmai aceea de a umple lumea cu sens, de a da prin cultură măsura geniului și verticalității sale. Revoluția valorilor pe care o înfăptuiește civilizația socialistă nu se referă doar — și nu in primul rind -4 la fiecare specie de valori în parte, ci la întreaga lor mișcare in cîmpul social. Este greu să mai crezi astăzi că valorile sînt niște entități pur ideale și abstracte pe care nimeni și nicicind nu le poate atinge și experimenta, niște ținte sublime spre care putem doar visa. Nu este vorba de o chestiune de meditație teoretică, de visare la un viitor îndepărtat, ci de o problemă practică și programatică pe care și-o poate pune efectiv numai o societate care prețuiește omul — fiecare om, omul ca ființă muncitoare — ca singurul izvor de valori și ca valoare supremă, legiti- mînd întreaga lume a valorilor. Este meritul partidului nostru, al secretarului său general de a operaționa- liza prin acest concept un vechi ideal umanist — perfectibilitatea omului și a condiției umane. Este cit se poate de semnificativ faptul că în concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, temeiurile și resorturile revoluției valorilor sint modernizarea materiale, creșterea eficienței nomice și ridicarea ’ - -porului, creșterea muncii, sporirea producției industriale și agricole, creșterea mai puternică a științei ca factor dinamizator al progresului economico-so- cial, un grad superior de acumulare, ca temei al dezvoltării forțelor de producție și al nivelului de civilizație și cultură, perfecționarea carac-

bazei tehnico- eco- bunăstării po- productivității

terului social șl creator al muncii etc. Civilizația socialistă este o sinteză superioară a tot ce a creat mai de preț omenirea in cimpul valorilor perene, cu noi și substanțiale plusuri de cunoaștere, de frumusețe și înțelepciune, de bine și fericire a omului în colectivitate și a omului ca individualitate.Individualitatea istorică distinctă a noii societăți nu poate fi înțeleasă fără a lua in considerare axul ei valoric, cuprinzind, in cazul societății noastre, dreptatea, idealul de dreptate socială ce decurge din însăși natura relațiilor sociale socialiste. Poporul nostru a știut să pre- țuiască întotdeauna dreptatea, lupte din greu pentru ea, cu imense sacrificii, dinăuntru dar ceea grabă un stare existențială și valoare socială, polarizind și integrîndu-și alte valori ; egalitatea este o consecință și o implicație a dreptății, avîndu-și temeiul in desființarea relațiilor de exploatare, in baza economică a societății, dar manifestîndu-se pe toate planurile vieții sociale. Egalitatea este valoare socială, ea se manifestă in relațiile dintre oameni ca ființe sociale, muncitoare, fără a insemna egalizarea lor mecanică ; echitatea, înțeleasă ca o concretizare și diferențiere a egalității, este o sinteză dintre dreptate și egalitate. In acest sens, conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază că noua societate care se construiește în țara noastră este o societate superioară ce statornicește in viață, nu doar juridic, relații de dreptate și echitate socială, o societate „al cărei scop fundamental il reprezintă omul, înflorirea liberă a personalității sale, bunăstarea și ricirea întregului nostru popor".O valoare-cadru, materială și ferențială pentru toate valorile cietății, din care ele iși extrag substanța nepieritoare, este omenia românească — frumusețe sufletească, generozitate, o acută conștiință a binelui, simț al măsurii, apreciere a oamenilor după destoinicia, cinstea și patriotismul lor, spirit larg deschis spre lumea valorilor autentice ; este o omenie in care blîndetea, bunătatea, sentimentul de prietenie și frățietate se imbină cu fermitatea, curajul, neînduplecarea, intransigenta atunci cînd este vorba de interesele fundamentale ale țării, de însăși ființa noastră istorică.Umanismul revoluționar, așa cum este conceput de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este umanismul orinduirii care are ca supremă valoare omul, binele și fericirea sa. Acesta este axul in jurul căruia se organizează munca și lupta poporului român în drumul său ascendent spre culmile civilizației socialiste și comuniste.

Constantin VARVARAsăîmpilatorilorîmpotrivasau a celor din afară — ce era altădată mai de- vis, devine acum realitate.

te-re- so-

Prof. univ. dr. AI. TANASE

în industria extractivă
diferență se poate acoperi prin patru căi : prin creșterea volumului de rezerve extractibije, prin ridicarea factorului de recuperare a rezervelor pe tot lanțul tehnologic, prin sporirea importului și, în sfirșit, prin reducerea cerințelor de materii prime. Fiecare dintre cele patru căi menționate formează, la rindul lor, capitole de sine stătătoare, cu specific propriu și cu modalități de investigare și rezolvare, de asemenea caracteristice fiecăreia dintre ele, deși, în ansamblu, ele alcătuiesc părți ale unei teorii unitare a resurselor minerale. Cum ar putea fi folosite in mod eficient cele patru căi ce leagă punctul necesităților cu cel al posibilităților 7 O întrebare firească, deoarece ele reprezintă arii distincte de activitate, interdependente prin scopul comun urmărit : producția de materii prime. O precizare esențială : deși organizarea efectivă a acestor activități are o unică finalitate — utilizarea eficientă a subsolului — în schimb, în ceea ce privește protecția acestei avuții, formele sint diferite.Prospecțiunea și explorarea geologică urmăresc calea extensivului cu limitele-i cunoscute, in timp ce cercetarea tehnologică, pe întreg lanțul de la extracție la consum, se am- plasează de acum in sfera factorilor intensivi, fiecare avind suportul său științific, structurile de organizare distincte și posibilitățile de performanță și limitele specifice.Elementul lor comun este organizarea, ea însăși resursă a creșterii, iar organizarea trebuie să înceapă nu cu tehnologia de ramură, ci cu legătura dintre corpul tehnologic și prevederea constituțională ce reglementează relația de proprietate a statului socialist asupra subsolului țării. Or, această legătură, ce ar trebui să fie stipulată sub forma unui text de lege, lipsește.Toate legile privitoare la părți ale avuției noastre naționale aparținătoare de pămint au căpătat, în perioada postbelică, potrivit cu structurile socialiste consfințite prin Constituție, redactări sau chiar reformu- lări adaptate condițiilor socia!-eco- nomice. Singura care face excepție este legea minelor.Dar dacă specificul de substanță minerală sau importanța individualizată pentru economia națională impun modalități particularizate de a- bordare a fiecăreia, caracterul resurselor miniere de a fi patrimoniu național, condiționind creșterea econo-

Și se transformăConsecințele cele mai serioase plătite pentru stilul preferențial cultivat sub presiunea „planului" sint tocmai scăderea gradului de recuperare din zăcămînt prin abandonarea feliei, a pilierului, a apofizei, prin inundarea rămășițelor etc., adică reducerea rezervelor recuperate.In această lumină ne-am putea referi la soarta procedeului de mărire a factorului de recuperare a rezervelor de țiței prin combustie subterană, ce ar trebui evaluat nu numai sub raportul creșterii recuperării, dacă aceasta are loc, cl și sub raportul a ceea ce rămîne dintr-un strat de petrol după ce a trecut prin el focul, mai ales că țara noastră are zăcăminte de petrol relativ reduse ca număr și mărime. In condițiile consacrate prin legea minelor, prin stabilirea unor categorii de drept, cum ar fi acelea de proprietar, autoritate minieră, gestiune, conducător tehnic. exploatare, răspundere ș.a., ar putea fi înlăturate definitiv o serie de fenomene negative, care duc Ia abandonări de rezerve, subminări, compromiteri, degradări — pe scurt, la micșorarea potențialului productiv al subsolului și solului. Cadrul legii minelor ar pune in valoare avantajul măsurării efectelor de organizare și conducere prin raportarea acestora la criterii unitare, constituind totodată o stavilă împotriva voluntarismului. Elaborarea textului unui asemenea cod, ne dăm bine seama, este dificilă și pretențioasă și, ca orice lucru nou, cere eforturi. Dar, așa cum arăta secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Tezele din aprilie, „este necesar să acționăm cu toată hotărirea pentru creșterea răspunderii, întărirea ordinii și a disciplinei in toate domeniile de activitate".Legea minelor ar avea, așadar, darul să unifice metodologic subramu- rile extractive, ce au avut sau mai au încă subordonări administrative diferite, conservîndu-le specificul. Codificarea specifică a relației de proprietate socialistă de stat in termenii industriei miniere ar mai avea, de asemenea, țelul să sporească sentimentul răspunderii față de generațiile viitoare și relansarea la noi cote a ramurii extractive, prin dezvoltarea ei puternică, prin exploatarea rațională și apărarea resurselor minerale ale țării.
Dr. Inq. Florea NEAGU

FUMUL DE ACTUALITATE IN EDUCAȚIA PATRIOTICĂ

Școala cinematografică românească se confruntă cu o gamă variată- de probleme legate de calitatea — profunzimea, subtilitatea, dar și amploarea — relației filmului cu realitatea pe care aspiră să o reflecte ; fenomen a cărui rezolvare va fi de natură să sporească filmului în formarea conștiinței socialiste educarea patriotică și in cultivarea moralei rindul oamenilor muncii. Faptul că filmul de actualitate, fie el artistic, fie documentar, de animație etc., se constituie ca unul din instrumentele cele mai prețioase in modelarea unei noi conștiințe este din ce in ce mai evident, vădit și in intilnirea publicului cu filmele prezente pe ecranele cinematografelor noastre in ultima vreme. Marea majoritate a peliculelor reflectînd fapte de muncă și creație petrecute in fabrici și uzine, pe șantiere și laboratoare sau adincind trăsăturile morale ale constructorilor socialismului, așa cura se regăsesc ele și în viața personală — au reținut ca atare. în județul nostru s-au bucurat de o notabilă apreciere filme ca : „Punct... și de la capăt", „Cale liberă", „Orele 11", „In fiecare zi mi-e dor de tine" etc. sau, referindu-mă la unele creații cinematografice gravitind în jurul unor eroi tineri : „Declarație de dragoste", „Liceenii", „Extemporal la dirigenție". Ce poate fi mai actual decit a reda pe peliculă viața de șantier, cu satisfacțiile și sacrificiile ei, atmosfera din aula universitară, viața de elev, frămintările și preocupările colectivelor de oameni ai muncii dintr-o uzină, unde protagoniștii se apleacă asupra planșetei, cercetează, inventează, simt din plin bucuria creației 1Insă, dat fiind că adevărata platformă program a unei cinematografii naționale, adevărata șansă a afirmării ei in lume este abordarea problemelor actualității — trebuie să recunoaștem că la acest capitol cinematografia noastră rămîne Încă datoare. Nu toate filmele ultimului an au răspuns acestui deziderat. Destule dintre cele care au încercat să se inspire din realitate nu au reușit să convingă, tema nefiind a-

rolul și locul șl dezvoltarea a maselor, în revoluționară, comuniste în

dincită suficient dintr-o perspectivă acut contemporană. Nu o dată, în aceste producții intilnim personaje, care, chiar atunci cînd sînt puse in situații ce par convingătoare, nu reacționează întotdeauna verosimil și mai ales nu vorbesc, nu dialoghează firesc. Mesajul acestor filme rămlne sub unele aspecte exterior, insuficienta transfigurare artistică făcînd ca sensurile, ideile lor să nu rezoneze suficient in spectatorului.Ca orice difuzor, șl teresați să cunoaștem ferințele spectatorilor,
sensibilitateanol sîntem ln- opinia și presă răspundem

grafelor, căsuța ce ne aduce de multe ori surprize plăcute, atit prin propunerile pentru programarea viitoare, cit și în aprecierea filmelor vizionate.Am reținut astfel adesea aprecieri obiective și suficient de documentate, privitoare la implicarea mai responsabilă a filmului în viața de familie și societate, in viața morală, etică, estetică a cetățeanului.Și noi sîntem preocupați constant ca. în multitudinea manifestărilor și acțiunilor pe care comitetul județean de cultură și educație socialistă le organizează în cadrul Festi-
PROBLEMATICA MORALĂ

A MUNCII
pe această bază tuturor necesităților.In primul rind considerăm că în- tilnirile actorilor cu publicul spectator este una din acțiunile cele mal eficiente pentru a trăi pe viu, cum se zice, pulsul spectatorului la creația cinematografică. Municipiul Bistrița, dispunind de un complex cinematografic cu o capacitate de 700 locuri, cu trei săli de spectacol, a oferit multor creatori și directori de case de filme prilejul de a dialoga cu spectatorii. Precizez că la acest complex cinematografic, de care cred că iși amintesc cu plăcere Sergiu Nicolaescu, Dan Pița, Nicolae Corjos, Radu Petrescu-Aneste, DoreJ Vișan, Marin Moraru, Constantin Diplan, Draga Olteanu-Mătei, Mircea Diaconu, Vasilica Istrate ș.a., sala „C“, cu o capacitate de 100 locuri, este destinată îndeosebi dialogului cu publicul spectator. Aș mal adăuga la acestea dezbaterile, in- tilnirile cu critici de specialitate, Investigația prin chestionare (1—2 pe an) și, bineințeles, atit de utilă In sugestii, căsuța poștală a cinefilului, amplasată fn holul cinemato-

valului național „Cintarea României", filmul să se regăsească permanent și cit se poate de eficient în frontul forțelor care concură la formarea și modelarea omului de tip nou, la lărgirea orizontului lui de cunoaștere, la înnobilarea lui spirituală. Astfel, pe lingă acțiuni intrate in tradiție, precum zile și săptă- mîni ale filmului de educație juridică, cetățenească, materialistă etc., realizate la unitățile noastre, organizăm decade ale filmului de educație patriotică și revoluționară sub generice ca „Eroul comunist in filmul românesc", „Omul nou — atitudine nouă față de muncă", „Tină- rul și receptarea valorilor prin filmul românesc".La cinematograful „Dacia" din municipiul Bistrița organizăm un ciclu de cultură cinematografică unde filmul din producție națională ocupă un Ioc de frunte. Incepind din acest an, in luna martie, organizăm „Luna culturii cinematografice bistrițene" unde filmul de educație patriotică, filmul Istoric, de animație, comedia clnemato-

grafică etc. sint prezente atit la sate, cit și in mediul urban.In activitatea intreprinderii noastre un loc central îl ocupă popularizarea și cunoașterea filmului românesc, valorificarea valențelor sale educative. Dispunem de un larg e- vantai de posibilități pentru realizarea acestui deziderat, colaborarea cu organizațiile de tineret, de sindicat și pionieri, cu inspectoratul școlar județean fiind foarte bună.Sint și multe situații in care colaboratorii noștri, în funcție de necesități, ne solicită pentru a-i sprijini cu filme in vederea realizării unor acțiuni politico-ideologice și cultural-educative. în acest fel asigurăm și mai eficace prezența filmului la casele de cultură, cămine de nefa- miliști, cămine culturale, în întreprinderi și instituții, la gurile de exploatare forestieră, in sectorul minier, școli, grădinițe etc. De altfel, fiecare unitate cinematografică are repartizate instituțiile și unitățile economice unde desfășoară activitate cu filme.Atit centrala „România-film", cit și Asociația cineaștilor au răspuns cu amabilitate tuturor solicitărilor noastre. La acestea aș mai adăuga operativitatea și răspunderea cu care ne sprijină Arhiva națională de filme in realizarea unor acțiuni cu filmul românesc.Aminteam că Ia cinematograful „Dacia" din Bistrița organizăm trimestrial, pe baza consultării cu publicul larg și cu sprijinul centralei „România-film", un ciclu de cultură cinematografică, activitate la care participă toate categoriile sociopro- fesionale existente în municipiul nostru, elevi, muncitori, studenți, doctori, ingineri, profesori etc. Avem colective de cinefili aproape în toate unitățile economice și instituțiile din oraș, cele mai puternice fiind la întreprinderea mecanică, „Netex", „Filatura de lină, Centrul teritorial de calcul electronic, întreprinderea de utilaj tehnologic, Liceul „Liviu Rebreanu". Spitalul județean etc.
Ion PETRAȘdirectorul intreprinderii cinematografice a județului Bistrițo-Năsăud
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Unanimă aprnbare si satisfacție fată de rezultatele vizitei de lucru 
întreprinse de tovarășul Niculae Ceausescu in R. D. Germană 
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

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, a fost urmărită cu deosebit interes de întregul nostru popor, care iși manifestă deplina satisfacție față de rezultatele rodnice cu care s-a încheiat noul dialog la nivel inait, menit să contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre.In telegramele transmise de CO
MITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R., DE TOATE COMITE
TELE JUDEȚENE DE PARTID, CO
MISIA CENTRALA DE REVIZIE ȘI 
COLEGIUL CENTRAL DE PARTID se exprimă înalta apreciere față de noua întîlnire dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker, care reliefează cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania. între România și R.D. Germană, intre popoarele celor două țări, hotărirea comună de a se conferi noi dimensiuni acestor tradiționale raporturi.Sint puse in .evidență, și cu acest prilej, sentimentele tie aleasă dragoste și prețuire cu care comuniștii, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării ii înconjoară pe conducătorul partidului și statului, profunda recunoștință față de exemplara sa 'activitate pusă consecvent in slujba înfăptuirii aspirațiilor de progres și bunăstare ple națiunii noastre socialiste, de pace și colaborare internațională.Dind expresie omagiului profund adus de întregul popor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, ctitorul României socialiste moderne, proeminentă personalitate a vieții politice con-, temporane, telegramele relevă modul strălucit in care conducătorul partidului și statului nostru a pus în lumină, și în cursul acestei vizite, aspirațiile poporului român de dezvoltare liberă și independentă a patriei, dorința sa de pace, înțelegere și colaborare cu toate popoarele lumii.In telegrame se subliniază rezultatele rodnice ale vizitei de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Republica Democrată Germană, re- liefindu-se însemnătatea schimbului de păreri în legătură cu activitatea și preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Socialist Unit din Germania, cu realizările dobindite de țările noastre în construcția socialismului. Este exprimată, totodată, satisfacția deosebită față de hotărirea privind dezvoltarea in continuare a raportu- • rilor dintre cele două partide, în vederea efectuării unor ample schimburi de păreri și experiență privind construcția socialistă, extinderea colaborării dintre organizațiile de masă și obștești, ceea ce constituie, în același timp, o contribuție importantă la întărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la triumful cauzei socialismului și păcii in lume.Telegramele pun în evidență, totodată, deplina aprobare față de ho- tărîrea Partidului Comunist Român și a Partidului Socialist Unit din Germania, pusă în relief in cursul convorbirilor, de a acționa consecvent pentru întărirea colaborării și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, pentru o conlucrare amplă și un dialog activ,, bazate pe respectarea principiilor egalității, independenței și dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, în conformitate cu condițiile concrete în care își desfășoară activitatea. Este reliefată, de asemenea, valoarea deosebită a înțelegerilor convenite cu prilejul dialogului la nivel înalt de la Berlin în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre statele noastre pe târim economic și tehnico-științific, fapt menit să contribuie la progresul economic și social al ambelor țări și popoare, la dezvoltarea necontenită a economiilor naționale ale României și R.D. Germane.Relevînd înalta apreciere și deplina aprobare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră față de conținutul convorbirilor oficiale desfășurate în timpul vizitei, telegramele subliniază prețuirea de care se bucură în lume importantele realizări dobindite de poporul nostru, îndeosebi în perioada de profunde prefaceri revoluționare, de mărețe realizări în toate domeniile vieții economico-sociale, inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, pe care întreaga națiune o numește, in semn de aleasă recunoștință, „Epoca Nicolae Ceaușescu".Telegramele pun în lumină înaltul prestigiu internațional de care se bucură conducătorul partidului și statului nostru, deosebita apreciere dată in întreaga lume demersurilor și inițiativelor sale consacrate edificării unei lumi a păcii, fără arme și fără războaie, in care toate popoarele să se dezvolte liber, conform propriilor aspirații.O nouă confirmare a acestei prețuiri o reprezintă și faptul că tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost conferită pentru a doua oară și înmînată, in cadrul unei ceremonii desfășurate la Berlin, cea mai înaltă distincție a R.D. Germane — Ordinul „Karl Marx“ — în semn de aleasă apreciere a activității sale remarcabile, de peste 55 de ani. în mișcarea muncitorească, în lupta pentru libertatea, progresul și prosperitatea poporului român, pentru cauza socialismului și păcii, pentru contribuția adusă la întărirea relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.S.U.G.. dintre România și R.D. Germană, dintre popoarele noastre.Conducătorului partidului și statului nostru îi sint adresate, in numele comuniștilor, a! tuturor celor ce muncesc, felicitări pline de căldură și de un deosebit respect.In telegrame își găsește o elocventă expresie aprobarea deplină a comuniștilor, a întregului nostru popor față de modul strălucit în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat poziția principială, realistă și constructivă a României în ceea ce privește problematica de mare complexitate a vieții internaționale, re- liefînd necesitatea unei noi viziuni și a unei noi abordări a acesteia, în scopul adoptării unor măsuri viabile, de durată, a unor soluții care să 

corespundă intereselor vitale ale tuturor popoarelor.Se subliniază, în acest context, satisfacția față de pozițiile comune evidențiate în cursul convorbirilor oficiale, in legătură cu necesitatea acțiunii unite a popoarelor lumii în vederea opririi cursei înarmărilor și înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, ca o condiție fundamentală a afirmării dreptului oamenilor, al națiunilor la dezvoltare, la pace, la o existență liberă și demnă.în telegrame se dă glas recunoștinței profunde pentru neobosita activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului, pusă cu.exemplară dăruire patriotică în slujba fericirii și bunăstării poporului, dezvoltării necontenite a României socialiste și întăririi prestigiului ei în lume.Punînd în evidență deplina adeziune a întregului popor la politica internă și externă a partidului și statului, semnatarii telegramelor reafirmă angajamentul fierbinte al comuniștilor, al oamenilor muncii din toate județele patriei de a acționa neabătut, strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru transpunerea exemplară în viață a hotărîrilor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, pentru îndeplinirea întocmai a importantelor sarcini ce le revin în lumina Tezelor pentru plenara C.C. al P.C.R., a planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste.în telegramele CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMANIA, 
COMITETULUI CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST, CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FEMEILOR, CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR, CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII ROMANI DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA, 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII ROMANI DE NAȚIONALITATE 
GERMANA, ALE ALTOR ORGANI
ZAȚII DE MASA ȘI OBȘTEȘTI sînt relevate, cu profundă satisfacție, rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei de lucru întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu in R.D. Germană, subliniindu-se că înțelegerile convenite cu acest prilej asigură dezvoltarea multilaterală a raporturilor de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre.Vizita în R.D. Germană, se arată în telegrame, se constituie într-o nouă și excepțională contribuție la extinderea conlucrării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre România și R.D. Germană, in folosul reciproc, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii in Europa și în întreaga lume.Comuniștii, toți oamenii muncii — se arată in telegrame. —, însuflețiți de sentimente de fierbinte dragoste, de aleasă prețuire și profundă recunoștință ce vi le poartă dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător al partidului și statului, remarcabilă personalitate a vieții politice contemporane, vă adresează cel mai fierbinte omagiu pentru modul exemplar în care acționați în vederea înfăptuirii aspirațiilor de pace și colaborare ale poporului român, ilustrat în chip semnificativ și cu prilejul recentului dialog la nivel înalt de la Berlin, nouă și elocventă expresie a rolului hotărîtor pe care îl aveți în elaborarea și transpunerea în viață a politicii interne și externe a partidului și statului, in întărirea și extinderea raporturilor de conlucrare ale României cu țările socialiste. cu toate statele lumii.Telegramele dau o înaltă apreciere modului remarcabil in care secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae ' Ceaușescu, a dat expresie voinței Partidului Comunist Român, a Republicii Socialiste România și poporului român de a întări și dezvolta conlucrarea cu R.D. Germană, cu toate statele socialiste, de a folosi largile posibilități de colaborare pe care le oferă potențialul economic al țărilor noastre pentru dezvoltarea și extinderea cooperării reciproc- avantajoase în domeniile industriei, energeticii, agriculturii, transporturilor, științei și tehnicii, al culturii și în alte sectoare de interes reciproc.Semnatarii telegramelor au relevat cu satisfacție înțelegerile la care s-a ajuns în timpul convorbirilor la nivel înalt cu privire la stimularea și în viitor a contactelor și colaborării dintre organizațiile sindicale, de tineret și de femei din România și R.D. Germană, subliniind rolul important al acestor contacte in promovarea mai bunei cunoașteri reciproce, în întărirea prieteniei, solidarității, întrajutorării tovărășești și a colaborării dintre țările și popoarele noastre.Primirea caldă, înalta considerație și prietenia manifestate față de înalta solie a poporului român, se arată în telegrame, se constituie intr-o mărturie elocventă a prestigiului deosebit de care se bucură România socialistă, conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în întreaga lume pentru contribuția de mare valoare pe care o aduce la edificarea unui climat de înțelegere și colaborare internațională, a unei lumi a păcii, fără arme și războaie, pentru remarcabila sa activitate teoretică și practică pusă in slujba cauzei generale a socialismului și progresului.După ce se adresează cele mal calde felicitări secretarului general al partidului, în telegrame se arată că înmînarea celui mai înalt ordin al R.D. Germane — Ordinul „Karl Marx“ — tovarășului Nicolae Ceaușescu este o mărturie a prestigiului de care se bucură conducătorul partidului și statului nostru pentru abnegația cu care ac

ționează pentru înfăptuirea celor mai .scumpe deziderate ale popoarelor, o elocventă prețuire a mărețelor realizări obținute în România socialistă — îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului — in edificarea unei economii moderne, în ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Telegramele exprimă deplina adeziune la politica externă a României socialiste, elaborată și promovată cu strălucire de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică avînd drept scop înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale poporului român de pace, colaborare și înțelegere între toate națiunile lumii.In acest context sînt evidențiate eforturile României în direcția opririi cursei înarmărilor, țrecerii la dezarmare, și in primul rînd la dezarmarea nucleară, apărării dreptului fundamental al oamenilor — dreptul la viață, la existență liberă —, subliniindu-se remarcabilele inițiative de pace întreprinse de România socialistă, de tovarășul Nicolae Ceaușescu in direcția eliminării războiului din viața popoarelor, soluționării juste, in interesul tuturor națiunilor, a problemelor litigioase in diferite zone ale globului, edificării unei noi ordini economice internaționale, care să favorizeze dezvoltarea neîntreruptă a tuturor statelor lumii.
• 0 importantă contribuție la adincirea și ampli

ficarea conlucrării multilaterale prietenești dintre 
cele două țări și popoare in opera de construire 
a noii orinduiri

• Elocventă expresie a înaltei prețuiri a perso
nalității politice și prodigioasei activități a 
secretarului general al P. C. R., președintele 
României socialiste, strălucit militant pentru 
cauza socialismului și păcii

• însuflețite angajamente pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului

Telegramele relevă hotărirea tuturor oamenilor muncii — tineri și vîrstnici — de a desfășura o muncă susținută pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an-și pe întregul cincinal, pentru transpunerea în viață a documentelor Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a Tezelor din aprilie, pentru ridicarea neîntreruptă a scumpei noastre patrii pe noi culmi de progres și civilizație.In telegramele adresate de MI
NISTERUL AFACERILOR EXTER
NE, MINISTERUL APĂRĂRII NA
ȚIONALE, MINISTERUL DE IN
TERNE, CONSILIUL POLITIC SU
PERIOR AL ARMATEI, DEPARTA
MENTUL SECURITĂȚII STATULUI, 
MINISTERUL JUSTIȚIEI se exprimă satisfacția deplină față de vizita de lucru întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Republica Democrată Germană, vizită care a constituit un nou și semnificativ moment în bogata cronică a relațiilor tradiționale de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre. Telegramele dau glas înaltei aprecieri față de rezultatele remarcabile ale întîlnirilor și convorbirilor dintre conducătorii de partid și de stat din cele două țări socialiste prietene, care imprimă un nou și hotărîtor impuls dezvoltării pe multiple planuri a legăturilor de strînsă conlucrare și cooperare dintre România și R. D. Germană, pe baza principiilor trainice ale respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Semnatarii telegramelor subliniază rolul determinant’ al vizitelor și convorbirilor la nivel înalt, al raporturilor de prietenie și stimă reciprocă dintre conducătorii partidelor și statelor noastre în întărirea continuă a relațiilor de conlucrare multilaterală dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre România și R. D. Germană, dintre popoarele celor două țări.Telegramele subliniază că primirea călduroasă, înalta prețuire manifestată față de conducătorul partidului și statului nostru, atmosfera deosebit de prietenească în care s-au desfășurat vizita și convorbirile la nivel înalt reflectă prestigiul de care se bucură politica României socialiste pe plan internațional, contribuția secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a lumii contemporane, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la îmbogățirea teoriei socialismului științific, la făurirea unui nou tip de relații intre state, la soluționarea, in interesul popoarelor, a problemelor cardinale ale lumii contemporane.Telegramele dau glas mîndriei patriotice, deplinei satisfacții față de conferirea celui mai înalt ordin al R. D. Germane — Ordinul „Karl Marx“ — tovarășului Nicolae Ceaușescu și subliniază că aceasta se constituie într-un profund omagiu adus contribuției hotărîtoare 

a conducătorului partidului și statului nostru la dezvoltarea și aprofundarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, activității neobosite desfășurate pe plan internațional pentru edificarea unui climat de pace și securitate, a unei lumi fără arme și războaie.în continuare sînt exprimate sentimentele de adîncâ dragoste, de nețărmurită recunoștință față de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele erou al țării, pentru dăruirea cu care și-a închinat întreaga viață și putere de muncă binelui și fericirii întregului nostru popor, ridicării necontenite a patriei pe noi culmi de civilizație și progres, pentru creșterea prestigiului României socialiste în rîndul popoarelor lumii.Telegramele scot in relief profunda semnificație a schimbului de păreri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a avut cu tovarășul Erich Honecker în probleme internaționale actuale, care a evidențiat unele progrese înregistrate pe calea dezarmării nucleare și in direcția soluționării prin tratative a unor probleme litigioase, precum și o tendință spre destindere a încordării existente în lume. Subliniind că aceste tendințe sint rezultatul luptei neobosite a popoarelor împotriva politicii de forță și dictat, pentru menținerea păcii și securității internaționale, telegramele aprecia

ză concluziile la care au ajuns conducătorii celor două țări, potrivit cărora situația internațională continuă să fie contradictorie și complexă, ca urmare a continuării cursei înarmărilor, a înrăutățirii . situației economice, a persistenței politicii de forță și amenințare cu forța. Se arată că existența acestor factori impune sporirea eforturilor tuturor statelor și popoarelor pentru realizarea unui program complex de dezarmare, și in principal de dezarmare nucleară de oprire a experiențelor nucleare și a militarizării Cosmosului, precum și pentru acțiuni concrete in direcția întăririi securității și cooperării în Europa, pentru soluționarea pașnică a conflictelor existente în diferite zone ale globului.Sînt evidențiate, de asemenea, însemnătatea și actualitatea inițiativelor și acțiunilor României referitoare la transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și colaborării, liberă de arme nucleare și chimice, precum și privitoare la organizarea unei întîlniri la nivel înalt a statelor din această zonă și, respectiv, inițiativele și acțiunile R.D. Germane în legătură cu crearea unui coridor fără arme nucleare și a unei zone fără arme chimice in centrul Europei, ca și propunerile P.S.U.G. și P.S.D. din R.F. Germania de creare a unei zone a încrederii și securității în această regiune.Este relevantă, totodată, hotărirea celor două state de a acționa pentru însănătoșirea situației din Europa, adincirea colaborării politice, economice, tehnico-științifice și culturale între toate statele continentului, pentru aplicarea integrală a prevederilor Actului final de la Helsinki.în încheierea telegramelor se exprimă hotărirea tuturor lucrătorilor din aceste ministere de a acționa cu toată răspunderea pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., pentru apărarea valorilor fundamentale ale societății noastre socialiste, pentru ridicarea României pe noi culmi de civilizație și progres.în telegramele adresate de COMI
TETUL DE STAT AL PLANIFICĂ
RII, MINISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI, 
MINISTERUL INDUSTRIEI META
LURGICE, MINISTERUL INDUS
TRIEI CHIMICE ȘI PETROCHIMI
CE, MINISTERUL AGRICULTURII, 
MINISTERUL COMERȚULUI INTE
RIOR, DE COMITETUL PEN
TRU PROBLEMELE CONSILII
LOR POPULARE, DE ALTE MI
NISTERE se subliniază deplina aprobare și satisfacție față de rezultatele vizitei de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Republica Democrată Germană. Atît vizita, cit și rezultatele sale pun în lumină consecvența cu care este înfăptuită una din principalele direcții ale politicii externe a partidului și statului nostru — extinderea și întărirea relațiilor pe multiple planuri cu țările socialiste.Telegramele relevă însemnătatea deosebită acordată în timpul convorbirilor oficiale desfășurate la Berlin problemelor privind extinde

rea și diversificarea in continuare a colaborării economice și tehnico-științifice, dezvoltarea schimburilor comerciale dintre România și R.D. Germană, apreciindu-se că înțelegerile convenite sînt de natură să ridice la un nivel superior aceste raporturi.în acest cadru, în telegrame se dă o înaltă apreciere hotărîrii exprimate in timpul convorbirilor de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker de a se acționa în continuare, pe baza experienței acumulate pînă acum, a noilor posibilități oferite de potențialul economic, științific și tehnic în creștere al țărilor noastre, pentru dezvoltarea și mai puternică, pe baze stabile și pe termen lung, a raporturilor economice reciproc avantajoase.Se evidențiază deosebita însemnătate acordată în cursul convorbirilor oficiale îndeplinirii prevederilor 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 pînă în anul 2000, ca și a Programului special de lucru pînă in anul 1995 privind dezvoltarea specializării și cooperării în producție și a colaborării tehnico-știintifice, inclusiv a cooperării în domeniul cercetării științifice, pentru dezvoltarea intensivă a economiilor naționale ale celor două țări.Se subliniază, in același timp, că 
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dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre România și R.D. Germană are o mare importanță in întărirea prieteniei și conlucrării dintre partidele, țările și popoarele noastre, în interesul reciproc, al cauzei generale a socialismului și păcii.Telegramele relevă faptul că primirea călduroasă făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu, atmosfera caracterizată prin deosebită stimă și încredere reciprocă în care s-a desfășurat vizita reprezintă o nouă confirmare a înaltului prestigiu de care se bucură pe arena internațională conducătorul partidului și statului nostru, înflăcărat și neobosit luptător pentru triumful cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între toate popoarele lumii.Asemenea întregului nostru popor, semnatarii telegramelor își exprimă nemărginita satisfacție și mîndria patriotică pentru conferirea Ordinului „Karl Marx" tovarășului Nicolae Ceaușescu, expresie a înaltei aprecieri față de prodigioasa activitate desfășurată de conducătorul partidului și statului nostru, față de contribuția deosebită adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, dintre popoarele noastre, la promovarea cauzei generale a socialismului, a păcii și colaborării internaționale.Dîndu-se o înaltă apreciere modului în care au fost abordate în timpul convorbirilor oficiale problemele fundamentale ale vieții politice mondiale, în telegrame este reliefată însemnătatea reafirmării dorinței României și R.D. Germane de a conlucra tot mai strîns pe arena internațională în lupta pentru înlăturarea pericolului de război, pentru edificarea unui climat de pace și securitate pe continentul european și în întreaga lume, pentru rezolvarea tuturor stărilor de încordare și conflict, a tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai pe cale politică, prin tratative, pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea unei noi ordini economice mondiale, menită să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor și, în primul rînd, al celor în curs de dezvoltare.Telegramele pun, de asemenea, în relief audiența largă pe care o au in lume politica realistă și consecventă a României socialiste, demersurile și inițiativele președintelui său, marele prestigiu de care se bucură pe meridianele globului personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit exponent al aspirațiilor poporului român de pace, înțelegere și colaborare, apărător ferm al dreptului tuturor națiunilor la progres economic și social, la o viață liberă și demnă.Exprimîndu-se adeziunea deplină a întregului nostru popor la politica internă și externă a partidului și statului, in telegrame se subliniază puternica angajare a națiunii noas-

forțelor progresiste în lupta înlăturarea pericolului de salvgardarea păcii, democra- vieții internaționale, creș-

tre socialiste de a acționa, în continuare, cu devotament și abnegație, pentru realizarea in cele mai bune condiții a planului și programelor de dezvoltare economică și socială a țării, pentru transpunerea exemplară în viață a orientărilor și indicațiilor de o inestimabilă valoare ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, pentru realizarea istoricelor hotăriri stabilite de Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului.In telegramele COMITETULUI 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE, .................... ...............
IIUCAȚIEI ȘI 
LUI, ALTOR 
ORGANIZAȚII 
ACTIVITĂȚII _____  T______ ..

INVAȚAMINT ȘI CULTURA se dă expresie satisfacției față de rezultatele rodnice ale vizitei de lucru efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Republica Democrată Germană, aceasta constituind un moment de cea mai mare însemnătate în bogata cronică a legăturilor tradiționale de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, țările și popoarele noastre, expresia voinței comune de a conferi acestor raporturi noi perspective, noi dimensiuni, cu un conținut tot mai bogat.Vizita întreprinsă în R.D. Germană —- se arată în telegrame — reprezintă o nouă și strălucită afirmare a politicii externe a României socialiste, a consecvenței și hotărîrii cu care partidul și statul, nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează pentru dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste, cu toate statele lumii, ceea ce servește cauzei socialismului, colaborării internaționale și păcii.Primirea plină de ospitalitate, manifestările entuziaste, de caldă prietenie — se relevă în telegrame — au pus din nou în lumină trăinicia și profunzimea relațiilor cu această țară, înaltul prestigiu de care se bucură astăzi România în lume, conducătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, luptător consecvent pentru o politică realistă de pace, de respect ăl independenței și suveranității naționale ale statelor, militant neobosit pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, a colaborării pașnice și progresului întregii omeniri. O expresie a înaltei stime și prețuiri față de tovarășul Nicolae Ceaușescu o constituie și conferirea Ordinului „Karl Marx" înmînat conducătorului partidului și statului nostru în semn de aleasă prețuire față de îndelungata și strălucita sa activitate consacrată întăririi colaborării internaționale, edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Convorbirile oficiale, desfășurate Intr-o atmosferă cordială, de prietenie, respect si încredere reciprocă, înțelegerile convenite — se sublinia-, ză în telegrame — au pus în evidență largile posibilități existente pentru extinderea și diversificarea conlucrării bilaterale pe multiple planuri — politic, economic, tehnico- științific,, cultural și în alte domenii de activitate —, aceasta fiind în interesul țărilor și popoarelor noastre, al progresului și prosperității lor, al cauzei socialismului și păcii.Amplificarea conlucrării dintre state în domeniile economic, tehnico- științific, al învățămîntului și culturii — se arată în continuare în telegrame — reprezintă o componentă de bază a politicii externe a țării noastre, considerîndu-se că aceasta contribuie la mai buna cunoaștere și apropiere între țări și popoare. în acest context, în telegrame se exprimă convingerea că dezvoltarea continuă a legăturilor și colaborării reciproce cu R. D. Germană în domeniile cultural, științific, învățămînt, sănătate, turism, sport și în alte sfere de activitate are o mare importanță în aprofundarea prieteniei dintre cele două țări.Semnatarii telegramelor aduc și cu acest prilej un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, om de știință de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebită adusă la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la înflorirea științei, învăță- mintului și culturii românești.In telegrame se dă o înaltă apreciere față de modul în care au fost abordate, în timpul convorbirilor, problemele fundamentale ale vieții politice internaționale, hotărîrii României și R. D. Germane de a conlucra tot mai strîns pe arena mondială, de a contribui activ la afirmarea politicii de pace, dezarmare, înțelegere și colaborare. Este reliefată, totodată, identitatea pozițiilor țărilor noastre, care se pronunță pentru unirea și intensificarea eforturilor tuturor popoarelor, ale tuturor pentru război, tizarea terea încrederii și colaborării între toate națiunile.în condițiile în care pe arena internațională continuă să persiste o situație deosebit de complexă, cîrid se amplifică acțiunea forțelor democratice și progresiste pentru relații internaționale noi, pentru soluționarea democratică a marilor proble

me ale lumii contemporane — se spune în telegrame — noua și remarcabila dumneavoastră solie de pace se înscrie ca o strălucită expresie a consecvenței și înaltei principialități ale politicii noastre etx- terne. Convorbirile pe care le-ați purtat au relevat încă o dată valoarea ideilor remarcabile pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceauștescu, le-ați enunțat și le promovați neabătut în întreaga noastră politică externă, cerința primordială a încetării cursei înarmărilor și a trecerii la măsuri hotărîte de dezarmare, necesitatea făuririi unei autentice securități în Europa, importanța edificării unei noi ordini economice și politice internaționale, urgența soluționării pașnice a tuturor conflictelor pe bază de negocieri, imperativul consacrării și generalizării respectării unor noi principii de relații internaționale, al înfăptuirii unor adevărate raporturi de egalitate și respect intre toate popoarele lumii.Afirmîndu-și deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, oamenii muncii din aceste sectoare de activitate își reînnoiesc angajamentul de a urma însuflețitorul exemplu al secretarului general al partidului, acționînd cu toată energia și capacitatea de creație, în spirit revoluționar, pentru transpunerea exemplară în viață a hotărîrilior Congresului al XlII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor cuprinse în Tezele din aprilie, aducîndu-și contribuția la ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.Telegramele adresate de oamenii muncii din numeroase UNITĂȚI IN
DUSTRIALE ȘI AGRICOLE exprimă convingerea că noua vizită de lucru întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Republica Democrată Germană, convorbirile și înțelegerile la care s-a ajuns cu acest prilej vor deschide noi perspective bunelor raporturi de prietenie și colaborare dintre nartidele, țările și popoarele noastre. Totodată, se dă o înaltă prețuire activității conducătorului partidului și statului nostru consacrată dezvoltării acestor legături tradiționale, extinderii continue a relațiilor României cu statele socialiste, cu toate țările lumii.Primirea călduroasă, manifestările de înaltă stimă și considerație cu care a fost tntîmpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu — se arată in telegrame — sînt o dovadă grăitoare a trăiniciei raporturilor statornicite între cele două țări, a voinței comune de a conferi acestei conlucrări dimensiuni tot mai ample, in interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.Semnatarii telegramelor — oameni ai muncii de la orașe și sate — dau o înaltă apreciere înțelegerilor convenite în timpul convorbirilor la nivel înalt de la Berlin cu privire' la dezvoltarea cooperării și specializării în producție, în diferite ramuri de mare importanță ale industriei și agriculturii, la intensificarea conlucrării pe linia cercetării științifice dintre România și R.D. Germană.In același timp, se evidențiază modul remarcabil în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat și cu acest prilej principiile care călăuzesc și definesc întreaga politică externă a partidului și statului nostru consacrată realizării dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, apărării dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă, soluționării pe cale politică, prin tratative a marilor probleme ce confruntă omenirea.După ce sînt înfățișate mărețele realizări obținute de poporul român în anii luminoși ai „Epocii Nicolae, Ceaușescu", perioadă in care economia națională a înregistrat o puternică dezvoltare, iar județele țării au cunoscut o viață nouă, un înalt nivel de progres și civilizație, în telegrame se dă expresie celor mai alese sentimente de prețuire și recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și fericirea poporului nostru, pentru împlinirea idealurilor de pace și prosperitate ale întregii omeniri.Raportînd despre noile succese obținute de oamenii muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere și ogoare, în toate domeniile construcției socialiste, în telegrame se exprimă convingerea nestrămutată că, sub conducerea înțeleaptă a partidului, poporul nostru va dobîndi noi și importante realizări în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Telegramele dau expresie hotărîrii clasei muncitoare, a țărănimii, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră de a urma neabătut luminosul exemplu al vieții și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, de £ acționa, cu înaltă angajare comunistă, în spirit revoluționar, pentri îndeplinirea la timp și în cele ma bune condiții a sarcinilor de plan p< anul în curs și pe întregul cincinal a istoricelor obiective stabilite d« Congresul al XlII-lea și Conferinț; Națională ale partidului, pentri înflorirea multilaterală a scumpe noastre patrii, Republica Socialiști (România.

In telegramele adresate de pe întreg cuprinsul patriei se exprimi 
deplina aprobare față de politica internă și externă a partidului ; 
statului nostru, se dă o inaltă apreciere activității tovarâșulu 
Nicolae Ceaușescu, consacrată extinderii și aprofundării relațiilor d 
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partide 
Socialist Unit din Germania, dintre România și R.D. Germanâ, dez 
voltârii continue a conlucrării fructuoase a țării noastre cu țările so 
cialiste, cu toate statele lumii.

Manifestările prietenești cu care a fost intimpinat tovarăși 
Nicolae Ceaușescu, atmosfera caldă in care s-a desfășurat vizita d 
lucru - se arată in telegrame - reprezintă o ilustrare a dorinței cc 
mune de a amplifica tot mai mult și în viitor raporturile dintre part 
dele, țările și popoarele noastre, in folosul reciproc, al cauzei socic 
lismului, destinderii și păcii in lume.

In telegrame se dă expresie hotărîrii oamenilor muncii, a întregi 
lui nostru popor de a acționa strins uniți in jurul partidului, al seen 
tarului său general, cu dăruire și abnegație revoluționară pentru ir 
deplinirea in cele mai bune condiții a planului pe acest an și p 
întregul cincinal, de a depune toate eforturile pentru transpunere 
neabătută in viață a indicațiilor și orientărilor tovarășul» 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite d 
Congresul al XlII-lea și Conferința Națională ale partidului, în v< 
derea ridicării scumpei noastre patrii pe noi trepte de progres și c 
vilizatie.
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PUTtBNICfi MOBILIZARE PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEMPLflRft fl SARCINILOR ECONOMICE
PRODUCȚII

DE CALITATE
MAI MARI, 
SUPERIOARĂ

ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC DE MASĂ

Experiența și tehnologiile înaintate însușite temeinic!

UN EXAMEN DIFICIL, DAR 
PLIN DE ÎNVĂȚĂMINTE, în acest an, lună de lună, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea de fier Vlăhița s-a situat printre primii în întrecerea socialistă pe ramură. Totuși, această precizare poate n-ar fi pe deplin relevantă dacă n-am face măcar o succintă trimitere la o anumită stare de lucruri care, la începutul anului 1987, determina mari rămineri in urmă in realizarea sarcinilor de plan. Fără a mai insista asupra cauzelor, să amintim că era vorba de pregătirea necorespunzătoare a anului de producție. O analiză complexă între- nrinsă de Comitetul județean Harghita al P.C.R., urmată de măsuri concrete și de un sprijin eficient, țrefate pe o dezbatere aprofundată n cele 12 organizații de partid a deficiențelor de la fiecare loc de muriră și compartiment de producție, au ost de natură să determine mobili- rarea exemplară a întregului colectiv >entru recuperarea rapidă a rămine- ilor în urmă. Care a fost eficiența năsurilor luate ? Pentru a răspunde a această întrebare este suficient sâ mințim că, la sfîrșitul trimestrului I al anului trecut, s-au înregistrat rimele depășiri de plan.— A fost un examen dificil, dar >lin de învățăminte, iar faptul că •am absolvit cu bine ne-a redat în- rederea in forțele proprii, a dovedit laturitatea comuniștilor, a tuturor amenilor muncii din unitate, ne pune secretarul comitetului de artid al întreprinderii, președintele ansiliului oamenilor muncii, tovară- ul Tokos Ladislau. Am mai Învățat 1 unui colectiv cu sarcini atît de nportante în economia țării, cum >te și al nostru, nu ii este permis, ib nici un motiv, să nu îți facă pe eplin datoria.Cum s-au reflectat inte în activitatea upă zece luni, planul Ia producția- arfă industrială a fost depășit cu 5 milioane lei, iar la productivita- a muncii cu 1 823 lei pe persoană. Jtodată, s-au realizat suplimentar ță de sarcinile de plan 1 548 tone ntă cenușie, din care 308 tone fon- de înaltă puritate, 1836 tone uti-i de turnare și 103 tone de hnologic pentru metalurgie.

al consiliului oamenilor muncii, a cărui dominantă este urmărirea strictă a îndeplinirii propriilor hotăriri. Pentru aceasta, biroul executiv al consiliului oamenilor muncii a instituit un sistem de evidență pe cit de simplu, pe atît de eficient. El se prezintă sub forma unui registru in care se consemnează sarcinile stabilite, termenele de soluționare și responsabilitățile persoanelor care trebuie să rezolve problemele respective.în ziua documentării noastre a avut loc o analiză a biroului executiv al consiliului oamenilor muncii

timpul de proiectare a pieselor de schimb, să asigurăm deci buna întreținere și repunerea rapidă in funcțiune a utilajelor reparate. Am întocmit totodată un plan tematic de invenții și inovații pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, pentru reducerea consumurilor materiale".Care este utilitatea și eficiența acestei grupe de proiectare ? Nu cu mult timp în urmă s-a primit o comandă de carcase electrice, o comandă suplimentară și urgentă. Piesele au fost turnate operativ. Era
La întreprinderea de fier Vlăhița

cu privire Ia Îndeplinirea măsurilor stabilite în ultima perioadă. S-a discutat deschis, la obiect, s-au pus în evidență neimplinirile și s-au stabilit pe loc soluțiile necesare. „Activitatea tuturor oamenilor muncii din unitate, indiferent de funcția pe care o au, de la director la muncitor, este supusă acelorași exigențe, și in cazul neîndeplinirii unei sarcini nu ajunge plecarea capului, însoțită de autocritică. E depășită o asemenea atitudine. Sarcinile Întreprinderii sint mari, iar răspunderile noastre de asemenea. Avem datoria ca in permanență să ne reglăm pasul la ritmul economiei naționale, să facem față cerințelor ei. Or, pentru aceasta, fiecare trebuie să fie eficient in activitatea pe care o desfășoară", ne spune directorul Întreprinderii, inginerul Rusz Alexandru.

rindul secției de prelucrări mecanice să răspundă prompt la sarcina primită. Rezolvarea a fost simplă : grupa de proiectare a elaborat tehnologiile de lucru, iar personalul de la liniile de prelucrare a rolelor și cilindrilor de laminor a fost rat la linia de prelucrare a lor. transfe- carcase-
LA TI-

aceste invăță- acestui an ?

utilaj

DOMINANTA STILULUI 
UNCA : URMĂRIREA ȘI

DE 
____  ________________ CON- 

IOLUL ÎNDEPLINIRII PROPRII- 
)R HOTĂRIRI. întreprinderea de :r Vlăhița este bine cunoscută pen- 1 fonta sa de bună calitate, pentru oducția de carcase și accesorii de itoare electrice, care, după ce sint hipate la mari întreprinderi de ofil din București, Timișoara, Să- Ie și Sf. Gheorghe, sînt livrate neficiarilor din țară ți partenerilor peste hotare. Tot aici se produc ă ți cilindri-laminor, valțuri pen- r industriile cauciucului, .<■ chimică ■ alimentară. De altfel. In ultimul ip s-a pus un accent cu totul deo- >it‘ pe creșterea și diversificarea•»:- tducției, o dată cu largul proces dezvoltare și modernizare a In- prinderii. Dacă turnătoria nouă, trei linii de turnare, din care una niautomată, și noul atelier de pre- rări mecanice au de-acum cîțiva de funcționare, iată că in prima •te a acestui an a fost finalizată modernizarea vechii (termen de im impropriu) turnătorii. Toate a- tea au impus o mare suplețe în iune, o sincronizare perfectă intre npartimentele de producție, secții ateliere, rezolvarea operativă a ltor probleme. De aici cerința ii stil de muncă dinamic, eficient

ÎN PRIM PLAN — 
PRODUSELOR. într-o soare a întreprinderii grele din București, adresată întreprinderii de fier Vlăhița, se scrie : „Transmitem pe această cale mulțumiri conducerii și colectivului de muncă de la Vlăhița, care au realizat prompt și de bună calitate toți cei 23 cilindri-laminor comandați, piese asimilate pentru prima dată in țară, contribuind in acest fel la punerea in funcțiune a noilor capacități de producție necesare economiei naționale".Sigur, nu ne putem referi pe larg la toate căile, metodele și procedeele prin care se asigură o înaltă calitate a producției. Ni se pare insă semnificativ felul cum se acționează în sectorul de miezuire, din cadrul turnătoriei nr. 2. „Nu mă voi referi la măsurile luate pentru respectarea cu strictețe a procesului tehnologic, la faptul că toate materiile prime care intră în compoziția amestecului de formare sint riguros verificate din punct de vedere al calității, ne spune maistrul Balazs Arpad, șeful sectorului. Important este că prin cursurile de perfecționare la care participă întregul personal al sectorului, în fiecare luni a săptămînii, după schimb, muncitorii și specialiștii stăpinesc tot mai bine procesele tehnologice.

CALITATEA recentă scri- de mașini

DE LA VECHII MAIȘTRI
NERII INGINERI. Se afirmă la Vlăhița că cine intră pe poarta uzinei ori devine metalurgist adevărat, ori pleacă urgent. Cei mai mulți au rămas. Și aceasta pentru că au avut șansa să găsească in fruntea secțiilor, ia furnale și turnătorii, oameni de certă valoare profesională și umană, care le-au fost adevărați dascăli. Unii tineri au început să lucreze ca muncitori necalificați, pentru a urca apoi treptele meseriei și a absolvi școli de calificare ; alții au venit cu diplomă de specialist. Vechii maiștri, precum Nicolae Crainic, Benedek Lazar sau Gali Alexandru, i-au itidrumat cu atenție și exigență. Așa se transmite ștafeta meseriei de la o generație la alta. Exemple ? Maistrul Gali a ieșit la pensie anul trecut, cind a trecut la conducerea turnătoriei nr. 2 inginerul Mircea Spiță. Inginerul Ion Maxim e și el de puțin timp in fruntea secției, după cum recent a fost promovat în funcția de șef de secție la turnătoria nr. 1 inginerul Silye Francisc, care in urmă cu vreo 10 ani era încă muncitor turnător. De altfel, la comitetul de partid ni s-a vorbit de un adevărat sistem, bine pus la punct, de formare și promovare a cadrelor tinere.

O RAPIDA ADAPTARE A PRO
DUCȚIEI LA CERINȚELE BENEFI
CIARILOR. Desigur, întreprinderea dispune de un atelier de proiectare, in care lucrează specialiști bine pregătiți profesional. Totuși, solicitările secțiilor de producție depășesc adeseori capacitatea acestui atelier. Cum se rezolvă acest obstacol ? „Noi am hotărît să înființăm o grupă de proiectare în cadrul secției, ne spune șeful secției prelucrări mecanice, inginerul Ion Maxim. Astfel, am reușit să reducem la minimum

COMUNISTUL — OMUL CA- 
RE-ȘI ASUMA RĂSPUNDEREA. Ar fi o greșeală ca prezentind rezultatele economice bune ale unei întreprinderi să le izolăm de preocuparea și efortul cotidian al colectivului, de căutările celor care le-au făcut posibile, lată și In acest sens doar un singur exemplu.Maistrul Tokos Ladislau era șeful unei formații de lucru la lingotiere. Timp de șapte luni — referindu-ne doar la acest an — formația pe care o conducea a fost, prin rezultatele sale, prima pe secție. Alături, la cilindri-laminor, se răminea insă cu regularitate sub plan. S-a discutat situația in comitetul de partid, in consiliul oamenilor muncii. S-au făcut diferite propuneri pentru ca rind pe rind să se renunțe la ele. Nimeni nu l-a propus pe Tokos și, totuși, la el s-au oprit privirile tovarășilor muncă. Și-a asumat răspunderea sarcină de partid. Acum, sectorul lindri-laminor iși Îndeplinește chiar își depășește planul la producția fizică. „Aveam oare dreptul, în calitate de comunist, să procedez astfel ?“

de ca ci- și

REZULTATE IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Angajate intr-o amplă activitate pentru înfăptuirea exemplară a im

portantelor sarcini de plan ce le revin pe acest an, colective de oameni 
ai muncii din numeroase unități din industrie, construcții, transporturi, 
agricultură, din domeniul circulației mărfurilor fi prestărilor de servicii, 
din alte sectoare ale economiei naționale au înscris in cronica întrecerii 
socialiste însemnate succese.

Ca urmare a rezultatelor obținute în cele zece luni care au trecut din 
acest an si a punctajului general stabilit potrivit indicatorilor prevăzuti 
in criteriile de organizare a întrecerii, la 21 octombrie, pe primele locuri 
s-au situat:

< INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
CĂRBUNELUI DIN SUBTERAN ocul I : întreprinderea icni, județul Covasna. ocul II : întreprinderea vozi, județul Bihor, ocul III : întreprinderea mășag, județul Sălaj.
ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
ocul I : întreprinderea electro- 
trale Porțile de Fier, Drobeta- 
nu Severin.ocul II : întreprinderea electro- trale ocul irale

minierăminierăminieră
RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : Fabrica pentru regenera
rea uleiurilor minerale Rimnicu Să
rat, județul Buzău.Locul II : întreprinderea „Progresul" Ploiești.
Panoul fruntașilor 

pe zece luni
I : Trustul-antrepriză gene- 
construcții industriale Cra-

Pe frontispiciul întreprinderii de fier Vlăhița strălucesc patru însemne, simboluri ale hărniciei; de patru ori „Ordinul Muncii", conferit în ani. Colectivul unității este ferm ho- tărit să obțină noi succese in muncă, să încheie anul pe un loc fruntaș in întrecerea socialistă pe ramură. Totuși, n-am putea încheia aceste nn- duri fără să arătăm că unitatea se confruntă la ora actuală cu unele greutăți in aprovizionarea tehnico- materială, care dacă nu se rezolvă operativ vor greva asupra pregătirii producției anului viitor. Așa, de exemplu, există o restanță față de nivelul repartițiilor de 3 800 tone mangal de bocșă. Restanțiere sînt șase întreprinderi forestiere din țară. Ministerul Industriei Lemnului și Materialelor de Construcții cunoaște situația și a înștiințat întreprinderea din Vlăhița că i-a atenționat pe furnizorii restanțieri. Ceea ce, totuși, nu ține loc de mangal. Iar asemenea exemple mai pot fi date. Iată de ce, metalurgiștii din Vlăhița fac un apel tovărășesc pentru respectarea întocmai a contractelor Încheiate.
Nicolae ȘAN1>RUcorespondentul „Scinteii

ȚV; V •;

La întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai"de fora) la mare adincime se află pe platforma montajului final
Foto : E. Dicbiseanu

" din Ploiești o nouă sondă
E.

Am discutat îndelung cu noua conducere a cooperativei agricole din Băieni, județul Dîmbovița, cu specialiști și țărani cooperatori in ziua deschiderii noului an de invă- țâmint agrozootehnic. Ideea subli-, niată de toți este că redresarea economică a unității, proces a cărui reușită este condiționată de creșterea substanțială a producțiilor, depinde intr-o măsură hotăritoare de spiritul de răspundere cu care se va munci în continuare și de gradul de stâpinire a tehnologiilor de cultură și îngrijire a animalelor pe care-1 posedă oamenii. Privite din această perspectivă, așa cum a reieșit de fiecare dată, cele 6 cercuri de invățămint agrozootehnic au menirea să contribuie direct la înfăptuirea acestui deziderat major.— Temele ce urmează a fi dezbătute in fiecare cerc au fost alese in așa fel incit să rea in discuție și analiza amănunțită a tot ceea ce am prevăzut în planul de măsuri tehnico-organiza- torice privind pregătirea producției anului 1989, program a- doptat în adunarea generală — ne spune ingine- rul-șef Dan Barbu. Dorim să folosim acest cadru pentru a învăța cu toții bine tot ce avem de făcut și, in aceeași măsură, să ne ferim de a repeta ce am greșit. Avem în atenție, de asemenea, prezentarea, in vederea preluării de către cooperativa noastră, a unor experiențe valoroase, Împletirea mai strinsă a ceea ce este bun in agricultura tradițională a comunei cu noutățile din știința agricolă care se pot a- plica ia noi. Și, nu in ultimul rmd, vom pune accent pe semnificația economică a tot ce întreprindem, pe formarea in rindurile cursanților a unei gîndiri profund receptive la cerințele eficienței economice.Cele 10 teme alese de fiecare lector, in funcție de profilul cursului, pentru a fi dezbătute reflectă intr-adevăr aria de preocupări despre care ne-a vorbit inginerul-șef. N-am remarcat printre ele vreuna care să nu răspundă unor imperative ale activității practice din cooperativă. ■ Se poate spune că, in general, specialiștii din această unitate au meditat cu seriozitate la problemele pe care vor să le expună sau să ie pună în dezbaterea cursanților.— Deși o astfel de temă nu se află printre cele care ne-au fost recomandate de direcția județeană agricolă, eu am inclus una intitulată : „Regimul alimentar al bovinelor gestahte In ultima perioadă de gestație" — a precizat medicul veterinar Florin Mușat, șeful fermei zootehnice, secretarul comitetului de partid al cooperativei. De ce am considerat că este necesară această temă ? Pentru că, în ferma noastră, în cîteva cazuri, vițeii au venit pe lume cu anumite afecțiuni datorate tocmai modului defectuos în care animalele au fost furajate în ultima perioadă de gestație. Și nu este singurul exemplu. Totodată, s-au impus reformularea, completarea unor teme sau renunțarea la anumite idei pe care acestea le con-

ne permită pune-

țineau, așa încit să ne putem concentra atenția asupra cunoștințelor cele mai utile membrilor noștri cooperatori.în ziua deschiderii cursurilor, lectorii se mai frămintau cu finisarea unor metode de lucru in cadrul cercurilor, aveau îndoieli dacă vor reuși să capteze interesul oamenilor și, in consecință, dacă vor izbuti să aibă sălile pline. Neliniștea lor era motivată și de particularitățile forței de muncă existente la C.A.P. Băieni, majoritatea membrilor cooperatori fiind oameni tineri, care au învățat de copii, muncind alături de părinți, meseria de agricultor. Au dobîndit astfel cunoștințe și deprinderi temeinice, mai ales in domeniul culturii legumelor, astfel că specialistul care iși privește cu răspundere obligațiile de lector trebuie să-și pregătească foarte bine tema, pentru a nu se prezenta în

— a spus cooperatoarea Maria Ma- nole. L-am prășit de cite ori a fost nevoie, i-am dat ingrășâminte, dar nu a avut apă, deși noi avem sistem local de irigații, a cărui funcționare numai de noi depinde. în urmă cu vreo 10 ani aveam producții mari de porumb pentru că irigam așa cum știm noi dintotdeauna, adică prin brazdă. Terenul este înclinat, și nu este necesară nici o lucrare suplimentară pentru a iriga in acest fel. De ce nu procedăm și acum la fel ? Eu zic că trebuie să li se amintească oamenilor la cursuri despre acest fel de a iriga și să li se explice bine tehnologia de udare. Mergind mai departe cu , această idee, consider că in această perioadă avem prilejul să învățăm cum se întrețin canalele (lăsate muît timp în paragină — n.n.) dar să și aplicăm în practică cele Învățate.Spuneam că la
De la început, participare 

activă, cu idei și propuneri
în interesul producției■ ,

Intr-o unitate agricolă din județul Dîmbovița

fața lor cu lucruri cunoscute. Pe de altă parte, acești pricepuți legumicultori, care au o încredere greu de zdruncinat in cele învățate, nu sint ușor de convins să renunțe la tehnologiile depășite pe care le mai folosesc. în aceste cazuri, demonstrația sau experimentul avea efectul dorit, au opinat mai mulți dintre specialiști.Expunerea primei teme a darul să infirme intr-o anumită măsură temerile specialiștilor, pentru că, deși a avut un pronunțat caracter general, a incitat la discuții, deși acestea nu erau incluse in program. Sarcina subliniată in expunere referitoare ia folosirea cu eficiență înaltă a fondului funciar a stirnit în mod deosebit interes. Este de reținut că o bună parte din terenurile unității sint podzoli- ce, cu un grad ridicat de aciditate, care au fost menținute în această stare mult timp, deoarece nu s-a acționat așa cum cere tehnologia pentru ameliorarea lor. în această toamnă, spre deosebire de anii tre- cuți, s-a scarificat o suprafață cu 180 hectare mai mare decit cea planificată, s-au administrat îngrășăminte naturale și amendamente cal- caroase pe suprafețele prevăzute, iar arăturile adinei de toamnă ou fost încheiate înainte de data planificată. Programul de lucrări agrope- doameliorative pentru anul este de o amploare și mai fapt ce i-a determinat pe de la cursurile de cultura cerealelor, plantelor tehnice și furajere să-și prevadă cite două lecții cu a- ceastă temă. în cadrul dezbaterilor, au fost prezentate și alte propuneri de îmbunătățire a tematicii.— în acest an, așa cum știm cu toții, am obținut o producție de porumb care nu ne poate mulțumi

numai pot ceiavut

viitor mare, lectorii

(Urmare din pag. I)

C.A.P. Băieni lucrează mulți tineri. Fiecare din ei a învățat de acasă ce trebuie să știe la muncile agricole. Mai puțin însă partea mecanică. Ceea ce înseamnă că nu pot da o mină de ajutor lucrind pe tractoare. Unii dintre ei insă știu să conducă tractorul și în parte datorită contribuției lor unitatea a reușit printre primele pe județ să încheie arăturile de toamnă. Discu- temă cu tînărul Florică Tonea, in .Orice unar dm știe spune i iu- arături Cu timpul însă, trebuie
tăm pe această cooperator ’ virsta de 19 am : „> cooperativa noastră e bine sa sâ conducă tractorul, — ne el. Pentru început, să execute crări mai ușor de făcut și discuit.sa cunoască meseria ca orice mecanizator cu școala profesională, Și acest lucru e posibil. Eu propun ca toți cei ce au învățat conducerea tractorului la cursul agrozootehnic să continue să se perfecționeze in acest an, participind la invățămini la secția de mecanizare, alături de oameni care știu bine meseria și unde pot dobindi noi cunoștințe".Cu siguranță că dezbaterile pa marginea primei teme ar fi durat mai mult și ar fi ciștigat in profunzime dacă participarea ar fi fost mai numeroasă și nu doar mai puțin de jumătate dintre cooperatorii cuprinși la invățămintul agrozootehnic. Stabilind ca loc pentru deschiderea cursurilor o sală neincăpă- toare, organizatorii au luat multor cooperatori posibilitatea de a participă. Nu există condiții la Băieni pentru buna organizare a acestei acțiuni din punct de vedere al spațiului ? Există, după cum a recunoscut primarul comunei, Gheorghe Frunzoi, o sală suficient de mare la centrul de cultură și creație „Cin- tarea României". Numai că aceasta trebuia pregătită din timp în acest scop. Este de așteptat ca la viitoarele teme procentul celor care participă să nu mai fie atit de scăzut, dar pentru aceasta interesul și gradul de implicare ale comitetului comunal de partid trebuie să fie mai ridicate.

lucian CIUBOTARU 
Gheorqhe MANEA corespondentul „Scinteii*

Rimnicu Vîlcea.III întreprinderea electro- Curtea de Argeș.
ÎN DOMENIUL 

EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 
ȘI GAZULUI METAN

>cul I : Schela de producție gaze 
irale Mediaș, județul Sibiu.icul II : Schela de producție î naturale Ploiești.icul III : Schela de producție pe- eră Berea, județul Buzău,

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE

icul I : întreprinderea laminorul 
ablă Galați.icul II : întreprinderea de fier îița, județul Harghita.

ÎN INDUSTRIA 
MAȘINILOR DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT. 
CONSTRUCȚII NAVALE 

ECHIPAMENTE AERONAUTICE 
icul I : întreprinderea metalurgi- 
omână pentru aeronautică Bucu- 
Lcu! II : întreprinderea mecanică rmături și pompe Drobeta-Turnu :rin.cui III: întreprinderea „Timpuri ‘ București.
IINDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENT
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
cui I : întreprinderea „Electro- 
ataj“ București.cui II : întreprinderea de apara- ilectric pentru instalații Focșani, cui III : întreprinderea „Steaua rică" Fieni, județul Dîmbovița.

Locul III : întreprinderea „Rafinăria" Brașov.
ÎN INDUSTRIA 

PRELUCRĂRII CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de artico
le tehnice din cauciuc Brașov.Locul II : Fabrica de anvelope Luduș, județul Mureș.Locul III : întreprinderea „Prod- complex" Tîrgu Mureș.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Piatra 
Neamț.Locul II : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.Locul III : întreprinderea forestieră de exploatare și transport Rîmni- cu Vîlcea.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI, 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII, 
EXPLOATAREA 

AGREGATELOR MINERALE 
PENTRU CONSTRUCȚII

Locul I : întreprinderea de mate
riale izolatoare „Premi" Vaslui.Locul II : Combinatul de lianți șl azbociment Bicaz, județul Neamț.Locul III : întreprinderea de materiale de construcții Timișoara,

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I: întreprinderea textilă „Fi
rul roșu" Tălmaciu, județul Sibiu.Locul II : întreprinderea textilă „11 Iunie" Cisnădie, județul Sibiu.Locul III: întreprinderea textilă Vaslui.

II : Centrala-antrepriză ge- de construcții industrialeTrustul-antrepriză ge- montaj utilaj chimic

IN INDUSTRIA ALIMENTARA — 
SUBRAMURA 

MORARIT ȘI PANIFICAȚIE
Locul I : întreprinderea de morăril 

și panificație Dîmbovița.Locul II : întreprinderea de moră- rit și panificație Teleorman.Locul III : întreprinderea de mo- rărit și panificație Ialomița.
IN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL 
Locul I : întreprinderea avicolă de 

stat Bacău.Locul II : întreprinderea avicolă de stat Focșani.Locul III : întreprinderea avicolă de stat Tărtășești, județul Dîmbovița.
IN DOMENIUL 

CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE
Locul 

ralâ de 
iova.Locul neralăBucurești.Locul III : nerală de București.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CALE FERATA

Locul I : Regionala de cale ferată 
Brașov.Locul II : Regionala de cale rată Galați.Locul III : Regionala de cale rată Timișoara.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană 
poștă și telecomunicații Sibiu.Locul poștă și săud.Locul poștă și

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercia

lă de stat mixtă Roșiori de Vede, 
județul Teleorman.Locul II : cială de stat țăminte Arad.Locul III : cială de stat pentru mărfuri alimentare Tirgoviște.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR
I : Uniunea județeană

te

te

ledeII : Direcția județeană telecomunicații Bistrița-Nă-III : Direcția județeană de telecomunicații Bacău.

Întreprinderea comer- mărfuri textile-incăl-întreprinderea comer-
Locul

Neamț.Locul stanța.Locul II : Uniunea județeană Con-III: Uniunea județeană Cluj.

brinzeturi și una de panificație, o centrală termică, o stație de tratare a apei, o autobază. De aici nevoia și puterea economică de a construi locuințe moderne. In blocuri. Avem, pină , acum, peste 400 de noi apartamente. S-a introdu» apa curentă, canalizarea. Am construit o poștă — cea mai frumoasă din zonă. Avem un liceu industrial cu peste 1 000 de elevi și o școală profesională. Daca adăugăm și că locuințele noi, construite de cetățeni sînt case mari, cu etaj, cu baie și cu tot confortul modern, sintem foarte aproape de condițiile unei localități urbane.Cu - - -Hogiu, (originar de Birgău, și trăitor o viață"), am despre tradiții.— Oamenii de spunea el — trăiesc intr-un străvechi cult al muncii și al respectului față de anumite norme de viață și comportament care i-au determinat întotdeauna să rămină cinstiți, harnici și iubitori de frumos. Da aici și perpetuarea multor datini legate de ciclurile muncii : „împodobitul boului" primăvara, la semănat, apoi „Măsura oilor" cind pornesc oile, primăvara, la munte și mai sînt și altele, legate de ocupațiile tradiționale. Dar au apărut și ocupații noi, cu totul noi pentru ei. Munca in fabrici, spre exemplu. Aceste noi ocupații care au schimbat, firește, cadrul și orizontul muncii, ba chiar și al vieții de familie, al raporturilor față de colectivitate n-au avut încă timp să genereze datini și tradiții specifice. Cu excepția unui singur caz : a apărut o sărbătoare a tăietorilor de lemne, „Popasul țapinarilor", cind respectivii muncitori și familiile lor se întîlnesc pentru a-și celebra munca de peste an, vorbind despre ce a fost și ce n-a fost bine, evocind momente de fală, apoi jucind și horind. In cazul celorlalte ocupații se păstrează, in toate și întotdeauna, normele morale străvechi — ce sint intr-o perfectă armonie cu norme ale noului mod de viață și gindire — care au făcut

profesorul Leon directorul liceului aici, de pe aici „de discutataici

ca aici să nu se cunoască nemunca, traiul pe spinarea altora. Parazitismul social este ceva ce nu poate fi conceput, este privit mai rău decît ciuma. De aceea, nici nu se prea cunosc astfel de cazuri. Opinia acționează din toate părțile, apare in comentarii, in sensul unor texte noi de cintece, in discuții particulare. Și e de temut.— Există aici — adaugă și primărița — o opinie sănătoasă cu privire la toate ale vieții, pentru o ținută morală impecabilă. Pentru trăinicia familiei, de exemplu. Nu avem decît un procent infim de divorțuri, aproape de zero. Nu avem delincventă minoră. Deloc. Asta spune ceva. Există apoi o formidabilă solidaritate și ' ' re. La toate, iși face casă are de făcut are un necaz sar să-î ajute nu numai neamurile... Nu de mult a ars o casă. Au sărit cîteva zeci de familii cu brațele, cu ce au avut și au refăcut casa. Apoi au adus de toate cele trebuitoare în casă... Așa a fost dintotdeauna. Asemenea atitudini capătă adîn- cime in condițiile climatului socialist de solidaritate și întrajutorare umană.Cu riscul de a lungi a- ceastă demonstrație vom adăuga, pentru a-i lărgi aria, și spusele primarului din orașul Năsăud, Petru Nemeș. El zice :— Am auzit vorbindu-se despre influența negativă pe care ar exercita-o, uneori, orașul asupra celor veniți de la țară. O fi, dar nu aici la noi. Aici e altfel. Satele, prin cei veniți aici ca să muncească in profesii noi și să se statornicească la oraș, au venit și-au luat in stăpîni- re orașul cu moralitatea lor puternică, cu normele străvechi, de cinste, de muncă stăruitoare, de trăinicie a familiei — noi nu avem divorțuri —, de cult al copiilor, de respect pentru bunul public, de cinstire a bătrinilor, de ordine și cumințenie. In noile întreprinderi ale orașului, la „Textila", la prelucrarea maselor plastice, la filatură, la întreprinderea de cariere, la secția de mobilă, disciplina nu este o problemă, oamenii aceștia știu

întrajutora- Cînd cineva nouă, cind nuntă, cind

să muncească stăruitor și știu să-i aducă la drumul bun pe cei rătăciți. La vechiul cult al hărniciei, al cinstei, al omeniei, noi, comuniștii, adăugăm conștiința răspunderii, conștiința datoriei perfecționării profesionale, cultul perseverenței, sentimentul participării la progresul general al societății. Și toate astea se îmbină perfect, se întregesc...Noul pe care societatea noastră l-a construit, l-a promovat și l-a întronat masiv în toate dimensiunile vieții economice și sociale, ca și in universul nostru spiritual, clădind, in fapt, o civilizație net superioară, nu este deci, așa cum poate ar fi tentați unii să creadă, o forță care șterge, fără discernămînt, tot ce a fost pentru a așeza In loc ceva cu totul și cu totul altfel. Noul, creat de societatea noastră socialistă, se întemeiază pe Înțeleaptă și fireasca împletire a valorilor, a ceea ce oferă, ca valoare, tradiția, cu ceea ce generează valoros noua stare materială, noile raporturi sociale și noile principii ale societății. Și, firește, înlătură ceea ce a fost și altădată și poate fi și azi dăunător. Au fost și sînt reprimate tarele morale generate de sisterpul exploatării — parazitismul social, nemunca, egoismul și lăcomia rapace, cu tot cortegiul lor de „isme" insalubre. Dar a fost și este preluat, în același timp, tot ce este bun în spiritualitatea poporului. Existența, in societatea noastră, in noua ei structură materială și morală, a tradițiilor de care ni s-a vorbit mai înainte este tocmai dovada recunoașterii, integrării și valorificării fondului de aur a ceea ce a produs, în secole, bunul-simț și bunul-gust al poporului nostru.Și pentru că am amintit de bunul-gust, trebuie spus că acesta este un amplu capitol al tradițiilor populare făcînd parte, în fapt, din aceeași entitate spirituală. Este expresia, in plan estetic, a aceluiași viguros fond moral. Tradițiile etnofolclorice românești se manifestă generos în zona pe care am investigat-o, iar cititorul știe că numai acolo Bistrița a

fost, totuși, dintotdeauna una dintre cele mai bogate zone folclorice ale țării. Este și azi, cu toate transformările survenite în modul de viață al locuitorilor (transformări care, după unele opinii, ar fi de natură să altereze ori să diminueze interesul pentru portul, cintecul și jocul popular, pentru factura artistică a obiectelor utilitare artizanale). Să apelăm la realități. Iată ce ne spune un om a cărui profesie este tocmai preluarea și promovarea folclorului. Corneliu Botoș, de la centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă :— Avem în județ 12 ansambluri artistice folclorice, nu echipe artistice — din astea sînt peste 200 — ci ansambluri constituite ca instituții de spectacol șl alcătuite din artiști amatori, cu turnee în țară șt peste hotare, cu mari premii cucerite In toată lumea. Cel mai bun, cel mai cunoscut, „Cununa de pe Someș, a adus, de la toate confruntările internaționale de gen, numai aur. Dar mai sint „Codrișorul", „Balada", „Nunta Zamfirei", „Miorița", „Păunașul", „Păunița", „Someșana", „Cununa", „Baltagul" și altele. Asta spune ceva și despre forța tradiției din cele șapte subzone folclorice ale Bistriței, și despre preocuparea de a o perpetua, și despre dragostea de frumos a oamenilor de aici. în ce privește costumele... Din cauza agresiunii unor produse industriale moderne, tot felul de sclipiciuri și „naylon“-uri, a existat, la un moment dat, tendința unor modificări. Ansamblurile nu le-au îngăduit dansatorilor șl cîntăreților amatori de „nayloane" și sclipiciuri să urce pe scenă ; numai în costume populare autentice, din zona lor. Am dat premii pentru autenticitate. Organizăm tot felul de manifestări cîntecului, altceva, copiii din mai mult costume populare. Se fac mii, zeci de mii de costume populare pentru copii... Vin la serbări, la sărbători în port popular, de Ia fe-

ale portului, datinilor... Și extraordinar : județ sînt tot îmbrăcați in

tița care abia a învățat să meargă pină la adolescentul licean... Extraordinar 1Am văzut — și poate vedea oricine — duminica, la Prundu Bîrgăului, la Rebra, la Sîngeorz, la Maieru, la Rodna Veche, la Șanț (ca să vorbim numai de locurile recent vizitate), oamenii de pe stradă imbrăcați in portul popular, cu bogăția lui co- loristicâ sau, dimpotrivă, cu sobrietatea lui (potrivit particularităților zonale). La Rodna Veche ni s-a vorbit despre munca stăruitoare a' femeilor care iarna continuă să țeasă la război, să lucreze la gherghef confecționind costume ale portului local, ștergare, paretare, fețe de pernă ; la Bistrița am urmărit un fermecător spectacol comun al ansamblurilor folclorice „Cununa de pe Someș", „Codrișorul", „Păunașul", „Balada", „Nunta Zamfirei"... Totul in decorul unor orașe total reînnoite urbanistic, in preajma unor mari și puternice zone industriale noi, in comune cu o nouă și puternică structură economică și socială aspirind la urbanizare, dar păstrin- du-și comorile de suflet ale bunelor tradiții. Am reținut un refren din cin- tecul unei fete : „Cine-a făcut horile / Aibe ochi ca florile / Și fața ca zorile !“ Nu se poate o mai expresivă exteriorizare a dorului de frumos, a forței cu care pătrund acești oameni, în noul lor cadru de viață, cu lada de zestre a perenei lor spiritualități. Ascendența lor în noua noastră istorie se face și prin înnobilarea noilor valori cu îndelung șlefuitele diamante ale inteligenței, demnității și simțului artistic popular. Există, fără îndoială, și cazul unor societăți care, prin noi conjuncturi politice, economice, sociale, și-au lăsat uitate tradițiile. Nu este și cazul nostru. Asta tocmai pentru ca societatea socialistă din România și-a păstrat neștirbit interesul pentru bunele moșteniri și, atunci cind a fost cazul (și fie să dăm aici doar exemplul istoriei naționale), valorile au fost restaurate și așezate pe soclul eternității lor.
*
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

UNIREA, UNITATEA
- supreme, istorice idealuri ale poporului

„De pe un ceas pe altxil se petrec 
mari evenimente, mai decisive și 
mai importante decit toate eveni
mentele ultimelor decenii adunate la 
un loc". In aceste cuvinte rezuma un comentariu al ziarului „Drapelul" din Lugoj, în octombrie 1918. simțămintele pe care le trăiau milioane și milioane de români sub impactul ■titor evenimente excepționale, la care ei înșiși erau martori și părtași. Mințile clarvăzătoare au înțeles atunci că ziua îndelung așteptată a împlinirii dorului cel mare al unirii era mai aproape ca oricînd. Climatul social-politic era inspirat de mari Idei, plămădite de-a lungul multor veacuri, idei care stăpîneau inimile șl cugetele și erau prin a- ceasta de neînvins. Iar una dintre a- ceste mari idei, sub semnul cărora se desfășura, tumultuoasă, evoluția e- venlmentelor era și aceea a dreptului imprescriptibil al popoarelor la viață politică de sine stătătoare, de a-și hotărî destinele potrivit legitimelor lor interese și vreri. Un drept pe care l-a fructificat în acea toamnă fierbinte și poporul român, cînd In miezul lunii octombrie reprezentanții legitimi ai românilor transilvăneni au proclamat, prin declarația citită In parlamentul de la Budapesta, că doar românii —- și numai ei — pot decide asupra prezentului ți viitorului lor.

„Pe baza acelui drept firesc, ca 
fiecare națiune să poată însăși dis
pune asupra sortii sale (...), națiu
nea romănă (...) dorește să facă uz 
de acest drept și pretinde deci pen
tru sine dreptul ca, in deplină liber
tate, scutită de orice inriurirl străi
ne, să-și poată determina însăși așe- 
zămtntele instituționale de stat și 
raportul său de coordonare intre 
națiunile libere". Sublinia apoi declarația, cu fermitate și demnitate, că românii transilvăneni nu recunosc nimănui dreptul de a se erija in purtători de cuvint ai aspirațiilor lor, de a-i reprezenta in cadrul unor foruri sau organisme internaționale, ci numai factorilor care vor fi numiți de Adunarea proprie națională : 
„Afară de Adunarea Națională ori 
de organele delegate de această 
Adunare (...) nu este nimenea au
torizat să negocieze și să decidă în 
chestii referitoare la situația politi
ei a acestei națiuni și toate acele 
hotăriri și acorduri care s-ar realiza 
fără de aprobarea acelor factori le 
declarăm de nule și neavenite și 
neobligatoare pentru națiunea roma
nă. După suferințe și lupte de 
veacuri națiunea romănă din monar
hia austro-ungară așteaptă și pretin
de validarea drepturilor sale inalie
nabile și imprescriptibile la viață 
deplină națională".între decisivele acte ce au urmat acestei ferme declarații, istoria a consemnat crearea, la sfirșitul aceleiași luni, a Consiliului Național Român Central, alcătuit din reprezentanți ai Partidului Național Român și ai Partidului Social-Democrat. Cu energie, cu hotărîre, cu neabătută încredere în justețea cauzei «ale, consiliul și-a asumat practic conducerea destinelor românilor transilvăneni, care la rîndul lor au văzut în acesta un adevărat guvern național — întîiul guvern românesc al Transilvaniei — în măsură să le apere și promoveze interesele, să li poarte spre Împlinirea idealurilor lor. Sub conducerea consiliului, cu participarea a sute și sute de mii de români transilvăneni, s-a realizat acea profundă prefacere revoluționară pe care a constituit-o înlocuirea vechilor autorități habs- burgice prin altele care erau expresia fidelă a realităților etnice transilvane și emanația voinței obștești ; au fost alungați vechii prefecți și subprefecți, primari, notari și, mai ales, trufașii jandarmi cu pene de cocos. In locul lor s-au constituit consilii naționale care au preluat puterea și au asigurat soluționarea problemelor, deloc ușoare, ale acelor vremi în schimbare. înființarea consiliilor naționale române în sate, comune și orașe, în cercuri și în comitate, crearea gărzilor naționale au dobîndit caracterul unei drepte sărbători naționale, în cadrul căreia oamenii pămintului delegau pentru conducerea treburilor obștești pe cei mai demni, mai hotărîți, mai prețuiți dintre ei. Amplitudinea acestui proces revoluționar a dat măsura adevărată a voinței românilor de a repudia definitiv vechile forme și cadre ale vieții de stat — ce le stinje- neau dezvoltarea firească a ființei lor de neam — de a edifica pe ruinele lor altele noi, mai bune și mai drepte. Se afirmau practic în viața Transilvaniei, In octombrie-noiem- brie 1918, noi structuri politice și administrative, ce ilustrau opțiunile profunde ale întregii suflări românești spre existență și dezvoltare liberă, spre unitate, opțiuni care nu erau nicidecum îndreptate Împotriva locuitorilor de alt neam, trăitori pe pămîntul Transilvaniei, ci numai Împotriva celor ce încarnau vechiul regim de oprimare națională.Un măreț eveniment al acelor zile efervescente l-a reprezentat apoi convocarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, anunțată prin apelul din 20 noiembrie 1918 :

„Istoria ne cheamă la fapte. Mer
sul irezistibil al civilizațiunii a scos 
și neamul nostru românesc din în
tunericul robiei la lumina cunoștin

cinema
• Muzica e viața mea: MIORIȚA
(14 27 14) - 15; 17; 1», GIULEȘTI
(17 53 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, STU
DIO (59 53 15) — 10; 12.30; 15; 17; 19
• Fiul stelelor — 9; 11; 13, In fie
care zi mi-e dor de tine — 15; 17; 
19: GRIVITA (17 08 58), MIORIȚA — 
9; 11; 13
• Nelu: MUNCA (21 50 97) — 14,15;
16,30; 10, DOINA (16 35 38) — 14,15;
10.30; 19
• Poveste despre Degețel: DOINA
— 9: 10.30; 12
• Hanul dintre dealuri» DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Strada chitariștllor: SCALA
(11 03 72) — 9; II; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (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: ARTA (21 31 36)
— 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 : TIMPURI NOI 
(1561 10) — 9; 11: 13; 15: 17; 19
• Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

ței de sine. Ne-am trezit din som
nul de moarte și vrem sâ trăim ală
turi de celelalte națiuni ale lumii, 
liberi și independenți. In numele 
dreptății eterne și a principiului 
liberei dispozițiuni a națiunilor, 
principiu consacrat acum prin evo- 
luțiunea istoriei, națiunea română 
din Ungaria și Transilvania vrea 
să-și hotărască însăși soarta sa de 
acum înainte. Toate neamurile din 
preajma noastră și-au determinat 
viitorul prin rezoluțiuni In confor
mitate cu sufletul lor național. E 
rindul nostru acum. Națiunea româ
nă din Ungaria șl Transilvania are 
să-și spună cuvintul hotăritor asu
pra sorții sale și acest cuvint va fi 
respectat de lumea întreagă, el este 
chiar așteptat pentru ca la gurile 
Dunării și pe drumul larg unde co
munică pulsul vieții economice intre 
Apus și Răsărit să se poată înfăptui 
ordinea și neamurilor prejmuitoare 
să li se procure tihna trebuitoare la 
munca binecuvîntată spre desăvlr- 
șirea umană". Anunțînd convocarea adunării la Alba Iulia, „cetatea isto
rică a neamului nostru", la 1 Decembrie 1918 și modul de alegere al delegaților, apelul îndemna: „Sintem 
convinși că afară de cei ■ care vor 
reprezenta in chipul arătat mal sus 
toate păturile sociale ale națiunii 
noastre la această istorici adunare, 
unde se va hotări soarta neamului 
nostru pentru vecie, se va prezenta 
însuși poporul românesc in număr 
vrednic de cauza mare și sfîntă".Și poporul român, în întregul său, s-a dovedit vrednic de cauza mare a unirii. Stînd neclintit, ca un uriaș stejar, în jurul stindardului unirii, el a reușit să biruie toate încercările și obstacolele pe care le-au pus In calea sa privllegiații vechilor rindu- iell politice, care n-au pregetat la nici un act spre a împiedica unirea românilor. Poporul român a trecut atunci cu strălucire un nou examen al istoriei, dovedindu-se la Înălțimea imperativelor momentului, printr-o rarâ abnegație, printr-o impresionantă capacitate de a-și orindui mersul său cu însuși mersul istoriei. După convocarea Marii Adunări Naționale, in zece zile pline de fapte și intîmplărl Încărcate de profunde semnificații și înțelesuri, românii Transilvaniei și-au desemnat in însuflețite adunăfi, în care erau „de față păturile cele mai largi ale poporului", pe cei chemați să-i reprezinte la marele for național de la Alba Iulia. încredințîndu-le sarcina de a fi „rostitorii înflăcărați" ai simțămintelor lor, aceste adunări le-au dat mandat să voteze „pentru unire și numai pentru unire", adine convinși că numai astfel se deschideau și pentru ei zările unui viitor mai bun. Astfel, obștea locuitorilor din Hărman (județul Brașov) declara că „din îndemn propriu și fără 
nici o silă sau ademenire din vre-o 
parte" hotărăște unirea cu România, adăugind că „in această hotărîre a 
noastră așternem tot ce au dorit 
strămoșii noștri, tot ce ne încălzește 
pe noi cei de față și tot ce va înălța 
pururea pe fiii și nepoții noștri". Adunarea populară din Lesnic (județul Hunedoara) a delegat din rîn- durile sale 3 locuitori, dindu-le o unică Împuternicire : „ca in numele 
nostru al tuturor si ia parte la 
Marea Adunare Națională și acolo, 
în numele a toată suflarea româ
nească din comuna Lesnic să adre
seze și sd declare sfint și solemn 
că noi toți vrem întruchiparea ma
relui ideal național român, adică 
unirea tuturor românilor într-un stat 
național român". Același mandat îl încredința aleșilor săi adunarea populară din Albacul lui Horea din Munții Apuseni, adăugind regretul că din cauza depărtării prea mari șl a vremii grele nu pot lua parte cu toții la adunarea de la 1 Decembrie 1918, așa cum le cerea inima : 
„Atit. sfatul național român, cit și 
întregul popor din comuna curat ro
mânească Albac, la adunarea ți
nută in 14/27 noemvrie 1918 
cu unanimitate s-au declarat că uni
ca și nestrămutata lor dorință, 
nemaiputlnd suferi jugul străin, este 
unirea românilor (...). Cele 3 000 de

Grupaj realizat de
Silviu ACHIM

Delegația orașului Ineu participanta la Marea Adunare Naționolo de la Alba Iulia
• Misiune specială : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19
• Transport secret : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; i9,
CULTURAL (83 50 13) - 8,45; 10,45; 13; 
15: 17,13: 19,15
• Alo, aterizează străbunica : POPU
LAR (351517) - 13; 17; 19
• Dragonul alb : VIITORUL (10 67 40)
- 15 17; 19
• Gheața verde 1 MELODIA (11 13 49)
- 9: U; 13; 15; 17; 19

teatre 

suflete rămase acasă, a căror inimă 
bate după mult așteptata libertate, 
vor striga la 1 Decembrie 1918 acasă 
-să trăiască unirea tuturor româ
nilor !„“.Gîndurilor care li Însuflețeau pe români în acele zile le-au dat vibrantă expresie chemările adresate de consiliile naționale locale ori de publicațiile românești in preajma Marii Adunări Naționale, gînduri care arătau limpede că înfăptuind visul cel mare a! istoriei lor românii își aveau ațintite privirile nu spre trecut, ci numai spre viitor, fiind însuflețiți de dorința de a clădi un edificiu național unitar puternic, patrie bună pentru toțj fiii săi. Astfel. apelul Consiliului național român din Blaj chema :

„Frați români ! Veniți eu toții la 
Marea Adunare Națională care se va 
ține în 1 decembrie a.c. la orele 
10 a.m. in Bălgradul lut Mihai Vi
teazul. Veniți cu miile, cu zecile de 
mit. Lăsați pe o zi grijile voastre 
acasă, căci in această zi vom pune 
temelia unui viitor bun și fericit 
pentru întreg neamul nostru româ
nesc (...). Veniți in bund rinduială, 
flecare comună grupată in jurul 
steagului propriu. Păstrați ordinea, 
ca și In chipul acesta să dovedim 
lumii că sintem vrednici de soarta 
ce ne vom croi. In haine de sărbă
toare, sub filfîlrea flamurilor noas
tre naționale, cete de cete să intrați 
in bătrina cetate, atit de bogată in 
momente de glorie și suferințe de 
ale trecutului nostru. E ziua cînd se 
va hotări asupra sorții noastre pen
tru o veșnicie. Veniți și jurați că 
nedespărțițl vom fi și uniți răminem 
de aci înainte cu frații noștri de pe 
tot cuprinsul pămintului românesc, 
sub una și nedespărțită cirmuire (...)■ 
Trăiască România Mare 1 Trăiască 
neamul românesc !“.In caldul ape! la o prezență impunătoare românească la Alba Iulia, cuprins in coloanele ziarului „Drapelul" din Lugoj, se relevau alte idei mari pe care adunarea era chemată să le consacre prin votul său istoric :

„Pe teritoriul care etnografic a 
purtat pini acum caracterul nostru, 
primind acum și politicește timbrul 
individualității noastre naționale, 
sînt răsfirate mai multe enclave de 
neam străin, mai ales de secul, sași, 
maghiari și șvabi. Acestor enclave 
sintem datori sd le asigurăm toate 
acele drepturi pe care le-am recla
mat pentru noi (...). Noi acum avem 
sâ dovedim că lupta noastră a fost 
isvorită din porniri generoase și nu 
din pofta brutală de a schimba rolu
rile spre a deveni din împilați
împilatori, din oprimați, opresori,
pentru că dacă am face aceasta
ne-am lipsi pe noi înșine și exis
tența noastră națională de baza mo
rală, precum s-au lipsit de aceasta 
opresorii noștri, prăbtișindu-se toc
mai din cauza lipsei acestei baze 
morale. In aceste momente mari, 
cind vremea ne cheamă la liberta
tea națională, avem deci o datorie 
îndoită, anume, de o parte, a ne 
întemeia in mod solid toate dreptu
rile noastre ca națiune liberă pe pă- 
mintul propriu, iar de altă parte a 
ciștiga deplina încredere a concetă
țenilor noștri, ca să se convingă că 
libertatea noastră este și libertatea 
lor, tot așa ca și a noastră ; noi nu 
aspirăm la rolul de stăpinitori asu
pra lor, cl voim să impărțim fră
țește drepturile noastre cu ei, ca să 
întemeiem frățeasca conlocuire. înte
meiată pe drept și dreptate, pe res
pect de drept și încredere recipro
că (...). Cu acest gind, cu această 
convingere fermă și cu această vo
ință neclintită plecăm Ic. Alba Iulia, 
spre a ne proclama libertatea națio
nală ca popor civilizat și conștient 
de misiunea ce ne așteaptă".Cu aceste gînduri, cu această voință aveau să se îndrepte românii spre Alba Iulia, cu aceste convingeri aveau să adopte istoricele, legitimele și dreptele hotărîri de aici, așezînd, astfel, trainice temelii statului national unitar român.

Secretul familiei Poskct — 10,30; (sa
la Grâdlns Icoanei 11 95 44): Clinele 
grădinarului — 10,30 18
• Teatrul Mie (14 70 81): Cameristele 

10,30; Mitici Popescu — 18,30
• Teatru: Foarte Mic (14 09 05): Bâ- 
trina și hoțul — 11; Goethe ml-a 
spus — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cind 
comedia era rege — 10; Turnul de 
fildeș — 18
• Teatru) „Notlara* * * (59 31 03, sala

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Harap Alb — 11; loneștli — 
18: (sala Amfiteatru): Poveste din 
Hollywood — 18; (sala Atelier): Ul
timul set — 11; Jocul ielelor — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. Ateneul Român): Concert 
simfonic. Ciclul „Romantism — școli 
naționale*. Dirijor: Mihai Bredicea* 
nu. Solist : Pompei Hărășteanu — 18
• Opere Română (13 18 57): Cosette 
— 11; Recital de balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48); Ly- 
sistrata — 17
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46);

Ceea ce s-a și Intîm- plat Ia Cîmpulung Muscel. Ceea ce. urmind alte tehnologii, aflu că s-a reușit in bazinul Mehedinților, Tot ce știu e că am cerut să vin aici in practică, si am venit. Apoi mi-am ales ca temă pentru lucrarea de diplomă „Săparea puțurilor prin înghețare". Tot ce am invătat si am făcut Ia Valea îndărăt se regăsește In lucrarea respectivă. Practic, puțurile respective, sînt lucrări miniere verticale, cu diametrul de 5 m; jur-imprejur se forează, se introduce soluția menită să înghețe solul pină la —10° C. Ajungînd in frontul de cărbune, aici se procedează obișnuit: se fac galerii de acces, se „lm- pinzește" locul cu tehnică și oameni, și... „Noroc bun !“.— De ce v-ațl Întors aici, la Cîmpulung ?— Prinsesem drag de Valea îndărăt. E un loc deosebit. Sigur, a mai fost si altceva : o fată, care acum este soția mea... Oamenii, la fel de buni și de deschiși ca în Vale, locuri care amintesc de cele de-acolo...Interlocutorul nostru ne spune că nu l-a deranjat faptul că. după un timp, locul unde si el a dat o mină de ajutor la materializarea investiției a rămas in seama altcuiva, iar Iul i s-a Încredințat conducerea activității din cel mai greu sector, la cel mai vechi put forat prin înghețare, la cea mai t.inără formație...— Ne-am gîndit foarte serios, întreaga conducerea

în cadrul etapei a 13-a a campionatului diviziei A la fotbal s-au disputat opt partide, încheiate cu următoarele rezultate :București t Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș 7—6 (3—0). Golurile au fost marcate de Vaișcovici (2), Rednic (2), Cămătaru, Lupescu și Răducioiu. în min. 43. Vaișcovici a ratat o lovitură de la 11 m • Rapid — S.C. Bacău 1—0 (0—0). Unicul gol al partidei a fost înscris de Damaschin. • Sportul studențesc — Oțelul Galați 3—2 (2—0). Au marcat : S. Răducanu, Ți- cleanu, Țirlea (din lovitură de la 11 m), respectiv, Antohi și Oct. Popescu.Craiova i Universitatea — Steaua1— 5 (0—2). Golurile oaspeților au fost înscrise de Pițurcă (2), Hagi, Lăcătuș și Iovan, punctul gazdelor fiind realizat de Ciurea (din lovitură de la 11 m).Sibiu : F.C. Inter - F.C. Bihor Oradea 2—0 (1—0). Ambele goluri au fost marcate de Zamfir.Clu,j-Napoca : Universitatea — F.C. Farul Constanța 2—0 (1—0). Punctele au fost Înscrise de Cadar și Biro.
★ȘAH • După o zi de repaus, Olimpiada de șah de la Atena s-a reluat cu runda a 5-a, In care s-au înregistrat următoarele rezultate : feminin : România — Anglia 1,5—0,5 (1); R.P. Chineză — Polonia 2—1; Ungaria — U.R.S.S. 1,5—0,5 (1), Grecia - R.F. Germania 1,5—1,5; Cehoslovacia — Israel 2—1; Spania — Suedia 1,5—1,5; Danemarca — Olanda 2—1 ; Iugoslavia — Argentina 2—0 (1); S.U.A. — Austria 2—1; Cuba — Bulgaria 2,5— 0,5. Indonezia - Venezuela 2,5— 0,5;, Franța - Brazilia 2—1, India — Australia 2—1; meciul U.R.S.S — România Jir runda a l-a s-a Inche- <a» cv 2,5—0,.* ir. favoarea șahistelot sovietice masculi»; , Anglia — România 3—1, (J.R.S.S - Islanda2— 1 (1) Ungaria - Bulgari» 2,5—1,5; Olanda — Cehoslovacia 2,5—1,5;

Magheru): Intr-o dimineață — 10;
Floarea de cactus — 13; (sala Stu
dio): La un pas de fericire — 10,30: 
EX — 18,30
• Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma- 
Iestic): Arta conversației 11; (sa
la Ciulești): Așteptam pe altcineva 
- 18
• Teatru) satlrlc-muzlca) „C, Tâna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78); Belmondo 
al Il-iea - 18
■ Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mâna- (13 13 00): Baltagul — 18
• Teatru: evreiesc de stat (20 39 70 
la sala Majestic a Teatrului Ciu
lești) : Cum se cuceresc femeile - 18
■ Teatru! „Ion Creanga1 2 (50 26 55) ■ 
Turandot — 10.St
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77, sals 
Victoria Șoricelul ți păpușa - 11 
(sals Cosmonautiior 1! 12 04); O fe
tită ma! cu mol — 11,3(
• Circu: București '1( l: 95). Mara
tonul circului - 10, 15.30 18.3(

Cronica zileiSîmbătă s-au încheiat, la București, lucrările celei de-a XXI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-ungare de colaborare economică și tehnico-științifică.Au fost examinate stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, posibilitățile și căile menite să conducă la dezvoltarea, in continuare, a acestor relații, la amplificarea și diversificarea cooperării economice și tehnico-științifice, îndeosebi în domeniile construcțiilor de mașini, electronicii și electrotehnicii, chimiei și petrochimiei, in transporturi și agricultură. Au fost convenite noi măsuri și acțiuni vizind creșterea schimburilor reciproce de mărfuri.La încheierea lucrărilor, președinți! celor două părți in comisie, tovarășii Ion Dincă, prim viceprim-mlnistru al guvernului român, și Frigyes Berecz, ministrul industriei a! R;P. Ungare, au semnat Programu! de lungă durată de colaborare economică și tehnico-științifică dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, pină In anul 2000, precum și protocolul sesiunii.(Agerpres)
VASLUI : Volum sporit 

de materiale refolosibilePrintr-o continuă si susținută activitate, la care au fost antrenate toate colectivele unităților economice, organizațiile de masă și obștești, practic cetățenii tuturor localităților, in județul Vaslui se obțin lună de lună rezultate bune in recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile. în perioada ce a trecut din acest an. aflăm de la loan Alexandrescu. directorul întreprinderii județene de profil, au fost colectate si livrate suplimentar economiei naționale 5 202 tone otel. 778 tone fontă. 63 tone alamă. 125 tone textile. 205 tone cauciucuri șl altele. S-au evidențiat in această actJune municipiile Vaslui, Birlad si orașul Negrești, comunele Alexandru V’.a- hutâ. Bălteni. Bogdana. Deleni. Tătărăni, Zăpodeni și altele (Petru Necula).
BUZĂU : Săptămîna 

științei și tehniciiLă Buzău, Rimnicu Sărat, precum și la nivelul unor unități economice s-a desfășurat complexul de manifestări „Săptămina științei și tehnicii buzoiene". înscrise in ansamblu! măsurilor întreprinse de către organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, acțiunile care au avut loc sub acest marginal au vizat implicarea și mai puternică a creației tehnico-științifice de masă, a propagandei teh- nico-economice in eforturile generale pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Manifestările s-au bucurat de largă audiență și participare, oferind in același timp și un generos cadru de dezbatere, de schimburi dc experiență, de dialoguri cu specialiști, inventatori și inovatori, cu cadre din învățămîntul superior. Au avut loc, de asemenea, faza județeană a concursului de creație, tehnico-științifică, sesiunea de co- miinicâri și referate a elevilor Și pionierilor, un colocviu de știință fi tehnică. (Stelian Chlper).
-------------------------------------------------------------------------------------

tv
11.30 Lumea copiilor (color) o Telefll- 

moteca dc ghiozdan : Peripeții de 
vacantă. Episodul 3

12.25 Sub tricolor, la datorie 1 (color)
12.40 Viața satului (color)
13.00 Telex
13.05 Album duminical (color) 
15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19.20 Cintarea României (color) O 

omagiul tării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată In colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste șl Comitetul de cultu
ră șl educație socialistă al mu
nicipiului București

20.30 Film artistic : „Acordați circum
stanțe atenuante 7". Producție a 
Casei de filme trei. Premieră TV. 
Cu : Gheorghe Dănllă, Marloara 
Sterian, Cornel Revent, Dorina 
Lazăr, Constantin Gabor, Valen
tin Urltescu, Ion Fiscuteanu, Eu
gen Popescu, Nlcolae Tonia, Rudy 
Rosenfeld, Diana Gheorghlan ion 
Siminie, Tudorei Filimon. Scena
riul : Simlon Gali, Radu Gurău. 
Regia : Lucian Bratu

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Luni 21 noiembrie 1988
19,00 Telejurnal
19.25 Industria — programe prioritare
19,45 știința pentru toți (color). Călă

torie spre centrul Pămintului (I)
20,15 Ctitorii ale Epocii de Aur (color) 

• Privim cu mindrie înfăptuirile
30.35 Tezaur folcloric tn concert (color) 
21,00 Programul de organizare șl mo

dernizare a localităților (color) • 
Ascensiune viguroasă pe coordo
natele civilizației socialiste.

31.20 Confruntările de idei din lumea 
contemporană • Națiunea și pro
gresul omenirii

31.35 Ce-ți doresc eu tie, dulce Româ
nie (color). Versuri patriotice, re
voluționare

22.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologi*  *1 hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 20 noiembrie, ora 20 — 23 
noiembrie, ora 20. In tara t Vremea 
va ti în genera! închisă șl va conti
nua să se răcească. Cerul va fi mal 
mult noros. Se vor semnala precipi
tații locale, mai ales sub formă de 
ninsoare tn prima parte a intervalu
lui in majoritatea regiunilor, apoi aria 
precipitațiilor se va restringe, iar nin
sorile vor deveni Izolate. Vintul va 
sufla slab plnă la moderat, cu Inten
sificări la Început în estul târli, apoi 
tn sud-est, cu viteze Intre 35 șl 55 ki
lometri pe oră. In prima parte a in
tervalului. în zonele estice și sud-es- 
tlce, trecător, zăpada va fi viscolită. 
Temperaturile minime vor (1 cuprinse 
intre minus 10 și zero grade, ușor mal 
ridicate la tnceput în sud-estu) ex
trem al țârii, iar cele maxime tntre 
minus 3 și plus 5 grade, mal coborite 
la șfirsit In depresiunile Intramontane. 
Local, condiții de polei In prima par
te a intervalului tr. regiunile sudice șî 
•stlce !n București : vremea va n In 
genera! inchlsă șl va jontlnus «e 
răcească Cerul vi tf ma: mult noros 
Temporar it. prims parte a Interva
lului vor cădes precipitați mixte la 
Început, apo; Îndeosebi sut forms de 
ninsoare Vtntu'. ve sufli moderat st 
Intensificări trecătoar» n primele zi
le ev viteze pinf la 45—5( kllometr 
1» oră Temperaturile minime vo: 
osciis Intri, minus ( și zerc grade la: 
cek maxims intre 1 ș' 5 grade Le în
ceputul intervalului, condiții de polei

Manifestări 
politico-educative 

consacrate activității 
economiceSub genericul „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, privind perfecționarea mecanismului economico-financiar și creșterea eficienței economice", în Capitală se desfășoară numeroase manifestări politico- educative care oferă un cadru larg de analiză asupra principalelor probleme privind dezvoltarea economică și socială a țării. în întreprinderi, instituții, centre de cultură și creație „Cintarea României", in alte așezăminte culturale au loc expuneri, mese rotunde, dezbateri pe teme de larg interes pentru colectivele de oameni ai muncii. Astfel, la întreprinderea „Timpuri Noi" a avut loc o masă rotundă despre „Creșterea eficienței economice in toate domeniile de activitate — o- biectiv central al cincinalului 1985—-1990". De asemenea, la centrele de cultură și creație „Cintarea României" ale sectoarelor 3 șl 5, la întreprinderile „7 Noiembrie" și „Electromagnetica" au fost organizate dezbateri pe teme de producție privind „Necesitatea prelucrării materialelor refolosibile In vederea valorificării lor superioare" și despre „Calitate și eficiență — criterii fundamentale ale producției actuale", iar Ia întreprinderea „Tehnometal" s-a desfășurat, In colaborare cu biblioteca „Dimitrle Bolintinea- nu", un colocviu despre rolul cărții In sprijinul producției.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Ieri, in divizia A la fotbal

DIN PARTEA MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIAMinisterul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România face cunoscut următoarele :în seara zilei de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 20,40, mai mulți cetățeni români au sesizat organele de miliție ale Capitalei că din autoturismul cu nr. C.D. 231 s-au difuzat manifeste avind conținut ant>- romănesc, antisocialist, denigrator la adresa politicii partidului și statului nostru. Cetățenii români au reușit să oprească autoturismul șl să predea organelor de miliție pe conducătorul acestuia. Este semnificativ faptul că, la scurt timp după oprirea autoturismului, fără să fi fost anunțați sau chemați, și-au făcut apariția secretarul I cu probleme consulare al Ambasadei R.P. Ungare și un funcționar diplomatic de la ambasadă.La organele de miliție ale Capitalei s-a constatat că autoturismul din care s-au difuzat manifestele aparține Ambasadei R.P. Ungare la București și era condus de consilierul cu probleme comerciale al ambasadei, Gy.orfi Karoly. în autoturism se mai afla și o altă persoană care prestează servicii casnice pentru diplomații maghiari la Ambasada R.P. Ungare.în dimineața zilei de 15 noiembrie a.c., ambasadorul R.P. Ungare la București a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, unde i s-a prezentat o notă adresată Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Ungare referitoare la faptele deosebit de grave, incompatibile cu statutul diplomatic săvlrșite de consilierul ungur Gydrfi Karoly. Cu același prilej, din dorința de a rezolva acest caz in spiritul politicii consecvente a României de promovare a relațiilor de prietenie și bună vecinătate dintre țările noastre, s-a cerut Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Ungare câ diplomatul ungur să fie rechemat de la post, precizîndu-se câ dacă se va da curs acestei propuneri, autoritățile române nu vor lua alte măsuri și nu vor da publicității faptele săvlrșite de diplomatul ungur.

Orizonturile inițiativeiÎntreprinderii, ne-am consultat si cu secretarul comitetului de partid si credem că nu ne-am inselat. Rezultatele — zi de zi, cu plus, luni de luni, cu plus — confirmă cu tăria acest lucru. Cadre tinere : poți fi sigur că nu vor da Înapoi la greu ICum nu au dat Înapoi nici cei de la Godeni.— Dacă utilajele merg „ceas", si vâ asigur că merg, cum să nu meargă treaba ? — exclamă mecanicul-șef al sectorului, inginerul Constantin Copaci. La noi si oamenii, sl mașinile se bucură de o sănătate perfectă. Fiindcă sint Înconjurați, oameni si mașini, cu toată grija cuvenită.— Cit a dat azi schimbul dumneavoastră peste olan? — il abordăm pe șeful de schimb, inginerul minerMihail Auner.— Douăzeci de tone decărbune. Dar am lăsat siortacilor din schimbul IIfront deschis. să dea sl eicel puțin tot atit 1 Legeade bază în mină e ajutorul de la om la om. de Ia formație la formație, si chiar de la o unitate Ia alta.Tinărul comunist Gheorghe Grigore — 28 de ani. miner la a patra generație, de aici, din Cimpulung — întărește această afirmație povestind o întîmplare : se produsese o surpare si un ortac rămăsese blocat in subteran ; se putea aiunge la el numai dintr-o direcție. lucrîndu-se doar cu o echipă : ca să înainteze si din cealaltă direcție, cltiva mineri mai tineri din abataj au mers pe fluxul de

transport, nrln galeria orin- cloală. apei prin galeria de evacuare a abatajului, pentru a veni din partea cealaltă, lucrlnd ca o a doua echipă. în 30 de minute, ortacul era salvat si In mai puțin de două ore s-a remediat surparea si s-a reluat lucrul In abatai. A fost o zi cu plus...— Așadar, tehnologii noi. căutări, modernizare, dar minerul tot miner rămlne!— Da. si este foarte bine așa 1 Minerul tot miner, in sensul eă își nrimeiduieste chiar viata pentru un or> tac. In sensul încrederii In oameni, al abnegației, al respectului nentru cuvintul dat... Munca minerului, cum spune cintecul, e ca să-i fie tării cald. Pentru a- ceasta, eforturile, dorința de aplicare rapidă a noului, totul e la ordinea zilei — ne mai spunea directorul. Oricum, noi răminem „clasici" si prin aceea că tehnologiile „noi" care au dat rezultate de-a lungul anilor nu sint abandonate. Iată, In prezent sint mal actuale decit oricînd puțurile forate prin congelare, pentru acces la cărbune chiar si la peste 600 m adincime. Avem In olan încă 4 puțuri Si. pentru a se veni în ajutorul nostru, la nivel de minister s-au preluat aceste lucrări de către constructori specializați in lucrări miniere. Sînt cei ce. pină acum circa doi ani, executau doar lucrări de la cota zero în sus si care, acum, pătrund In adine pentru a ne sprijini pe noi, minerii.O astfel de brigadă, a- parținind Trustului de mon
ACTUÂIL8TATEA SPORTIVĂ

Hunedoara : Corvinul — Flacăra Morenl 3—2 (1—0). Autorii golurilor : Gabor, Klein, Hanganu. respectiv, Movilă si Dragnea (din lovitură de la 11 m).Scorniccști : F.C. Olt — F.C.M.« Brașov 1—1 (1 —l). Gazdele au deschis scorul printr-un gol inserts in propria poartă de Șulea, iar oaspeții au egalat prin Andrași. în min. 50, Turcu (F.C. Olt) a ratat o lovitură de la 11 m.Meciul F.C. Argeș Pitești — Victoria București (4—3) s-a disputat în ziua de 18 noiembrie.în rlasament continuă să conducă echipele Dinamo și Steaua, cu cite 26 puncte, urmate de formația Victoria București — 17 puncte.O La Port of Spain (Trinidad-Tobago) se desfășoară în aceste zile un turneu pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal juniori II (cădeți) — zona Americii Centrale și Caraibilor. Iată rezultatele înregistrate in primele meciuri : Cuba — Jamaica 0—0 ; Canada — Costa Rica 2-1. ♦Cuba-Indonezia 1,5—1,5 (1); Suedia— Danemarca 3—1; R.D. Germană— Filipine 2—1 (I), Polonia — Australia 3—0 (1); R.P. Chineză — Israel 1-1 (2) ; S.U.A. — Brazilia 3—1 ; R. F. Germania — Belgia 3—1 ; Grecia — Uruguay 3—1; Noua Zee- landă — Argentina 2—2; Mexic — Spania 2,5—1,5 • Au luat sfirșit întrecerile campionatului de șah al Capitalei, Turneul feminin a fost ciști- gat de Viorica lonescu (I.T.B.) — 9 puncte, urmată in clasamentul ftnal de Nicoleta Mustățea (Sănătatea) — 8,5 puncte și Roxana Veniamin (Vulcan) — 7,5 puncte. La masculin, victoria a revenit lut Emil Pessi (Metalul) cu 8,5 puncte din 11 posibile, urmat ie Lucian Vasilescu (Universitatea) și Radu lonescu (Argus) — cu cite 9 puncte.

Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Ungare, in loc sâ analizeze temeinic acțiunile grave ale diplomatului Gyfirfi Karoly șl să aprecieze dorința părții române de a nu se ajunge la o agravare a relațiilor dintre cele două țări, a comunicat Ambasadei României de la Budapesta că diplomatul ungur nu ar fi vinovat și că acesta nu va fi rechemat de la post. în seara zilei de 18 noiembrie a.c.. Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Ungare a dat publicității o declarație prin care, in contradicție flagrantă cu faptele — pentru care există dovezi incontestabile — ia apărarea acțiunilor ostile ale diplomatului ungur și aduce acuzații total neîntemeiate autorităților române.Avind In vedere acțiunile antiro- mânești, antisocialiste și provocatoare săvlrșite de diplomatul ungur șl faptul că nu a fost rechemat de la post. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România a comunicat Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Ungare că Gvărfi Karoly a fost declarat persona non-grata și că acesta trebuie să părăsească teritoriul României in termen de 3 zile.Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România a cerut Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Ungare să ia toate măsurile necesare pentru ca a- semonea acțiuni să nu se mai repete și să se respecte normele unanim acceptate ale relațiilor Internaționale prevăzute in acordurile bilaterale șl in convențiile internaționale semnate de ambele țări.Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România reafirmă dorința României de a acționa in continuare pentru dezvoltarea raporturilor de colaborare, înțelegere și bună vecinătate dintre România și Ungaria și iși exprimă speranța că, la rindul său. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Ungare va adopta o poziție care să corespundă Intereselor celor două țări și popoare, socialismului și bunei colaborări.

tele miniere din București, se afla la datorie chiar aici. Ia Godeni. Șeful de brigadă. Inginerul Râul Do- brescu. împreună cu cei peste 150 de muncitori, ne-au arătat cum se pregătește. la gura celor două puțuri pe care le execută In zonă, sosirea... iernii : de data asta nu a celei autentice, chiar dacă și ea bate la usă.— Am executat „gulerul" la ambele puțuri, am cobo- rit. după cum vedeți, oină la cota —6 si am realizat platformele betonate. Acum; la fiecare duU a»-var^forâ" 29 de găuri prin care vom Introduce o soluție oentru congelare. Avem mult de lucru, abia după ce vom aduce... Iarna in sol Începe greul. Un greu care e in meseria noastră si care ne place. Și care înseamnă tot cărbune, chiar dacă noi sîntem constructori si nu mineri- E important ca drumul minerului să fie deschis de constructori priceput).într-adevăr. I-am văzut la lucru oe acești constructori priceput!. Pe betonistil conduși de șeful de echipă Vasile Măceș și pe constructorii din formațiile Iul Dftnut Bănică sl Păstorel Tudosoaie. oameni care se pregătesc pentru o iarnă... ia puterea a doua : o iarnă la propriu, grea pentru constructorii presați de termene implacabile : o iarnă „dirijată", oe care ei. constructorii. o vor aduce în aceste, locuri... Pentru ca acolo, în adine, minerii să lucreze la cea mal Înaltă temperatură a bunelor rezultate.

HANDBAL • în sala sporturilor din Tg. Mureș au continuat întrecerile competiției internaționale feminine de handbal „Trofeul Carpați". lată rezultatele Înregistrate in ziua a doua : România — Turcia 42—7 (19—2), Polonia — Bulgaria 30—27 (14—10). Turneul se Încheie astăzi cu intilnirile : Bulgaria — Turcia și România — Polonia • în ziua a doua a competiției internaționale masculine de handbal de la Haarlem (Olanda): Cuba — Franța 26—19 (14—10), Polonia — Bulgaria 27—18 (14—10), Olanda — Austria 19—16 (12—9).
HOCHEI. Competiția internațională de hochei pe gheață pentru juniori „Turneul Prietenia" s-a încheiat cu victoria echipei U.R.S.S., urmată de formațiile Cehoslovaciei, României, R. D. Germane, Poloniei etc. In finala turneului, hocheiștii sovietici au dispus cu scorul de 4—1 (2—0, 1—1, 1—0) de reprezentativa Cehoslovaciei. După cum s-a anunțat, In partida pentru locul trei selecționata României a întrecut cu sco.rul de 3—1 (0—1, 2—0, 1—0) formația R. D. Germane.
TENIS DE MASA. „Cupa Asiei" la tenis de masă s-a Încheiat la Manila cu finala probei individuale feminine, In care sportiva chineză Deng Yaping a invjns-o cu 3—0 (21—16,21—19, 21—15) pe coechipiera sa Li Huifen.
TENIS. Tn turneul internațional de tenis de la Detroit, contlnd pentru „Marele Premiu", americanul John McEnroe l-a Învins cu 6—1, 6—1 pe chilianul Ricardo Acuna, iar Pete Sampras (S.U.A.) I-a eliminat cu 6—3, 6—4 pe compatriotul său Tina Mayotte, cotat ca principal favorit al concursului. • La New York, in sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul „Turneului campioanelor", perechea sovietică Natalia Zvereva — Larisa Savcenko a Întrecut cu 3—6, 6—3, 6—1 cuplul Robin White (S.U.A.) — Gigi Fernandez (Porto Rico).
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România, președintele Nicolae Ceausescu promovează 
larg dialogid international, acționează pentru 

suHonarea pașnică a problemelor contemporaneității
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Noi și rodnice perspective dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare 

dintre România și R.D. Germană

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.D. Germană, nouă și elocventă mărturie a legăturilor trainice de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două țări, partide și popoare, este amplu oglindită de mijloacele de informare de peste hotare..Presa internațională evidențiază, totodată, inițiativele țării noastre, ale președintelui ei vizind edificarea unei lumi a păcii și colaborării, în care toate națiunile să se dezvolte liber, nestingherit.
0 nouă și semnificativă expresie a relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre România

și R. D.PRESÎA CENTRALĂ, POSTURILE DE . RADIO și TELEVIZIUNE DIN R.lt). GERMANA au reflectat, în articole, comentarii ști relatări ample, atmosfera tovărășească, de caldă prietenie în care s-a desfășurat vizita de lucru a șefului statului rontiân la Berlin, primirea călduroasă ice i s-a făcut înaltului oaspete, convingerea, reciproc împărtășită, că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și R.D.G. se vor dezvolta și adînci în continuare, spre binele ambelor state, in interesul socialismului și al păcii în lume. Este inserat și comentat conținutul Comunicatului comun dat publicității la încheierea vizitei.Consemnînd călduroasa primire lă sosirea înaltului oaspete român la Berlin, ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", organul central de presă al Partidului Socialist Unit din Germania, a publicat pe prima pagină, sub titlul generic : „Secretarul general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, salutat cu cordialitate", ample relatări și comentarii consacrate vizitei conducătorului partidului și sta- tuliii român. într-o relatare intitulată „întilnire de lucru între tovarășul Erich Honecker și tovarășul Nicolae Ceaușescu la Berlin" sînt' prezentate principalele momente ale evenimentului, relevate în subtitluri : „Bun venit frățesc pe aeroportul Berlin-Schdnefeld". „Convorbirile de la sediul Comitetului Central al P.S.U.G.", „Oaspetelui i s-a decernat cea mai înaltă (distincție a R.D. Germane", „Cei doi secretari generali au reafirmat poziția comună a statelor lor în favoarea păcii, dezarmării și extinderii cooperării".Pe aeroportul împodobit sărbătorește cu steagurile celor două țări — se spune în relatare — tovarășul Erich Honecker, împreună cu alți conducători de partid și de stat ai R.D. Germane au urat un frățesc bun venit tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți oaspeți români. In cursul întîlnirii desfășurate la sediul Comitetului Central al P.S.U.G., cei doi conducători de partid și de stat și-au manifestat satisfacția și bucuria de a se reîntilni, expri- mind convingerea că noul dialog la nivel înalt va deschide noi perspective colaborării fructuoase pe multiple planuri pentru partidele, popoarele și țările noastre.Sub titlul „Apreciere a contribuției la întărirea relațiilor dintre popoarele noastre", ziarul informează pe larg despre momentul festiv al înminării celui mai înalt ordin al R.D. Germane tovarășului Nicolae Ceaușescu.Sub titlul „Pentru extinderea cooperării", „Neues Deutschland" relatează despre convorbirile oficiale în centrul cărora s-au aflat probleme bilaterale și internaționale.Sub titlul „A trăi în pace — dreptul suprem al popoarelor" este reprodus toastul rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu la dineul oficial. Mai multe subtitluri reliefează idei de cea mai mare însemnătate prezentate de înaltul oaspete român : „O nouă și elocventă expresie a tradiționalelor relații de strinsă prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele noastre" ; „Convorbirile la cel
Poziții constructive in sprijinul reglementării 

prin tratative a conflictelor internaționalePoziția constructivă a președintelui României față de unele probleme importante care confruntă astăzi omenirea, față de necesita-*  te'a soluționării pe cale pașnică, prin tratative a stărilor confllc- tuale din diferite zone ale globului, exprimată recent in cadrul interviurilor acordate unor publicații din țări arabe, precum și cu prilejul primirii unor personalități din diferite țări, este, de asemenea, reflectată de mijloace de informare in masă de peste hotare. Este sub
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DE PRESA
scurt

MITING. Sub lozinca „Pentru pace, muncă și democrație", la Wuelfrath, R.F.G., s-a desfășurat un miting comun al comuniștilor din R. F. Germania și Franța. în cuvin- tările rostite cu acest prilej, Herbert Mies, președintele Partidului Comunist German, și Georges Mar- chais, secretarul general al Partidului Comunist Francez, au relevat necesitatea continuării procesului de dezarmare și s-au pronunțat pentru dezvoltarea colaborării dintre toate statele Europei. Ei au relevat, de asemenea, necesitatea întăririi unității de acțiune a forțe

Germanămai înalt nivel joacă un rol deosebit" ; „Realizări remarcabile în edificarea noii orinduiri" ; „Dezarmarea — problemă fundamentală a epocii noastre" ; „Armele nucleare trebuie eliminate în totalitate"; „O zonă a bunei vecinătăți in Balcani".Relatările sînt însoțite de numeroase fotografii prezentînd principalele momente ale vizitei.Sub titluri care evidențiază semnificația deosebită a vizitei : „R.D. Germană și România vor aprofunda în continuare colaborarea" („NEUES DEUTSCHLAND"); „Noi impulsuri pentru colaborarea dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România" („DER MORGEN"); „A fost abordată adîncirea cooperării și s-a discutat despre eforturile comune pentru asigurarea păcii" („JUNGE WELT"); „Tovarășul Erich Honecker și-a luat rămas bun de la tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost adincite, în continuare, relațiile frățești — importantă întilnire pentru cele două partide și state" („B.Z. AM ABEND") — ziarele berlineze subliniază ultimele momente ale vizitei.Este publicat, de asemenea, textul Comunicatului comun al vizitei.Agenția A.D.N. a redat, de a- semenea, pe larg, toate momentele vizitei, conținutul convorbirilor dintre cei doi conducători de partid și de stat, al cuvîntărilor și toasturilor rostite, precum și al Comunicatului comun.în cursul convorbirilor oficiale la nivel inalt de la Berlin s-a procedat la o evaluare a nivelului atins în relațiile dintre România și R.D. Germană, menționează a- genția cubaneză PRENSA LATINA.în semn de înaltă apreciere a contribuției aduse de președintele României la întărirea și dezvolta- £ea în continuare a prieteniei și colaborării dintre cele două partide, state și popoare — scrie a- genția cubaneză de presă — tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat de către tovarășul Erich Honecker Ordinul „Karl Marx".în relatarea sa despre vizita la Berlin a tovarășului Nicolae Ceaușescu, agenția sovietică T.A.S.S. a pus în evidență reafirmarea hotăririi României și a R.D. Germane de a acționa cu consecvență pentru continuarea procesului de destindere, pentru dezarmare.în cadrul convorbirilor care au avut loc între conducătorii de partid și de stat ai României și R.D. Germane — relevă agenția CHINA NOUA — s-a procedat la o informare reciprocă în legătură cu mersul construcției socialiste in cele două țări, fiind exprimată convirigerea că noul dialog la nivel înalt va deschide noi perspective colaborării dintre cele două partide, popoare și țări.Agenția D.P.A., din R.F. Germania, referindu-se la înmînarea Ordinului „Karl Marx" conducătorului partidului și statului român, redă aprecierea lui Erich Honecker că, prin înalta distincție, R.D. Germană onorează strălucita activitate a șefului statului român în domeniul colaborării internaționale, contribuția acestuia la întărirea și dezvoltarea în continuare a prieteniei și colaborării dintre cele două partide și state.
liniată fermitatea cu care șeful statului român susține necesitatea rezolvării pe cale politică a tuturor diferendelor, instaurarea păcii în folosul general al popoarelor lumii.Referindu-se la interviul acordat fiarelor kuweitiene „Al Seyas- sah“ și „Arab Times", agenția KUNA relevă pasajele privind necesitatea unei soluționări negociate a conflictului arabo-israelian. Președintele Nicolae Ceaușescu, scrie agenția, și-a reînnoit apelul 

lor păcii de pe continent în vederea realizării de noi progrese în direcția dezarmării.
LA TOKIO au început lucrările reuniunii anuale a „Comitetului pentru prietenia China — Japonia în secolul XXI". Deschizind lucrările, primul-ministru japonez, No- boru Takeshita, și-a exprimat hotărîrea de a acționa, împreună cu oficialitățile chineze, in direcția unor relații bilaterale de durată și stabile în secolul următor. în mesajul adresat întîlnirii, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chine

la organizarea unei conferințe internaționale de pace pentru realizarea acestui ouiectiv și s-a pro-*  nunțat, de asemenea, pentru retragerea Israelului din teritoriile arane ocupate în urma războiului din 1967.Evidențiind că România s-a pronunțat întotdeauna pentru soluționarea pe cale politică a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru asigurarea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la constituirea unui stat propriu independent, agenția a- rată că, in decursul anilor, țara noastră a acționat in acest spirit și a contribuit la realizarea unor pași în această direcție. Agenția evidențiază, de asemenea, că, in o- pinia șefului statului român, O.E.P. trebuie să fie prezentă la propusa conferință internațională, ea trebuie să-și asume răspunde- îea pentru soluționarea problemei care va fi discutată, că nimeni nu poate hotărî și nu trebuie să aibă pretenția să hotărască în numele palestinienilor și al O.E.P.Redind conținutul aceluiași interviu, agenția egipteană MENA stăruie asupra aprecierii președintelui României că in Orientul Mijlociu calea rezolvării politice, prin tratative, rămîne singura cale posibilă pentru o pace justă și trainică. în condițiile actuale, a- ceasta presupune, potrivit aprecierii șefului statului român, realizarea conferinței internaționale, care constituie cel mai adecvat cadru pentru reglementarea problemei palestiniene.De asemenea, relatează MENA, președintele României a reafirmat sprijinul țării sale pentru o soluție politică în războiul dintre Iran și Irak și s-a pronunțat pentru întărirea unității și a colaborării tuturor forțelor politice libaneze.Agenția irakiană I.N.A. reamintește, pe marginea aceluiași interviu, că România s-a pronunțat întotdeauna pentru o soluție politică în ceea ce privește războiul dintre Iran și Irak și a salutat încetarea luptelor. Șeful statului român — se arată — a exprimat speranța că toate problemele dintre cele două țări se vor soluționa prin tratative și se va ajunge la o pace trainică, la relații de colaborare — ceea ce este în interesul ambelor popoare.
Încredere nestrămutată in capacitatea 

popoarelor de a impune paceaReferindu-se la întîlnirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și secretarul general al C.C. al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii — AKEL din Cipru, Dimitris Christofias, agenția T.A.S.S. artă că, în cadrul convorbirii s-a subliniat necesitatea unirii eforturilor tuturor popoarelor, ale forțelor democratice și progresiste de pretutindeni pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru reglementarea pe cale pașnică a stărilor de încordare existente în diferite zone ale lumii, pentru soluționarea globală a problemelor subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice. internaționale.Este reliefată, de asemenea, marea importanță acordată transformării Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării șl bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice.Președintele Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția României privind soluționarea problemei cipriote de către ciprioții înșiși, prin negocieri, în vederea asigurării, integrității și independenței Republicii Cipru, a păstrării statutului său de țară nealiniată, relevă agenția sovietică de presă.Cerința Intensificării acțiunilor tuturor forțelor progresiste și democratice de pretutindeni în lupta pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, pentru instaurarea unui climat de destindere, securitate și pace, exprimată cu prilejul întîlnirii dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Renă Maugă Mosquera, secretar general al Partidului Comunist din Ecuador, este scoasă în evidență de agenția T.A.S.S.Conducătorii celor două partide — relevă agenția — au reafirmat hotărîrea de a dezvolta în continuare colaborarea și solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități, a respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, în conformitate cu condițiile concrete din fiecare țară, fără nici un amestec din afară.
ze, Li Peng, a subliniat că dezvoltarea pe termen lung a prieteniei chino-japoneze este în concordanță cu interesele fundamentale ale celor două popoare și va rămine una din orientările permanente ale guvernului țării sale.

LEGE ANTIDROG. Președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a semnat legea antidrog care prevede aplicarea pedepsei capitale împotriva traficanților de droguri vinovațl de comiterea de asasinate.
POPULAȚIA PALESTINIANA din teritoriile Cisiordania și Gaza, ocupate de Israel, a organizat în ultimele 24 de ore noi acțiuni de protest împotriva ocupației și de sprijin față de hotărîrile adoptate de sesiunea extraordinară de la Alger a Consiliului Național Palestinian. în mai multe puncte din cele două teritorii s-au produs

Agenția CHINA NOUA relevă, referindu-se la același interviu, că președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru organizarea unei conferințe internaționale la care să participe țările interesate — inclusiv O.E.P. — și Israelul, precum și membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. De asemenea, se subliniază că șeful statului român a arătat că O.E.P. trebuie să-și asume răspunderea și să trateze direct, în cadrul acestei conferințe, cu Israelul.Este reflectată, totodată, poziția președintelui României cu privire la colaborarea dintre O.E.P. și Iordania,' ca o cale importantă pentru soluționarea conflictului cli Israelul.China Nouă se referă, de asemenea, într-o altă relatare, și la interviul acordat publicației „La Revue du Liban", reluînd aprecierea președintelui României pe marginea situației din această țară cj forțele politice libaneze trebuie să șe întîlnească, să discute problemele și să pornească de la diversitatea de convingeri politice și religioase, dar și de la necesitatea asigurării independenței, unității și integrității Libanului. Președintele Nicolae Ceaușescu a apreciat inițiativa Emiratelor Arabe Unite, care au invitat toate părțile libaneze la un congres de reconciliere, drept „un lucru foarte bun", relevă China Nouă.Agenții de presă din diferite țări relevă poziția României — reflectată de Declarația Agenției române de presă — Agerpres — în legătură cu hotărîrea Consiliului National Palestinian, adoptată in sesiunea de la Alger. Este subliniată și de această dată poziția constructivă a țării noastre, care consideră că trebuie să se facă totul pentru a se ajunge, cît mai cu- rind, la organizarea unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv O.E.P., precum și ă Israelului și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate în vederea soluționării pașnice, globale și durabile a problemelor din Orientul Mijlociu.Aceste aprecieri ale țării noastre sînt puse în evidență de ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" (R.D. Germană), de agențiile de presă T.A.S.S. (Uniunea Sovietică), A.D.N. (R.D. Germană), KUNA — (Kuweit) și EFE (Spania).
Demersurile și inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu pentru însănătoșirea climatului politic și economic mondial, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră continuă să fie înfățișate de publicații din diferite țări în articole consacrate României. Astfel, revista mexicană „TIEMPO" scrie că, într-o lume în care s-au acumulat probleme presante, România, președintele Nicolae Ceaușescu au demonstrat forța unei politici care abordează cu seriozitate actuala situație complexă a contemporaneității.Coordonata principală a politicii externe românești — subliniază revista mexicană — o constituie lupta pentru pace. Salvgardarea păcii prin intermediul opririi cursei înarmărilor și realizarea dezarmării — problema fundamentală a epocii contemporane — reprezintă obiectivul central al politicii externe a României.Programul privind dezarmarea preconizat de România se evidențiază prin realismul său ; in centrul acestui program se situează dezarmarea nucleară ; se prevăd, totodată, măsuri pentru eliminarea armelor chimice, reducerea armelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare, precum și alte măsuri, inclusiv moratorii unilaterale, care pot stimula și aprofunda procesul dezarmării și întăririi înțelegerii între națiuni.Devotată ideii că valoarea unei inițiative depinde, în primul rînd, de aplicarea sa în practică. România a decis, în noiembrie 1986, să reducă în mod unilateral cu 5 Ia sută cheltuielile, armamentele și e- fectivele sale militare. în acest fel, România, care face parte dintr-un bloc militar european, este prima țară care a aplicat în mod efectiv măsuri de dezarmare, subliniază revista „Tiempo", care conchide : Președintele României este convins că, în aceste condiții internaționale deosebit de periculoase, victoria rațiunii se va putea impune numai prin forța unită a popoarelor iubitoare de pace. (Agerpres) 

ciocniri între demonstranți și trupele israeliene care au deschis foc de arme. Un palestinian a fost ucis și 137 răniți.
ALEGERE. în cadrul lucrărilor congresului Uniunii Creștin-So- ciale (U.C.S.) din R.F.G., care se desfășoară la MUnchen, în funcția de președinte al acestui partid a fost ales Theo Waigel, in locul lui Franz-Josef Strauss, decedat la 3 octombrie anul acesta. U.C.S. face parte din guvernul de coaliție al R.F. Germania, alături de Uniunea Creștin-Democrată (C.D.U.) și Partidul Liber-Democrat (F.D.P.).
ACCIDENT. Un bombardier strategic de tip „B-l B“ din dotarea forțelor aeriene ale S.U.A. s-a prăbușit in apropiere de baza aeriană Ellsworth din Dakota de Sud. Este al doilea avion de acest tip care suferă un accident în decurs de nouă zile.

Expresie a dezvoltării continue și puternice a colaborării prietenești dintre România și R.D. Germană, vizita de lucru întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în R.D. Germană, la invitația tovarășului Erich Honecker, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a înscris un moment de deosebită însemnătate în cronica rodnicelor raporturi bilaterale. Prin înțelegerile și hotărîrile la care s-a ajuns, vizita a învederat din nou profunzimea și trăinicia legăturilor dintre România și R.D. Germană și a reliefat, în același timp, voința comună neabătută de a extinde și aprofunda colaborarea rodnică dintre cele două partide, țări și popoare, în opera de edificare a socialismului, ca și în viața internațională.Primirea călduroasă făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu, entuziasta manifestare de prietenie cu care a fost salutat la sediul C.C. al P.S.U.G. de către activul central de partid, întreaga desfășurare a vizitei au pus in evidență amploarea sentimentelor de stimă și prețuire reciprocă, satisfacția pentru dezvoltarea continuă a acestor raporturi, pentru noile perspective ce se deschid colaborării dintre cele două partide, țări și popoare.Relevînd că actuala vizită „constituie o nouă și elocventă mărturie a tradiționalelor relații de strinsă prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele noastre", tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat: „Apreciem stadiul inalt al acestor relații și dorim ca ele să se dezvolte neeontenit, să se afirme tot mai puternic ca un exemplu de relații intre state socialiste prietene, care conlucrează activ pentru edificarea noii orinduiri, pentru progres și pace în lume". Totodată, tovarășul ERICH HONECKER a declarat: „Pe drept cuvint putem spune eă relațiile de prietenie dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România s-au ridicat Ia un nivel inalt și că se află în continuă dezvoltare. Colaborarea dintre cele două partide și prietenia popoarelor noastre se dezvoltă in favoarea ambelor țări".In desfășurarea vizitei, un moment deosebit l-a constituit ceremonia în cadrul căreia tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost inminat, de către tovarășul Erich Honecker, Ordinul „Karl Marx", conferit prin decret al Consiliului de stat al R.D. Germane pentru cinstirea contribuției aduse la întărirea și dezvoltarea colaborării dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român, dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România, la întărirea relațiilor de prietenie dintre popoarele celor două țări.Actuala vizită a pus în evidență, o dată mai mult, rolul hotărîtor al întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt pentru impulsionarea ansamblului raporturilor dintre cele două țări. Avînd ca liant de nezdruncinat comunitatea de orânduire, de ideologie, ca și țelurile socialismului și comunismului, aceste relații sînt întemeiate pe principiile deplinei e- galități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Vizita s-a caracterizat, totodată, prin spiritul său de lucru, rezultatele ei concrete fiind pe larg oglindite în Comunicatul comun dat publicității. In lumina evoluției de ansamblu a raporturilor dintre cele două țări, convorbirile oficiale dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Erich Honecker s-au desfășurat, ca și cele precedente, într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere.' Ele au prilejuit o
In favoarea dezvoltării cooperării multilaterale in domeniul 

transporturilor in BalcaniBELGRAD 19 (Agerpres). — în perioada 16—17 noiembrie 1988 a avut loc, la Belgrad, întîlnirea miniștrilor transporturilor din țările balcanice, în spiritul recomandării reuniunii miniștrilor afacerilor externe ai țărilor balcanice desfășurate la Belgrad în februarie 1988, se arată într-un comunicat comun dat publicității.într-un climat constructiv și de respect reciproc, se spune in comunicat, miniștrii transporturilor au efectuat un schimb de păreri cu privire la căile și posibilitățile de dezvoltare a cooperării multilaterale în domeniul transporturilor în Balcani. Ei au reafirmat interesul și disponibilitatea țărilor lor de a întări colaborarea in toate domeniile și de a intensifica raporturile intre țările balcanice, pe baza principiilor egalității în drepturi, suveranității și independenței naționale, inviolabilității frontierelor, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.
Aprobarea rezultatelor negocierilor cvadripartite 

de la Geneva
privind reglementarea situației din sud-vestul AfriciiLUANDA 19 (Agerpres). — Guvernul angolez a aprobat rezultatele negocierilor cvadripartite de la Geneva, desfășurate in perioada 11—15 noiembrie, între delegațiile Angolei, Cubei, Republicii Sud-Africane și cu participarea Statelor Unite. Un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Angolei, dat publicității la Luanda și citat de postul de radio național, relevă că „guvernul angolez aprobă rezultatele convorbirilor cvadripartite, ca și calendarul-anexă asupra retragerii totale și in etape a trupelor cubaneze din Angola".HAVANA 19 (Agerpres). — Cuba a anunțat că acceptă acordurile realizate în ultima rundă a negocierilor cvadripartite de la Geneva asu

amplă informare reciprocă asupra stadiului construcției socialiste în cele două țări, a problemelor ce Sînt soluționate în actuala etapă, a perspectivelor de dezvoltare. Asemenea schimburi de experiență sînt cu atit mai valoroase cu cit, așa cum a arătat viața, noua orînduire se construiește în condiții diferite de la o țară la alta, de la o etapă lâ alta, aplicarea fermă a principiilor și legităților generale ale socialismului potrivit cerințelor specifice ducind la îmbogățirea tezaurului comun al teoriei și practicii revoluționare și constituind, totodată, un important factor de impulsionare a conlucrării în opera de edificare socialistă.Este o realitate că, pe măsura amplificării rezultatelor obținute in construcția socialistă, cresc și posibilitățile de extindere a colaborării. Așa cum s-a relevat în cadrul convorbirilor, prin traducerea în viață a înțelegerilor la nivel înalt, raporturile de colaborare dintre România și R. D. Germană cunosc o puternică dezvoltare. Au loc contacte politice pe linie de partid, între guverne și parlamente, se intensifică legăturile dintre organizațiile de masă și obștești. în acest sens capătă o deosebită însemnătate înțelegerea privind întărirea în continuare a raporturilor de colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român șl Partidul Socialist Unit din Germania, care constituie factorul dinamizator al colaborării dintre cele două țări.O amploare deosebită a cunoscut conlucrarea in domeniul economic. Așa cum este știut, R. D. Germană ocupă unul din primele locuri în ponderea generală a relațiilor economice externe ale țării noastre. La rîndul ei, România se află între cei mai importanți parteneri economici ai R.D.G. Extinzînd aceste relații, cele două țări aduc o importantă contribuție la înfăptuirea programelor lor de dezvoltare economico-so- cială. în acest spirit, subliniindu-se importanța programelor speciale pe termen lung semnate de cele două țări, în cadrul convorbirilor s-a convenit să se acționeze pentru creșterea și diversificarea in continuare a colaborării economice și tehni- co-științifice. O atenție deosebită se va acorda cooperării și specializării în producție în domenii ale tehnologiilor de vîrf — microelectronica, tehnica de calcul, tehnica roboților, liniile flexibile de automatizare, precum și în domeniile chimiei și petrochimiei, metalurgiei etc. Totodată, s-a convenit să se intensifice acțiunile în vederea creșterii în continuare a volumului schimburilor de bunuri materiale, o formă eficientă fiind coordonarea planurilor economiilor naționale pe perioada viitorului cincinal. în același timp, s-a exprimat hotărîrea de a se acționa pentru dezvoltarea colaborării multilaterale în cadrul C.A.E.R., in spiritul programelor elaborate în comun în cadrul acestei organizații.Pentru mai buna cunoaștere reciprocă și întărirea continuă a prieteniei dintre cele două popoare, au o certă însemnătate înțelegerile la care s-a ajuns privind aprofundarea relațiilor pe plan cultural, tehnico- științific ș.a.Schimbul de vederi asupra evoluției vieții internaționale a reliefat identitatea aprecierilor și pozițiilor celor două țări asupra problemelor majore ale contemporaneității. Re- levîndu-se pașii pozitivi întreprinși in direcția destinderii și dezarmării, concretizați in primul rînd prin a- cordul sovieto-american privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de acțiune, s-a subliniat, totodată, că, din păcate, nu s-a produs încă o cotitură radicală in evoluția situației internaționale, aceasta continuînd să fie marcată de puternice contradicții, de probleme complexe nesoluționate. Continuă cursa înarmărilor, se fac încercări de a se „compensa" măsurile de dezarmare prin perfecționarea altor tipuri de

Miniștrii transporturilor au apreciat că prima lor întilnire este de natură să contribuie la dezvoltarea colaborării economice în general și să creeze un climat de înțelegere și cooperare multilaterală in domeniul transporturilor, ceea ce corespunde intereselor păcii și securității in a- ceastă regiune, in Europa și in lume. Participanții la întilnire au acordat o atenție deosebită dezvoltării transporturilor feroviare, rutiere și combinate între țările regiunii, precum și tranzitului, în contextul unei mai bune valorificări a fluxurilor de tranzit care traversează țările acestei regiuni. Miniștrii s-au pronunțat în favoarea dezvoltării cooperării tehnico-științifice multilaterale intre țările balcanice în domeniul transporturilor. Ei au apreciat, de asemenea, că ar fi utilă convocarea unei reuniuni consacrate cooperării țărilor balcanice în domeniul telecomunicațiilor.

pra conflictului din sud-vestul Africii — informează agenția Prensa Latina. în cursul celei de-a noua runde — notează agenția — a fost stabilit un calendar pentru retragerea „ordonată și sigură" a celor a- proape 50 000 de soldați și ofițeri cubanezi din Angola, într-un interval de aproximativ doi ani.LUANDA 19 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției NAMPA, secretarul pentru informații și propagandă al S.W.A.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest), Hidipo Hamutenya, a declarat că organizația sa este gata să stabilească o încetare a focului cu Africa de Sud, în lumina acordului de principiu realizat recent la Geneva, in cadrul negocierilor cvadripartite. 

arme nu mai puțin periculoase. Pentru a se progresa pe linia însănătoșirii climatului internațional, o mare însemnătate ar avea încheierea între U.R.S.S. și S.U.A. a unui acord privind reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice, înfăptuirea unui program complex de dezarmare avînd ca obiectiv lichidarea totală șl definitivă a armelor nucleare, oprirea experiențelor, cu asemenea arme, ca și a militarizării spațiului extraterestru, interzicerea și distrugerea armelor chimice. Din această perspectivă, se evidențiază actualitatea și însemnătatea propunerilor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia privind dezarmarea convențională, in cadrul convorbirilor subliniindu-se cerința de a se intensifica eforturile pentru ca aceste propuneri să fie transpuse în viață.Participante active la reuniunea de la Viena, România și R. D. Germană se pronunță pentru încheierea cu succes a acesteia, avînd convingerea că realizarea unor înțelegeri echilibrate, constructive s-ar inscrie pe linia cerinței de a se adînci colaborarea politică, economică, tehnico- științifică și culturală, ar răspunde aspirațiilor popoarelor continentului nostru de a se făuri o Europă unită, în diversitatea orânduirilor sociale existente. în același cadru de preocupări, dialogul a reînnoit sprijinul reciproc față de inițiativele și acțiunile întreprinse de România pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, și, respectiv, față de propunerile înaintate de R. D. Germană privind crearea unui coridor liber de arme nucleare și a unei zone fără arme chimice în Europa centrală, precum și față de propunerile P.S.U.G. și P.S.D. din R.F.G. referitoare la crearea unei zone a încrederii și securității în această regiune.în .cadrul convorbirilor a fost evidențiată totodată necesitatea de a se acționa pentru rezolvarea pe cale politică, prin tratative, a situațiilor conflictuale din Orientul Mijlociu, Africa, Asia, America Centrală. Por- nindu-se de la situația deosebit de gravă din economia mondială, s-a subliniat cerința de a se acționa pentru făurirea unei noi ordini economice mondiale, pentru organizarea unei conferințe internaționale care să examineze întregul complex de probleme ce confruntă țările rămase în urmă, Inclusiv problema datoriilor externe, în vederea elaborării unor măsuri de natură să asigure progresul tuturor popoarelor.Și cu acest prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker au relevat imperativul întăririi unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești pe baza principiilor egalității și independenței, al respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora strategia și tactica potrivit condițiilor specifice în ca- re-și desfășoară activitatea. P.C.R. și P.S.U.G. vor acționa, de asemenea, și de aici înainte, pentru dezvoltarea legăturilor de colaborare cu partidele socialiste și social-democrate, cu toate forțele progresiste, realiste în lupta pentru soluționarea, în interesul popoarelor, a problemelor cardinale ale omenirii.Opinia publică din România salută cu satisfacție, așa cum oglindesc cu pregnanță telegramele și mesajele trimise din toate zonele țării, rezultatele rodnice ale convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker, cu convingerea că ele vor marca o nouă șl importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare fructuoasă dintre România și R. D. Germană, atit în opera de făurire a noii orinduiri în cele două țări, cît și pe plan internațional, în interesul cauzei generale a socialismului, progresului, păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume.
AI. CAMPEANU

MAREA BRITANIE

Conferința Mișcării 
pentru dezarmare nuclearăLONDRA 19 (Agerpres). — La Universitatea din Salford, din apropierea orașului Manchester, au început lucrările conferinței Mișcării pentru dezarmare nucleară din Marea Britanie (C.N.D.). La lucrări participă delegați reprezentînd toate secțiile regionale ale organizației, precum și cunoscute personalități ale vieții politice și obștești din țară. Delegații examinează o serie de probleme legate de lupta pentru pace, situația internațională actuală și perspectivele reducerii arsenalelor nucleare și armamentelor convenționale, precum și implicațiile planurilor N.A.T.O. de modernizare a potențialului nuclear al țărilor membre.
JAPONIA

Acțiuni de protest împotriva 

manevrelor militare 

nipono-americaneTOKIO 19 (Agerpres). — Organizațiile democratice din Japonia au organizat un miting cerind oprirea manevrelor comune nipono-americane din prefectura japoneză Shiga, la care participă aproximativ 2 500 de militari aparținînd forțelor nipone de „autoapărare" și unităților infanteriei marine americane dislocate pe insula Okinawa. Acțiunile de protest s-au intensificat mai ales după incidentele din urmă cu 10 zile, cînd nave japoneze au fost pe punctul de a fi lovite de rachete lansate în timpul unor exerciții în zona golfului Tokio.


