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Sub semnul Anului Internațional al Păcii

0 STRĂLUCITĂ EXPRESIE A VOINȚEI FERME 
DE PACE A POPORULUI ROMÂN

Trebuie făcut totul pentru 
Anul Internațional al Păcii 
marcheze un început — spre 
laborare și pace în întreaga lume : 
sub semnul acestui generos în
demn, intr-un moment cind încor
darea internațională se menține și 
chiar se accentuează, cind spirala 
înarmărilor continuă să se desfă
șoare vertiginos, cind se petrec 
evenimente profund îngrijorătoare. 
România socialistă, prin glasul, de 
cea mai Înaltă autoritate, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, face 
din nou dovada înaltei răspunderi 
pe care o mani
festă față de in
teresele vitale ale 
poporului român 
și ale tuturor 
popoarelor lu
mii, față de soar
ta civilizației u- 
mane. Adăugîh- 
du-se multiplelor 
inițiative si de
mersuri de pace 
ale secretarului 
general al parti
dului, președin
tele Republicii, 
activității sale 
prodigioase, per
manent îndrepta
te spre înlătura
rea primejdiei 
unei conflagrații 
pustiitoare și În
tărirea securității 
mondiale, cuvin- 
tarea rostită la
plenara Consiliu
lui Național al
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, programul de ac
țiuni adoptat de plenară pentru
marcarea Anului Internațional al 
Păcii, Deelarația-Apel, adresată, in 
spiritul acestei chemări, de către 
F.D.U.S, partidelor și organizații
lor democratice, guvernelor, tutu
ror popoarelor din țările europene, 
din S.U.A. și. Canada, de . pe alte 
continente, reprezintă 
expresii ale angajării ferme și 
consecvente în slujba 
celor mai scumpe ale tuturor cetă
țenilor patriei, ca și ale tuturor 
locuitorilor planetei.

Intr-un moment cind poporul 
român își desfășoară din plin ener
giile creatoare pentru înfăptuirea 
noului cincinal, a grandioaselor 
obiective stabilite de Congresul al 
XHI-lea, apare, astfel, într-o lu
mină și mai puternică legătura or
ganică, indisolubilă dintre politica 
internă și cea externă a partidului 
și statului nostru, preocuparea 
neabătută pentru statornicirea 
condițiilor internaționale de liniște 
și pace de care poporul român are

ca 
să 

co-
absolută nevoie pentru a-șl putea 
duce la capăt însuflețitoarele pro
grame de edificare a noii societăți 
— așa cum au nevoie toate' po
poarele lumii, pentru a-și putea 
înfăptui năzuințele de propășire 
economică și socială.

In lumina acestor mari dezi
derate, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu face o analiză 
lucidă, realistă a problemelor deo
sebit de complexe ale situației in
ternaționale ■ actuale, formulînd, 
totodată, in ceea ce privește Anul 
Internațional al Păcii, un șir de

tele. Pe bună dreptate, se arată In 
cuvîntare, de vreme ce la intil- 
nirea la nivel Înalt sovieto-ameri- 
cană de la Geneva s-a ajuns la în
țelegerea de a se acționa pentru 
reducerea și, in final, eliminarea 
armelor nucleare, care este ros
tul efectuării de noi experiențe 7 
Iată de ce pronunțindu-se pentru 
un asemenea acord generai, Româ
nia consideră necesar să adreseze 
in acest scop Uniunii Sovietice 
apelul de a continua moratoriul 
privind experiențele nucleare, iar 
Statelor Unite apelul de a se ală-

„Noi considerăm că Anul Internațional al Păcii trebuie să de
termine acțiuni și înțelegeri concrete, reale, în direcția opririi cursei 
înarmării, a dezarmării și asigurării păcii! Numai așa se va răs
punde însemnătății acestui An, voinței popoarelor! Numai așa ioni 
face ca, intr-adevăr, acest An să marcheze un început spre dezar
mare, spre încetarea confruntărilor și trecerea pe calea colaborării 
pașnice, spre dezarmare, spre o lume a păcii, fără nici un fel de 
arme!”

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostitâ la plenara Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste)

elocvente
idealurilor

obiective principale, de natură să 
deschidă calea aplicării unor solu
ții constructive și durabile. Se 

. poate spune cu deplin temei că, 
prin pozițiile principiale pe care le 
susține, prin realismul, cutezanța 
ideilor și caracterul mobilizator al 
propunerilor pe care le avansează 
și al perspectivelor pe care le con
turează, cuvintarea se constituie in
tr-un document de profundă rezo
nanță politică pentru destinele 
păcii in întreaga lume.

în condițiile cind, așa cum atestă 
evoluțiile internaționale și cum se 
subliniază cu toată limpezimea în 
cuvintare, continuă acumularea de 
noi arme nucleare — deși arsena
lele existente pot distruge nu 
o dată, ci de mai multe ori În
treaga omenire — cind au. loc noi 
experimentări ale armei atomice, 
de felul celei efectuate foarte re
cent de S.U.A., necesitatea cea mai 
urgentă, primul act care se impune 
a fi realizat in Anul Internațional 
al Păcii este încheierea unui acord 
general privind încetarea experien
țelor nucleare de către toate sta

tura moratoriuluf proclamat de 
U.R.S.S. Fără Îndoială, înfăptuirea 
acestei propuneri ar avea o deose
bită însemnătate internațională, ar 
contribui considerabil la reducerea 
neîncrederii, ar crea un cadru pro
pice realizării de alte înțelegeri re
ciproc acceptabile spre înfăptuirea 
obiectivului major al lichidării de
finitive a armefoj nucleare.

După cum este șftut, România a 
salutat și sprijină intru totul pro
gramul propus de secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., Mihail 
Gorbaciov, privind dezarmarea nu
cleară, lichidarea deplină, pină la 
efirșitul secolului, a. arsenalelor 
nucleare, șeful statului român ex- 
primind. in cuvintarea sa. dorința 
și speranța ca S.U.A. să se alăture 
acestui program, să acționeze pen
tru realizarea unui acord corespun
zător cu U.R.S.S. și astfel să se 
ajungă, prin participarea in etapa 
următoare șl a celorlalte state nu
cleare, la eliminarea tuturor arme
lor nucleare de pe planetă. Un 
asemenea acord ar demonstra cu 
adevărat voința de a se acționa în

spiritul Anului Internațional al Pă
cii, de a-1 marca în mod corespun
zător, potrivit dorințelor propriilor 
popoare, ca și ale întregii omeniri.

In concepția' României în legă
tură cu măsurile ce se impun 
adoptate pe calea dezarmării, o 
marc însemnătate ar avea, tot
odată, realizarea unei înțelegeri 
pentru oprirea militarizării spațiu
lui cosmic, pentru utilizarea Cos
mosului numai în scopuri pașnice, 
spre binele tuturor națiunilor. 
Cuvintarea relevă, cu deplină în
dreptățire, că acesta trebuie, de 

•asemenea, să fie 
unul din obiecti
vele principale 
de luptă ale po
poarelor. ale for
țelor realiste de 
pretutindeni în 
Anul Internațio
nal al Păcii.

Abordind , tn 
mod realist pro
blemele de vita
lă importanță ale 
dezarmării. Româ
nia a ținut din- 
totdeauna seama 
de marea lor 
complexitate, de 
faptul că soluțio
narea lor nu se 
poate realiza din- 
tr-o dată ; așa 
cum se reafirmă 
în cuvintarea șe
fului statului ro
mân, este necesa
ră întreprinderea 
unor pași oricît 

orice acord,, oricede mici ___ ____ ,
înțelegere In direcția dezarmă
rii fiind 
care țara
jini pe deplin. în acest sens con
ducătorul partidului și statului 
nostru a dat din ijou glas dezide
ratului de a se ajunge la un acord 
pentru încetarea amplasării de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune in Europa și a se . stabili 
o dată limită pentru eliminarea 
celor existente — ceea ce este pe 
deplin posibil, popoarele europene 
fiind chemate să facă totul pentru 
a se realiza, in acest an, o aseme
nea înțelegere.

Desigur, primejdia cea mal mare 
la adresa omenirii, a tuturor po
poarelor o prezintă existenta arme
lor nucleare și de aceea România 
s-a pronunțat și se pronunță, in 
modul cei mai consecvent, pentru 
reducerea și lichidarea acestor 
arme, tn același timp, in Împreju
rările cind, drept urmare a perfec
ționărilor tehnice continue, pu-

un
noastră

început 
’ îl.

bun pe 
va spri-

(Continuare în pag. a IV-a)

Adeziune deplină a întregului popor la insuflețitorul 

program al României socialiste pentru pace și dezarmare

„Du act de înaltă responsabilitate 
politica pentru viitorul omenirii"

„Este timpul să se treacă la acțiuni 
concrete de dezarmare!"

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

TovarâjuJ Nicolae Ceaușescu, 
secretai general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit.

simbătă. 29 martie, ne E. M. Tia- 
jelnikov. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat' într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

___________________________________ :_ __ __ _ _______________________________________ _

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

și a tovarășei Elena Ceaușescu

Tovarășul Samora 
Populare Mozambic, 
va efectua o vizită

ba invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist • Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei

Moises Machel, președintele Republicii 
împreună cu tovarășa Grața Machel,
oficială de prietenie in tara noastră

Elena Ceaușescu, tovarășul Samora 
Moises Machel, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele Re
publicii Populare Mozambic, va

efectua, Împreună cu tovarășa 
Grapa Machel. o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră, In peri
oada 4—7 aprilie 1986.

rj\i UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 0 OPERĂ INTRATĂ ÎN ISTORIE

Capul de erupție de 
1 400 de bari (1 bar — 
0,978 atmosfere) con

struit la întreprinderea 
mecanică din Cîmpina 
n-are egal pe nici unul 
dintre continentele plane
tei. Este unic așa cum 
unic este Everestul. Eve- 
restul este cel mai mar» 
pentru că așa l-a creat na
tura; capul de erupție da 
I 409 de bari. oentru că așa 
l-au creat cîmpinenli — de 
fapt nu singuri.

Dar performanța c'mpl- 
nenilor merită toate elo
giile. Se știe și cît de 
inimaginabil de greu, șt cît 
ne costă, și cîte eforturi 
trebuie impuse șl depuse 
pentru ca să poți produce 
la nivel mondial. Dar cînd 
ai reușit asta, ar fi o falsă 
modestie »ă n-o recunoști. 
Cind — de exemplu — 
spunem că utilajul petro
lier românesc se plasează 
printre cele mai bune din

NOUL LA NIVEL
MONDIAL

Oameni și performanțe dmtr-o veche 
citadelă muncitorească prahoveană

lume, afirmația nu expri
mă infatuare, ci luciditate.

N-o spunem numai noi. 
Iată, pe unul dintre raftu
rile aflătoare in biroul in
ginerului Petre Tiseanu, 
directorul întreprinderii 
mecanice Cîmpina, privesc 
un fel de diplomă. Este 
datată 25 februarie 1985 și 
numerotată cu 4 362. O 
transcriu parțial : „Origi
nal. American Petroleum 
Instituie. Certificat of 
Authority. The American 
Petroleum Institute hereby 
grants to Întreprinderea 
mecanică Cîmpina, Româ
nia...'". („Certificat de ates
tare. institutul American 
al Petrolului acordă...).

— La ce-i bună asta *
— Oho !, dacă ați «ti cît 

de greu se obține și cît de 
ușor se poate pierde... Ne-a 
fost acordată pentru scule
le de manevră de la son
dele aflate In foraj. Aș 
zice că are o triplă impor
tanță : practică, teoretică 
și simbolică. De ce prac
tică? Pentru că ea garan

tează posibilitatea înlocui
rii oricînd și oriunde a scu
lelor produse de firmele 
americane cu scule româ
nești din aceeași familie. 
Teoretică — pentru că se 
constituie într-o veritabi
lă recunoaștere -honoris 
causa» a faptului că știința 
și tehnica românească sint 
capabile de performanțe 
cel puțin egale cu ale celor 
mai buni. Simbolică — 
pentru că ea reprezintă un 
fel de legitimație de mem
bru al «clubului» celor mai 
mari producători de utilaj 
petrolier de pe mapamond.

— Nu orice succes este 
și o victorie. Uneori nici o 
serie de succese nu fac o 
victorie. Ori credeți altfel ?

— Da. Știm și noi că 
pentru o primăvară tre
buie... mai multi „ves
titori", dar totdeauna 
va exista unul, primul, 
care să spargă gheața. în 
plus, aflați că deja sîntem 
în posesia unui „buchet" : 
echipamente pentru preve
nirea erupțiilor și etanșa- 
rea sondelor, pompe da

extracție cu cilindru unic, 
prăjini de pompare, armă
turi industriale de înaltă 
presiune, articole tehnice 
din cauciuc pentru indus
tria petrolieră... De acord 
cu dumneavoastră : toate 
acestea — să știți însă că 
mai sint și altele — pot fi 
privite doar ca succese. 
Dar, ca să le obținem, a 
fost nevoie de învingerea 
unor vechi inhibiții, a unor 
prejudecăți... Cind tovară
șul Nicolae Ceaușescu ne-a 
cerut de la tribuna Congre
sului al XIII-Iea al parti
dului să facem totul pentru 
a produce la nivel mondial 
și chiar peste, și printre 
noi mai existau încă men
talități gen : «N-au făcut 
cel mari și credeți c-o să 
reușim noi 7». însă succe
sele pe care le>-am obținut 
ne-au dovedit că se poate, 
ne-au deschis porțile în
crederii. Nu încredere

Mircea BUN’EA
(Continuare in pag. a IV-a)

Lupta eroică a partidului, activitatea sa revoluționară 
- la temelia mărețelor izbinzi ale poporului

Pagina a lll-a

'7. ....................—
Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
l LA TOA TE LUCRĂRILE AGRICOLE! )

UN OBIECTIV PRIORITAR AL LUCRĂTORILOR DIN AGRICULTURĂ:
fi

Încheierea neîntârziată
lil-om simțit adine emoționată de 

chemarea la pace și dezarmare con
ținuta in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de îndemnurile 
sale înflăcărate la încetarea cursei 
înarmărilor și dezarmare, la trium
ful unei păci durabile. Intr-adevăr, 
in aceste momente de încordare 
din viața internațională, nimic nu 

« poate fi mai presus de evitarea 
£ unui război nimicitor. Sint convin

să că noua inițiativă de pace a 
conducătorului țării noastre va ră
mâne in istorie ca un act de mare 
responsabilitate politică. Cu realism 
și luciditate, președintele țării mele 
își ridică din nou glasul in apăra
rea celui mai de preț bun al oame
nilor — pacea.

Așa cum arăta, pe bună drep
tate. conducătorul țării noastre, 
Anul Internațional al Păcii trebuie, 
să marcheze o adevărată cotitură 
in acțiunile îndreptate spre stăvili
rea inarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, și nicidecum să rămini 
numai un an de declarații și pro
clamații — căci acestea, oricit de 
frumoase, nu vor putea schimba 
cursul primejdios al evenimentelor.

Istoria ne este martoră că noi, 
românii, am nutrit dintotdeauna 
dorința de pace, de a trăi și munci 
in liniște, in bună înțelegere cu ce
lelalte popoare. Sub acest semn 
fundamental al conștiinței patrioti
ce am așezat întreaga construcție 
social-economică ce se inalță mereu 
mai sus in anii socialismului. Am 
clădit in cele peste patru decenii 
de viață liberă, mai cu seamă in 
ultimele două, prin efortul între
gului popor, sub conducerea parti
dului, un destin măreț al Româ
niei, in care toți ne simțim deo
potrivă părtași egali la muncă și la 
culegerea roadelor ei. In acest des
tin înfloritor al țării mi-am găsit 

,5 eu, cu familia mea. Un loc de 
' viață liniștită și plină de bucurii.

Sint mamă a patru copii și.‘ ca 
orice mamă-, le doresc din adincul 
sufletului un viitor senin, lipsit de 
primejdii. Cu atit mai firească este 
adeziunea mea la noua inițiativă de 
pace a stimatului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la De-

clarația-Apel a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste adresată 
partidelor și organizațiilor demo
cratice, guvernelor, popoarelor din 
țările europene, din S.U.A. și Cana
da, de pe alte continente.

In inflăcăratele chemări la stopa
rea inarmărilor și dezarmare ne-am 
regăsit și noi, cei ce muncim la 
întreprinderea de confecții din Bo-

Marla ANDRONACHE 
maistru la întreprinderea 
de confecții din Botoșani

(Continuare în pag. a IV-a)

Am j urmărit cu deosebit Interes 
lucrările plenarei Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, magistrala cuvintare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care, cu neclintita-i preocupare pen
tru destinele poporului nostru și ale 
întregii omeniri, a adresat un în
flăcărat apel tuturor țârilor, tuturor 
guvernelor și șefilor de stat, tuturor 
națiunilor lumii pentru înzecirea 
eforturilor consacrate înfăptuirii 
dezarmării, tn primul rtnd a dezar
mării nucleare, pentru triumful 
rațiunii și al păcii pe planeta noas
tră. Declarația-Apel a F.D.U.S., 
adoptată la 28 martie, document ce

dă expresie concepției profund 
umaniste a președintelui României, 
se adaugă, in mod firesc, celorlalte 
inițiative de larg răsunet interna
țional, pornite din capitala scumpei 
noastre patrii în sprijinul păcii și 
dezarmării.

Ca de fiecare dată, Inițiativele 
partidului și statului nostru dau 

. glas preocupărilor și năzuințelor

Gbeorqhe GULI 
președintele C.A.P. Cataioi, 
județul Tulcea

(Continuare in pag. a IV-a)

Viu interes, deplină aprobare la vibranta Oeclarație-Apel o Frontului Democrației și Unității Socialiste - în rin- 
dul muncitorilor de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie "-București Foto : S. Cristian

a însămînțării sfeclei de zahăr
Ritmul Insămînțârilor șl al celorlalte lucrări agricole 

de primăvară se Intensifică de la o zi la alta, pe 
măsura zvintării terenurilor și creșterii temperaturii 
soluiui. Vineri, viteza zilnică ia semănat a ajuns, pe 
ansamblul țării, la peste 100 000 hectare.

In aceste zile, de mare actualitate este insămințarea 
neintirziată a sfeclei de zahăr - plantă tehnică deo
sebit de valoroasă, care se cultivă in acest an pe 
o suprafață de 265 000 hectare. In toate zonele unde 
se cultivă această plantă sînț întrunite toate condi
țiile pentru ca semănatul să fie mult intensificat. Cu 
atit mai mult trebuie să se ocționeze in acest sens, 
cu cit, deși ne aflăm la sfîrșitul lunii martie, totuși, su
prafețele insămințate pină acum sfnt relativ mici. 
Chiar și in județele in' care condițiile climatice au per
mis să se lucreze iptens - Ciuj, Brașov și altele - nu 
au fost insămințate nici măcar jumătate din suprafe
țele prevăzute.

Sint multe motive care pledează pentru intensifi
carea semănatului acestei culturi. In primul rînd, pen
tru că, prin natura sa biologică, sfecla de zahăr

trebuie semănată cit mai devreme. în al doi
lea rind, pentru că este absolut necesar să 
fie valorificate din plin condițiile din acest an, spre 
a obține recolte mari pe toate suprafețele cultivate. 
Solul are o rezervă mai mare de umiditate, element 
ee trebuie folosit pentru a se asigura răsărirea rapidă 
și in totalitate a plantelor, realizarea unor densități 
superioare la hectar. La fel de important este ca in 
fiecare unitate agricolă care cultivă sfeclă de zahăr să 
fie respectate normele tehnice privind pregătirea patu
lui germinativ, distribuirea uniformă o semințelor și 
realizarea unor rinduri drepte, astfel Incit lucrările de 
întreținere și recoltare să se facă mecanizat. Mari 
răspunderi în această privință revin specialiștilor din 
unitățile agricole.

Ne aflăm la sfîrșitul lunii martie și, ca atare, 
epoca în care trebuie insămînțatâ sfecla de zahăr este 
pe sfirșite. lată de ce acum trebuie folosită fiecare 
oră bună de lucru în cimp pentru ca semănatul aces
tei culturi să se Încheie grabnic pe toate suprafețele 
prevăzute.

Oamenii muncii din Cai 
la producția-marfă

i Ls 29 martie, oamenii muncii din 
Industria Capitalei au îndeplinit 
planul la producția-marfă pe primul

' trimestru al anului. Au fost astfel
i asigurate condiții pentru realizarea, 

pină la sfîrșitul acestei luni, unei 
producții suplimentare in valoare

j de peste 800 milioane Iei.
I „Urmărind, așa cum ne-ați indicat 

dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general al partidului, mai 
buna organizare a producției, folo
sirea cu randament superior a dotă
rilor tehnice de care dispun unită
țile, punerea in aplicare a noi teh
nologii și soluții de valorificare su-

I perioară a resurseior materiale — se 
arată in telegrama adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU de 
către Comitetul municipal de partid 
București — tn perioada care a tre

ji cut de la Începutul anului, pe an-

itală au îndeplinit planul 
pe primul trimestru

samblul Capitalei s-au realizat peste 
prevederi 331 tone oțel, 550 tone 
burlane foraj pentru industria petro
lului, 222 combine de recoltat cereale, 
produse ale industriei electrotehnice 
In valoare de 91 milioane lei, mij
loace de automatizare, produse elec
tronice, de mecanică fină și optică 
însumind 23 milioane Iei, 5 500 anve
lope și alte produse solicitate de 
economia națională sau la export. La 
realizarea acestora, o importantă 
contribuție își aduc specialiștii din 
institutele de cercetare științifică, 
inginerie tehnologică și din Invăță- 
mintul superior, a căror activitate 
este condusă, cu înaltă competență 
și autoritate științifică, de către to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, căreia li expri
măm, și cu acest prilej, deplina 
noastră gratitudine. .

Folosind mal bine potențialul de 
care dispun, oamenii muncii din 
șantierele de construcții au realizat, 
tn acest trimestru, 4 000 de apar
tamente. Totodată, ei acționează cu 
înaltă responsabilitate pentru înăl
țarea noilor edificii stabilite de 
dumneavoastră, ce vor da o nouă 
strălucire și măreție Capitalei pa
triei noastre socialiste.

In aceste momente cînd, într-o 
deplină unitate' in jurul-Partidului 
Comunist Român, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, întregul popor 
se pregătește să aniverseze 65 de ani 
de la făurirea gloriosului nostru 
partid, vă încredințăm că toți comu
niștii, oamenii muncii din Capitală 
acționează cu pasiune și dăruire 
pentru ' creșterea eficienței Întregii 
activități economice și ridicarea la 
un nivel calitativ superior a muncii, 
pentru a-și onora exemplar sarcinile 
de plan și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă".



PAGINA 2 ȘCINTEIA — duminică 30 martie 1986

r

C1T COSTĂ PRODUCȚIA PE CARE 
O REALIZEAZĂ COOPERATIVA AGRICOLĂ?
Ca un preambul la o suită de materiale de experiență ți 

analiză privind preocuparea de a se asigura o eficiență înal
tă in toate unitățile agricole, îndeosebi in Cooperativele agri
cole, supunem atenției, in cele ce urmează, ' cîteva probleme 
care reies din compararea rezultatelor ți a stilului de lucru 
in ce privețte modul de urmărire a cheltuielilor ți a veniturilor 
în două cooperative agricole de producție.

Cit vă costă kilogramul de 
grîu ? întrebarea o adresăm 
președintelui C.A.P. Petrești, 
județul Dimbovița, inginerul 
Nicolae Neacșu. Răspunsul — 
exact — vine prompt. Repetăm 
întrebarea cu privire Ia costul 
altor produse și, cu tolerantă de 
cițiva bani, președintele repro
duce exact contabilitatea chel
tuielilor făcute în această uni
tate pentru producerea unul ki
logram de porumb, orz. floarea- 
soarelui, legume, carne sau a 
unui litru de lapte. O dată adu
să în discuție problema costuri
lor, președintele iși continuă ra
ționamentul economic prezentîn- 
du-ne cu exactitate gradul de 
rentabilitate al fiecărei culturi, 
cauzele de natură obiectivă, dar 
și subiectivă, care influențează 
negativ, de exemplu, rentabili
tatea producției de carne. Ana
liza costurilor de producție este 
urmată apoi de analiza compa
rativă a eficienței principalelor 
sectoare, analiză care în situa
ția de aici pune în evidență un 
anume echilibru între gradul de 
rentabilitate al producției vege
tale, animale și industriale.

Un astfel de dialog poate fi 
purtat în termeni asemănători, 
cu precizie, cu claritate. în nu
meroase alte cooperative agri
cole. Este primul semn că pre
ședinții unităților agricole, con
ducerile acestora sînt preocupate 
în modul cel mai serios de rea
lizarea unor producții mari, dar 
în condiții de eficiență ridicată. 
Problema creșterii eficientei 
producției agricole se pune și 
trebuie să se pună mereu cu

Calcul riguros al eficienței 
pe unitatea de produs

Cum de sînt atît de exact cu
noscute costurile, eficiența pro
duselor realizate la C.A.P. Pe
trești ? După ce ne convingem 
asupra sistemului clar, ordonat 
de urmărire, de analiză a costu
rilor și eficienței fiecărui pro
dus, instituit în această unitate, 
sistem care s-a transformat in
tr-un instrument practic de lu
cru, ne dăm seama că este cît 
se poate de firesc ca președin
tele coopera £^elaltd da*-'
dre de conducere, specialiștii și 

i aparatul financiar-contabil să 
| fie în măsură ca in orice mo

ment să cunoască cu precizie 
„starea" financiară a fiecărei 
culturi, a fiecărui produs. Exis- 

'tă aici un registru care cuprin
de așa-zisa fișă tehnico-econo- 
mică a fiecărei culturi, a fiecă
rei categorii de animale. La în
ceputul ciclului de producție, 
in această fișă sînt desfășurate, 
în mod distinct, pe fiecare lună 
în parte, cheltuielile prevăzute 
a fi efectuate (conform norma
tivelor financiare stabilite prin 
devizele de lucrări) pentru rea
lizarea producției aprobate de 
către adunarea generală. Am 
ținut să facem această ultimă 
precizare intrucît nivelul pro
ducțiilor stabilite în adunarea 
generală este in toate cazurile 
superior celui planificat. Luîn- 
du-se drept criteriu de optimi

mal multă fermitate și răspun
dere. A gindi dezvoltarea nor
mală, sănătoasă a activității în 
agricultură înseamnă a chibzui 
profund și temeinic înainte de 
a porni la fapte, adică a investi 
cu deosebire in acele sectoare 
și produse în care fiecare leu 
cheltuit să aducă un spor de 
producție agricolă și un venit 
cit mai mare. Cu atit mai mult 
astăzi, cînd în agricultură este 
absolut necesar să se treacă la 
aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, a 
principiilor autoconducerii și 
autogestiunii, adoptarea de mă
suri tehnico-economice și orga
nizatorice de natură să asigure 
o eficiență ridicată fiecărui 
sector, fiecărui produs trebuie 
să preocupe mai mult conduce
rile ' unităților agricole, consi
liile agroindustriale, organele 
agricole județene și centrale. 
Tocmai de aceea, pornind de la 
înțelegerea clară a rolului pe 
care trebuie să-l aibă gîndirea 
economică în dezvoltarea de 
ansamblu a agriculturii noastre, 
revine ca o îndatorire de căpe
tenie organelor agricole și ban
care, celorlalți factori răspun
zători de a dezvolta și întări 
spiritul gospodăresc al tuturor 
oamenilor muncii din agricul
tură și, cu deosebire, al cadrelor 
de conducere și specialiștilor, 
pentru ca fiecare om să se 
simtă răspunzător direct de 
felul in care este gestionată 
avuția unității din care face 
parte, de producțiile și rezul
tatele financiare pe care le ob
ține aceasta.

zare a eficienței producția ma
ximă pe unitatea de suprafață 
sau pe animal, fundamentarea 
și dimensionarea cheltuielilor 
se fac nu la hectar și nici pe 
animal, ci pe tona de produs 
sau hectolitrul de lapte. Nu se 
face risjpă de cheltuieli, dar 
nici nu se fac economii acolo și 
atunci cînd aceste „economii" 
ar putea diminua randamentele 
sau ar aduce pagube. Pentru că.

‘țntfr»d agricultură de UP țințeg*'  
siv, a nu investi înseamnă a 
produce puțin, a produce ne- 
econorțiic. Aici insă, fiecare in
vestiție este cîntărită cu toată 
minuțiozitatea, fundamentată 
pe calcule economice care au la 
bază corelația directă între ni
velul cheltuielilor — creșterea 
randamentului și sporirea efi
cienței producției. O dată repar
tizate cheltuielile pe fazele 
normale de desfășurare a ciclu
lui de producție, lună de lună 
se face analiza modului in care 
sint executate lucrările agro
tehnice stabilite prin tehnolo
gia fiecărei culturi, urmărin- 
du-se, totodată, încadrarea 
strictă în haremurile de cheltu
ieli aferente lucrării executate. 
In cadrul acestei analize, fie
care șef de fermă este pus să 
argumenteze atit din punct de 
vedere agrotehnic, cît și econo
mic motivele pentru care au 

fost depășite cheltuielile la o 
lucrare sau alia sau ce anume 
factori au determinat realizarea 
unor economii la cheltuieli. 
Aceste analize lunare au nu 
numai darul de a pune capăt 
eventualelor cheltuieli neeco- 
nomicoase, ci mai ales de a 
face o evaluare exactă a stării 
de producție a fiecărei culturi 
și, în funcție de aceasta, de a 
stabili cu precizie ce anume in
vestiții trebuie făcute în conti
nuare pentru realizarea și de
pășirea randamentelor prevăzu
te. în primăvara trecută, bună
oară, analizîndu-se stadiul de 
vegetație al culturii griului, s-a 
ajuns la concluzia că marea 
.majoritate a lanurilor Îndepli
nesc condițiile agrotehnice și 
fitosanitare specifice loturilor 
semincere și că, în situația dată, 
prin investiții minime există 
condiții reale ca o mare parte 
din producție să fie valorificată 
sub formă de sămință. O ase- 
menfea măsură a avut drept re
zultat suplimentarea cu 800 tone 
a cantităților de grîu livrate la 
fondul de semințe, fapt ce a 
adus cooperativei un beneficiu 
în plus de peste 300 000 lei nu
mai din această schimbare a 
destinației producției. Tot ca 
urmare a schimbării destinației 
inițiale a producției de in pen
tru ulei, prin investiții materia
le minime, întreaga cantitate a 
fost livrată la fondul de semin

Evidență, chibzuință, la fiecare 
fermă, la fiecare formație 

de lucru
'întrebăm : știe șeful de fer

mă cît îl costă produsele pe 
care le realizează, ce anume 
măsuri trebuie să ia pentru a 
reduce cheltuielile și a valori
fica producția la un preț mai ri
dicat ? „Am cheltuit anul tre
cut 1 600 lei pentru o tonă de 
ardei și am vindut-o cu ceva 
mai mult de 2 000 lei — ne 
spunea șeful fermei legumicole. 
Am realizat deci un ciștig de 
400 lei la tonă. Nu este mult, 
dar este totuși un ciștig și nu 
e pierdere cum s-ar fi intîmplat 
dacă cu o toamnă înainte nu 
am fi luat măsuri pentru a ne 
produce răsadul. Apelind la me
tode tradiționale, simple, am 
reușit să producem firul de ră
sad cu 0.10 lei, adică de 5 ori 
mai ieftin decît dacă l-am fi 
cumpărat. Comparînd prețul 
mediu de valorificare al ardeiu
lui cu costul de producție, re
zultă limpede că dacă nu am fi 
procedat așa, numai datorită ă- 
cestui fapt am fi pierdut cite 
500 lei la fiecare tonă de ardei. 
Dar noi realizăm anual nu o 
tonă și nici 10 tone, ci aproape 
2 000 tone de ardei ; 2 000 tone, 
care, în loc să ne producă o 
pierdere de un milion de lei, 
ne-au adus un beneficiu de 
500 000 lei. numai si numai de 
pe urma modului în care am 
organizat producerea răsadu
lui".

| Largi la pungă,
Să facem o paranteză mai lar

gă și să reluăm discuția pe a- 
ceastă temă, a modului în care 
este gospodărită avuția obșteas
că, prezentind preocupările pen- 

țe, ceea ce a adus cooperativei 
un venit suplimentar de peste 
200 000 lei.

Categoric, nu asemenea 
schimbări în destinația produc
ției stau la baza activității efi
ciente care se desfășoară la 
cooperativa agricolă din Pe
trești, ei in primul rînd nivelul 
ridicat al randamentelor, chib
zuință cu care se face aici orice 
cheltuială pentru sporirea pro
ducției. In condițiile de secetă 
din anul 1985 și in con
diții de neirigare, pe podzo- 
lul de la Petrești s-au obținut 
5 300 kg porumb boabe la hec
tar, iar președintele cooperati
vei spunea că e puțin, chiar 
foarte puțin. Și pe bună drepta
te afirma acest lucru dacă 
avem în vedere că aici se reali
zează sistematic randamente de 
5 000—6 000 kg grîu sau 7 000— 
8 000 kg porumb boabe la hec
tar. Dar chiar și in condițiile a- 
nulul trecut, toate culturile ve
getale au fost rentabile : la 
tona de grîu s-a obținut, bu
năoară, un beneficiu de 732 lei. 
la tona de porumb — de 355 
lei, iar la tona de legume — de 
aproape 600 lei. Laptele, care 
nu în puține locuri se produce 
în condiții de eficiență foarte 
scăzută, aduce aici, la nivelul 
de producție ridicat (de 4 500 
litri pe vacă furajată), un im
portant beneficiu.

Notăm la C.A.P. Petrești și e- 
fectele unui mod de organizare a 
producției și a muncii. Și aici, ca 
pretutindeni, activitatea este or
ganizată pe ferme de producție, 
fiecare avind strict delimitate 
nivelurile de producție, veni
turi și cheltuieli, baza materială 
și forța de muncă necesară rea
lizării indicatorilor stabiliți. Ca
drele aflate la conducerea fer
mei, împreună cu membrii for
mațiilor de muncă răspund soli
dar de executarea întregului 
volum de lucrări pentru reali
zarea producțiilor planificate. 
Dar la nivelul cooperativei în
treaga activitate a formațiilor 
de cooperatori, indiferent de 
ferma în care lucrează for
mațiile. este subordonată ce
rinței de a se acorda, in orice 
moment, prioritate absolută 
acelor lucrări care nu suportă 
nici o aminare șl unde orice ter
giversare ai- duce Ia diminua
rea producției. Așa se explică 
că la vt-emea cositului lucernei 
toate forțele sînt concentrate la 
adunatul și transportul finului; 
cînd se aglomerează lucrările în 
legumicultură. forțele sînt diri
jate spre acest sector. Această 
mare mobilitate de acțiune, ce 
se desfășoară nu la întîmplare, 
ci în mod organizat, după un 
plan dinainte stabilit, constituie 
un alt factor de progres în a- 
ceastă unitate.

zgîrciți la muncă
tru desfășurarea unei activități 
eficiente ale cadrelor de con
ducere și specialiștilor de la 
C.A.P. Mălureni, județul Argeș, 

întrebăm șefa unei ferme : 

cît se cheltuiește pentru produ
cerea unui litru de lapte ? Dîn- 
sa ne dă o cifră, contabilul-șef 
al cooperativei dă altă cifră, 
președintele cooperativei, ingi
nerul Ion Sandu, dă a treia 
cifră, ca pină la urmă să se 
constate că era vorba de o a 
patra cifră. Ceea ce atrage aten
ția de la începutul discuției cu 
cadrele de conducere ale acestei 
cooperative este necunoașterea 
exactă, trădată de răspunsurile 
foarte aproximative, a unor lu
cruri care ar trebui știute — 
cum se spune — visate și noap
tea. Pentru că răspunsuri la 
fel de inexacte primim nu nu
mai in cazul costurilor la alte 
produse de bază, dar chiar și 
în ce privește nivelul produc
țiilor realizate anul trecut, ca 
să nu ne referim la faptul 
că nu există o imagine reală 
nici măcar asupra indicatorilor 
sintetici ai activității anului tre
cut. Chiar și atunci cind con
tabilul-șef al cooperativei. Ti
tus Cristescu. face apel la un 
vraf de dosare pentru a ne pre
zenta indicatorii de eficientă, 
strădania se dovedește zadarni
că. Am plecat deci de la Mă
lureni fără să aflăm nici mă
car cu aproximație care a fost 
cantitatea totală de fructe rea
lizată anul trecut sau care a 
fost, bunăoară, costul real al 
producției de lapte. Intrebîndu-1 
pe contabil care este pro
dusul cel mai rentabil ce 
se realizează la Mălureni, ne 
răspunde că este vorba de 
legumele in solar. 11 rugăm 
să ne ajute să facem împreună 
un calcul de fundamentare a 
eficientei acestui produs și a- 
j ungem la concluzia că la pro
ducția de legume pe care și-au 
propus să o realizeze în acest 
an vor înregistra o anumită 
pierdere. Numai că aceas-- 
tă producție este mult sub ni
velul admis. Faptul este sem
nificativ insă pentru lipsa de 
analiză aprofundată, de calcul 
economic riguros, pentru că nu 
este ingăduit conducerii unei 
unități, contabilului ei sef să 
afirme senin, cum ar afirma un 
trecător ne lingă solar, că aceas
tă cultură este rentabilă, cînd 
calculele riguroase dovedesc 
că. raportat la nivelul scăzut al 
producției de legume pe care si 
l-au oronus. se înregistrează 
pierderi.

Această unitate deține o su
prafață totală de 1 848 hectare, 
din care 380 hectare teren ara
bil cu o fertilitate naturală des
tul de scăzută, 114 hectare plan
tații pomicole si peste 1 100 hec
tare pășuni si finețe naturale. 
Sectorul zootehnic este format 
din 636 taurine și 1 543 ovine.

La aceleași posibilități mate
riale și la o suprafață aproxi
mativ egală cu aceea a coope
ratorilor din Petrești. coopera
torii din Mălureni au obținut 
anul trecut o producție globală 
de 4 ori mai mică. încheindu-și 
activitatea cu pierderi care, din 
păcate, in loc să scadă, sporesc. 
Există. desigur, o anumită di
ferență în ce privește calitatea 
nămintului în favoarea coopera
torilor de la Petrești, deși tre
buie spus că și aici terenurile 
sint podzolice. Dar marea dife- 

economice a acestei 
mai general privind 
programele de redresare, vom 

In legătură cu măsurile preconizate pentru redresarea situației 
cooperative și cu unele învățăminte de ordin 
modul in care sînt concepute și înfăptuite 

reveni într-un număr viitor al ziarului.
Fiorea CEAUȘESCU 
Iosif POP

rentă constă în modul în care 
a fost gîndit profilul producției 
dintr-o unitate și în cealaltă, în 
modul în care au fost gîndite 
măsurile pentru a pune fiecare 
în valoare ceea ce are. resursele 
de care dispun. La Petrești. 
dintr-o fermă cu un efectiv a*-  
proximativ egal de taurine, se 
livrează la fondul de stat o pro
ducție totală de lapte de 10 ori 
mai mare decît s-a livrat anul 
trecut de la Mălureni. Ar mai 
fi de adăugat că unitatea din 
Petrești dispune doar de 64 hec
tare de pajiști și că zilnic, in 
perioada pășunatului, se con
fruntă cu probleme deosebite in 
ce privește repartizarea anima
lelor la pășunat. Discrepantele 
de producție sînt si mai mari 
in cazul ovinelor, unde, de la un 
efectiv cu 600 capete mai mic 
decît la Mălureni. cooperatorii 
din Petrești au livrat anul tre
cut o cantitate totală de lînâ 
de trei ori mai mare.

La cooperativa agricolă din 
Mălureni atrag atenția două ele
mente care prin modul în care 
nu sînt puse în valoare exprimă 
în fapt un anumit mod defec
tuos de a gîndi dezvoltarea a- 
cestei unități. Chiar din prezen
tarea sumară a patrimoniului 
cooperativei s-ar putea trage 
concluzia logică a profilului pe 
care ar trebui să-1 aibă activi
tatea din această cooperativă a- 
gricolă : zootehnic și pomicol. 
Zootehnic, avind în vedere su
prafața mare de pajiști natura
le de care dispune, ceea ce. după 
ur^ calcul sumar, ar reveni mai 
mult de un hectar de pășune și 
fîneată la o vită mare ; pomi
col. ținînd seama de condițiile 
climatice ideale, precum și de 
tradiția îndelungată a oameni
lor de aici in producerea de 
fructe. O analiză economico-fi- 
nanciară arată însă că exact 
in aceste sectoare se înregis
trează pierderi și. culmea, con
tribuția lor la realizarea pro
ducției globale a cooperativei a 
fost anul trecut de numai 33 la 
sută, marea majoritate a veni
turilor unității fiind de la grîu. 
porumb, cartofi, orz. legume, a- 
dică tocmai din sectorul ce dis
pune de condiții mult mai 
nefavorabile. încercând să aflăm 
care sînt cauzele unei asemenea 
situații, ni s-au prezentat ex
plicații asupra unor stări de lu
cruri ce nu pot fi explicate. In 
închipuirea cadrelor de condu
cere de aici, nici măcar pomi
cultura nu ar fi propice zonei 
din cauza climei reci. Cît des
pre zootehnie. aceasta nu ar 
avea perspective prea mari, atît 
datorită potențialului scăzut al 
pajiștilor, cit și lipsei... de 
experiență. Replica unor ase
menea motivații puerilă nici 
măcar nu trebuie căutată. Ea 
stă drept mărturie în plantația 
pomicolă de la poalele dealului 
invadată de acum de salcîmi, 
sau poate fi auzită de la 
cooperatorii care acuză nu 
numai dezinteresul conducerii 
cooperativei pentru îmbunătă
țirea pășunilor si fînetelor. ci 
pînă și faptul că zile la rlnd 
vacile duse în taberele de vară 
rămîn nemulse din cauza îngri
jitorilor care, în înțelegere între 
ei, lipsesc pe rînd de la datorie.

Noutăți tehnico-știintifice 
românești

Un nou microcalculator 
„Cub-Z"

La întreprinderea de calcula
toare electronice din Capitală 
a fost realizat un nou produs — 
„Cub-Z" — din familia micro
calculatoarelor (în ultimul timp 
„granița" dintre mini și micro
calculatoare este tot mai puțin 
conturată, iar definițiile tot mai 
greu de formulat ; pentru a le 
deosebi, totuși, notăm că micro
calculatorul conține un micro
procesor și are o memorie cu 
capacitatea maximă de un MB 
— megabyte).

Pentru a face față utilizări
lor, „Cub-Z" întrunește necesa
re caracteristici : fiabilitate, ro
bustețe, dimensiuni reduse, fle
xibilitate, posibilități grafice 
îmbunătățite, rapiditate în- exe
cutarea comenzilor, devenind 
astfel o „unealtă" de neinlocuit 
în cercetare-proiectare și pro
ducție. Timpul mediu de bună 
funcționare depășește 5 000 de 
ore.

Cîteva date din fișa tehnică a 
noului produs : • microproce
sor de bază Z 80 • număr de 
instrucțiuni „înțelese" — 158 
• memorie RAM (permite ac
cesul direct la o anumită loca
ție) de 64 kB și EPROM (pro- 

. gramabilă) de 2—8 kB • tasta
tura cuprinde 111 taste • un 
ecran de afișare cu diagonala 
de 31 cm și capacitatea de 
256X512. • două interfețe seri
ale • viteza de transmisie a 
datelor este de 150—19 200 bauds 
(un baud — un bit/sec.) • o 
interfață pentru aparatură nu
merică programabilă și două in
terfețe paralele programabile, 
la dispoziția utilizatorului • 
memorie externă pe discuri fle
xibile (două unități cu capaci
tatea de 1024 kB) • impriman
tă matricială și grafică (impri
mă diverse corpuri de literă, 
precum și grafice, scheme, de
sene, fotografii).

„Cub-Z“ poate fi folosit în 
procesul de instruire-educație 
(o binevenită achiziție deci 
pentru școli, facultăți, casele 
pionierilor sau casele de ști
ință și tehnică pentru tine
ret). în procesele industriale ca 
„supervizor" sau „coordonator", 
în proiectare, in prelucrarea șl 
editarea de texte (detaliile nu 
sînt necesare, deoarece aseme
nea activități nu lipsesc din nici 
o întreprindere sau institut, 
nici chiar din... redacțiile ziare
lor și revistelor!). Tinerii spe
cialiști din atelierul de proiec
tare programe al întreprinderii 
producătoare îl recomandă pen
tru conducerea mașinilor-unelte 
cu comandă program, pentru 
culegerea de date urmată de 
editarea și ilustrarea documen
tațiilor tehnice, pentru dezvol
tarea unor pachete de programe
în funcție de necesitățile utili-

■ ■ ■ ■ ■ ■

zatorului. Inventivitatea utiliza
torilor ar putea depăși însă ori
ce previziune a fabricantului. 
Aceasta deoarece microcalcula
torul se „insinuează" in coti
dian, economisindu-ne timpul 
de Jucru, facilitindu-ne accesul 
rapid la informație — prețioasă 
materie primă — optimizin- 
du-ne activitatea.

„Rețea de calcul 
distribuită"

înainte de a prezenta nouta
tea propriu-zisă, notăm cîteva 
puncte de vedere.

„Cind un om se apropie de 
un calculator sau un terminal 
trebuie să fie conștient că uti
lizarea ratipnală si mane
vrarea delicată a acestor unel
te informatice în care inves
tim bani si speranțe repre
zintă dovada responsabilității 
sale față de introducerea 
tehnicilor de virf în procesele 
de producție. Calculatorul este 
expresia muncii noastre, dar 
și a altora. în stadiul actual 
nu putem munci fără el. Să-l 
utilizăm insă . economic, pe 
măsura performanțelor sale. Să 
nu-1 „jignim", confundindu-1 cu 
mașina de facturat și contabi
lizat. Să-i determinăm, mal 
ales pe tineri, să lucreze cu 
calculatorul, avînd conștiința 
lucrului bine făcut..."

Am spicuit doar cîteva opinii 
dintr-o mai amplă investigație, 
privind relația om-calculator, 
întreprinsă de dr. Maria Co- 
bianu-Băcanu, de la Centrul 
de cercetări sociologice, printre 
tinerii muncitori intelectuali ai 
Centrului de calcul din Minis
terul Transporturilor si Tele
comunicațiilor. In referatul pe 
care cercetătoarea l-a supus 
dezbaterilor în recenta sesiune 
de comunicări științifice — 
„Cerințe noi ale educării tine
retului pentru participarea la 
dezvoltarea economico-socială" 
— organizată de Centrul de 
cercetări pentru problemele ti
neretului, se subliniază că uni
tatea aleasă pentrii documen
tare este reprezentativă.

Intr-adevăr, de vîrf, adăugăm 
și noi, avînd în vedere preocu
pările actuale ale informaticie- 
nilor feroviari — crearea unei 
rețele de calcul distribuite. 
Aceasta presupune dotarea tu
turor regionalelor C.F.R., pre
cum și a stațiilor mari, a prin
cipalelor unități colaboratoare 
cu minicalculatoare și interco
nectarea lor cu Centrul de cal
cul. Un program temerar, a că
rui transpunere in fapt, de alt
fel demarată, va situa transpor
turile feroviare românești la 
nivelul celor din țările euro
pene dezvoltate.

Valeria ICHIM

Hăspiiiiderile siderurgistilor in asigurarea metalului necesar economiei
In legătură directă cu combinatele siderurgice de la Galați, Hunedoara, Reșița și Tirgoviște

Metalul constituie o materie primă de bază necesară 
realizării producției planificate în diferite ramuri ale 
economiei naționale, 
vede să
Oțel care _____
filate ce trebuie

pe acest an 
milioane tone 

laminate, produse 
în cele mai 

tipodimensiuni și 
gurate integral, la termenele stabilite in balanțele 
materiale și în contractele economice. După cum se 
știe, pentru a se răspunde, deopotrivă1, cerințelor uti
lizării raționale, eficiente a capacităților de producție 
din siderurgie și celor legate de asigurarea la timp 
a metalului de care au nevoie beneficiarii, au fost 
întocmite programe de fabricație riguroase, 
fiecare unitate metalurgică. Programe care 
să fie riguros respectate, intrucît

Planul 
se producă 16,4 

înseamnă țevi, 
j realizate 

rite mărci, sortimente și

GALAȚI :

In ultima decadă, 
zilnic 1 000—2 000 tone 

metal peste prevederi
în primele două luni din acest an. 

la Combinatul siderurgic din Galați 
»-au produs peste plan 30 000'tone 
cocs metalurgic, 8 100 tone fontă, 
4 700 tone oțel, peste 24 000 laminate 
finite pline, realizări fizice care au 
permis obținerea unei producții- 
znarfă suplimentare de peste 33 mi
lioane lei. Iată insă că in luna mar
tie au apărut unele rămineri in 
urmă in realizarea sarcinilor la pro
ducția fizică. Care au fost cauzele ?

— In primul rînd, sînt de semna
lat unele neajunsuri care au apărut 
în prima decadă a lunii martie in 
aprovizionarea cu cocs, feroaliaje și 
gaz metan, la care s-au adăugat și 
anumite deficiențe proprii in orga
nizarea activității pe fluxurile de 
producție — ne-a precizat Tiberiu 
Mănăilă, inginer șef al Centralei in
dustriale siderurgice Galați. Acum, 
datorită sprijinului concret primit 
din partea forurilor de resort, a mă
gurilor stabilite și aplicate pe plan 
Intern, sînt create toate condițiile 
pentru a ne indeplini integral sar
cinile de plan pe luna martie și pe 
Întregul trimestru. Ca o dovadă in 
■cest sens, in ultima decadă a acestei 
luni furnaliștii și oțelarii au depășit

pre-
oțel.
tre- 

felu-
asi- 

pentru 
trebuie 

orice dereglare,

orice neajuns în această privință determină apariția 
unor restanțe în fabricarea anumitor sortimente și 
tipodimensiuni de produse siderurgice, care sint difi
cil, chiar foarte dificil de recuperat în alte perioade.

in acest an, pe lingă unele rezultate notabile în 
producție, în îndeplinirea planului și o obligațiilor 
contractuale, în anumite situații nerealizarea integrală 
sau la timp de către siderurgie a tuturor sortimentelor 
și tipodimensiunilor prevăzute a creat dificultăți in 
activitatea productivă a unui șir de beneficiari.

Cum se acționează pentru îndeplinirea planului la 
producția fizică, ce măsuri au fost luate pentru fa
bricarea și livrarea tuturor cantităților restante din 
contractele economice ? lată tema investigațiilor noas
tre în patru mari unități siderurgice.

planul zilnic cu 1 000—2 000 tone fon
tă și, respectiv, oțel.

— Care este stadiul onorării obli
gațiilor contractuale scadente pe 
această perioadă ?

— Cauzele amintite au determinat 
apariția unor restanțe la oțelurile 
înalt aliate, in special la oțelul sili- 
cios destinat beneficiarilor din in
dustria electrotehnică și la oțelurile 
inoxidabile. Pentru lichidarea aces
tor rămîneri în urmă au fost găsite 
soluțiile necesare, astfel ineît se 
poate aprecia că, pină la sfirșitul 
trimestrului, toate obligațiile asuma
te prin contracte vor fi onorate. Am 
mai avut, de asemenea, dificultăți 
în onorarea contractelor față de be
neficiari din cadrul industriilor de 
vîrf (energetică, construcții de auto
turisme. de utilaje tehnologice ș.a.), 
în ceea ce privește realizarea anu
mitor sortimente de tablă și oțel de 
calitate superioară, intrucît materia
lele refractare pe care le primim de 
la unitățile din Centrala industrială 
de produse refractare Brașov, aflată 
în subordinea aceluiași minister din 
care facem și noi parte, nu se ridică 
la un nivel calitativ corespunzător. 
De asemenea, resimțim nevoia unui 
sprijin mai susținut din partea Com
binatului metalurgic Tulcea în apro
vizionarea cu feroaliaje.

Cu toate greutățile amintite, acor
dăm prioritate absolută și ne respec
tăm riguros contractele la export : 
am întocmit programe prioritare în 
ce privește fabricarea și livrarea 
unor produse siderurgice de impor

tanță economică deosebită — tablă 
destinată construcției de vagoane, 
autoturisme, tractoare, de centrale 
termonucleare — programe pe care 
le îndeplinim întocmai.

TÎRGOVIȘTE :

Maximă atenție folosirii 
judicioase a utilajelor

După o perioadă de timp In care 
producția zilnică s-a menținut la ni
velul planului, Combinatul de oțe
luri speciale din Tirgoviște a întîm- 
pinat unele greutăți în desfășurarea 
proceselor de fabricație, astfel că, la 
sfirșitul primei decade a lunii mar
tie, se înregistra o restanță de cîteva 
mii de tone de oțel. Este de reținut 
că, in aceste condiții, in care din 
punct de vedere cantitativ sarcinile 
nu au fost realizate în mai multe 
zile, accentul a fost pus fără Între
rupere pe creșterea producției de 
oteluri aliate. realizîndu-se in 
plus peste 10 000 tone din aceste sor
timente mult solicitate de industrie.

Incepînd cu data de 10 martie, 
realizările zilnice au urcat și s-au 
stabilizat din nou la cota prevăzută 
prin plan, iar în unele zile s-au 
elaborat chiar cantități mai mari. 
Așa cum ne-a informat ing. Victor 
Mihu, directorul unității, au fost 
aplicate o seamă de măsuri ce au vi
zat îndeosebi efectuarea riguroasă a 
lucrărilor de întreținere și revizii la 
cuptoarele electrice și celelalte uti

laje și instalații din oțelăria elec
trică nr. 2. secția-pivot a întregului 
combinat. Eficiența unor asemenea 
măsuri s-a reflectat în reducerea de 
peste două ori față de aceeași peri
oadă a anului trecut a staționărilor 

• neprevăzute datorate defecțiunilor 
tehnice. Ca o consecință directă, 
producția a crescut cu peste 50 la 
sută. Acest ritm superior la fabrica
ția oțelului face posibilă recuperarea 
restanțelor și onorarea tuturor con
tractelor încheiate cu beneficiarii 
interni.

în aceste zile, unul din cuptoarele 
electrice se află in reparație. Pen
tru a fi cit mai repede repus în 
funcțiune și a se efectua lucrări de 
cea mai bună calitate, alături de 
formațiile specializate ale oțelăriei 
lucrează în trei schimburi, fără în
trerupere. si muncitori si specialiști 
din secția reparații siderurgice. In- 
trucît este vorba de un utilaj cu un 
aport important la realizarea pro
ducției planificate, întreaga opera
țiune este pusă sub semnul urgen
ței, conducerea lucrărilor fiind asi
gurată direct de șeful secției repa
rații, ing. Florin Stănescu.

Pentru ca preocupările oțelarilor 
tirgovisteni să aibă eficienta dorită, 
se impune soluționarea unor proble
me ce condiționează direct Îndepli
nirea planului la oțel. Este vorba, 
mai intîi, de asigurarea cantităților 
necesare de uleiuri minerale și, in 
special, a celor de extremă presiune 
de care depinde funcționarea unor 
utilaje de bază. Se întîmpină, de 
asemenea, greutăți in aprovizionarea 
cu fontă pentru oțelării și cu pietre 
abrazive superdense pentru instala
țiile de polizat. Se cuvine mențio
nat și faptul că in acest an, ca și în 
anii trecuți, unitățile furnizoare de 
piese de schimb, cele mai multe cu 
profil de construcții de mașini, nu-și 
onorează integral obligațiile contrac
tuale față de combinat, fapt ce de
termină neexecutarea la timp a re
parațiilor, generează numeroase 
opriri în funcționarea utilajelor și, 
implicit, creează dificultăți in înde
plinirea sarcinilor de plan.

HUNEDOARA:

Planul la oțel va fi integral 
îndeplinit

în primele două luni ale anului, la 
principalele produse siderurgice — 
cocs, aglomerate, fontă, unele sorti

mente de oțel — planul s-a realizat 
integral ; la oțeluri aliate planul a 
fost depășit cu 18,4 la sută. La unele 
profile de laminate mijlocii și ușoare, 
prevederile planului s-au îndeplinit 
în proporția de numai 96 la sută. Cu 
toate acestea, principalele obligații 
contractuale scadente au fost ono
rate, asigurindu-se cu prioritate 
fondul de metal pentru export și 
pentru necesitățile industriei con
structoare de mașini. In luna martie 
s-au depus eforturi stăruitoare pen
tru recuperarea unor restanțe la 
producția de oțel.

— Pentru realizarea ritmică a pro
ducției de metal este necesară îm
bunătățirea modului de asigurare a 
încărcăturii metalice in șarjele pen
tru oțeluri, în special a fontei — 
aprecia ing. Sabin Faur, director ge
neral al Centralei siderurgice Hune
doara. De asemenea, se impune asi
gurarea ritmică a fierului vechi, a 
feroaliajelor și a electrozilor de gra
fit. Rugăm insă să se rețină că, prin 
eforturi deosebite, planul va fi in
tegral îndeplinit.
Am notat în acest sens că In urma a- 

nalizelor întreprinse s-a stabilit insti
tuirea unui control mai riguros asu
pra modului in care se desfășoară 
activitatea de producție in fiecare 
secție. In centrul preocupărilor or
ganelor și organizațiilor de partid, ale 
consiliilor oamenilor muncii, ale con
ducerilor tehnice din uzine și secții 
se află continua perfecționare a or
ganizării muncii pe toate fluxurile 
tehnologice, respectarea riguroasă a 
tehnologiilor de fabricație a metalu
lui, folosirea la întreaga capacitate 
a tuturor instalațiilor și utilajelor 
siderurgice. în această direcție, o 
mare atenție se acordă efectuării re
parațiilor si funcționării la capaci
tate a tuturor cuptoarelor de Ia o- 
telăria Siemens-Martin II. în vede
rea realizării unor producții mai 
mari de otel si îndeplinirii în între
gime a planului pe acest trimestru. 
S-au luat, totodată, măsuri pentru fo
losirea intensivă, la întreaga capaci
tate, a cuptoarelor electrice de la 
oțelăria electrică II, unde în pre
zent se realizează niveluri superi
oare de producție.

REȘIȚA :

O întrebare pe adresa 
forului de resort : Cînd vor 
fi corelate sarcinile de plan 
cu capacitățile de producție 

disponibile ?
La Combinatul siderurgic Reșița, 

discutăm cu tovarășul Pavel Zarcu- 
la, director general. Reținem că, în 
întreaga perioadă care a trecut din 
acest an, la fontă planul a fost în
deplinit în proporție de 93,8 la sută, 
la oțel — în proporție de 97,2 la 
sută, iar la laminate producția se si
tuează în limitele planului.

— întreaga noastră atenție este con
centrată asupra recuperării res
tanțelor din luna ianuarie — ne spu
ne interlocutorul. Rezultatele con
stant bune obținute la furnale in ul
timele zile ne dau garanția că pla
nul la fontă pe primul trimestru va 
fi realizat integral. Mai dificilă este 
problema la oțeluri, intrucît cupto
rul nr. 2 se află in reparații, fapt de 
care forurile de resort n-au ținut 
seamă atunci cînd au planificat pro
ducția de oțel. In aceste condiții, 

CÎTEVA CONCLUZII
• In esență, factorii de răspundere investigați au arătat că, deși în 

unele perioade s-au făcut simțite anumite scăderi de ritm in realizarea 
producției, care au determinat apariția unor restanțe în livrări, colectivele 
celor patru combinate siderurgice se angajează să intensifice activita
tea productivă pentru recuperarea în cel mai scurt timp a răminerilor in 
urmă fața de prevederile planului. Rezultatele obținute in ultima decadă 
sînt o dovadă că măsurile și acțiunile întreprinse în acest sens au efi
ciența scontată.

• Intre problemele de ordin intern care au apărut în acest trimestru, 
o deosebită importanță au cele referitoare la funcționarea utilajele 
instalațiilor și agregatelor siderurgice. Practica a relevat cit de pă 
bitoare sint abdicarea de la normele exploatării și întreținerii core
a capacităților de producție, amînarea executării unor reparații plar 
cate. A prelungi peste limitele normate durata de funcționa- lcJțre d- ? 
reparații a unui utilaj, de dragul obținerii unei produg»\>d'le^ză 1 |
cu orice preț, înseamnă a-l condamna la degradare pre ,, den- 10 
în situația unei opriri neprevăzute care se poate solda c nfluen-

• Deși au existat anumite dificultăți în aprqvizioi turjlor cu
anumite resurse materiale sau energetice, situația s-a ,n ac* c'
factorii de resort au Intervenit cu hotărire, adoptînd solu’^’" 
Impuneau. Deci soluții există, totul este ca ele să fie adopta "”e Of. 
rativitatea necesară.

• Pentru bunul mers al producției în combinatele siderurgice se 
Impune, de asemenea, întărirea răspunderii în cooperarea cu unități fur- 
nizoaie din același minister sau din construcțiile de mașini (în privința 
asigurării pieselor de schimb).

Anchetă realizată de Corneliu CARLAN 
și corespondenții „Scînteii" *

eforturile sint îndreptate cu precă
dere spre realizarea oțelurilor aliate, 
pentru onorarea contractelor pe care 
le avem pentru primul trimestru al 
anului. Astfel, pentru a răspunde 
solicitărilor Șantierului naval Brăi
la, unul din principalii noștri bene
ficiari de bandaje și discuri, pînă la 
sfirșitul lunii martie se vor realiza 
integral cele 4 455 tone cît reprezintă 
sarcina de plan la aceste produse. 
Pînă acum au și fost expediate 3 255 
tone, avem in curs de livrare 
300 tone și sint asigurate toate con
dițiile ca pînă la încheierea trimes
trului să ne onorăm integral obliga
țiile contractuale și pentru restul de 
bandaje și discuri. Aș dori să preci
zez că rezultatele din aceste zile, 
net superioare celor din lunile de 
vîrf din anul 1985, sînt o dovadă că 
ne străduim să punem în valoare cît 
mai bine rezervele de care dispu
nem. Totodată, se cuvine' apreciat 
sprijinul permanent primit din 
partea Comitetului județean de 
partid Caraș-Severin și Ministerului 
Industriei Metalurgice pentru solur 
ționarea diferitelor probleme ale 
producției. Singura problemă nere
zolvată rămîne aceea a necorelării 
planului de producție la oțel cu pro
gramele de reparații ale cuptoarelor, 
problemă ce trebuie rezolvată de că
tre ministerul de resort.
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LUPTA EROICĂ A PARTIDULUI, 
ACTIVITATEA SA REVOLUȚIONARĂ 

-LA TEMELIA MĂREȚELOR IZBlNZI ALE POPORULUI
„Aș putea afirma - acum, cînd ne pregătim să sărbătorim a 65-a aniversare a partidului și 

aproape 100 de ani de la crearea primului partid muncitoresc în România - că partidul nostru, 
mișcarea revoluționară românească și-au demonstrat capacitatea de a asigura conducerea poporu 
Iui pe căile realizării noii orinduiri sociale. De aceea se și bucură de încrederea poporului și 
este urmat de întregul popor“

NICOLAE CEAUȘESCU

Se împlinesc 93 de ani de la crearea Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din România. Aniversarea acestui istoric 
moment in această primăvară în cdre întregul nostru popor 
omagiază gloriosul jubileu de 65 de ani al Partidului Comunist 
Român dobindeșto profunde semnificații, ilustrînd faptul că 
partidul nostru comunist iși are rădăcinile adine și trainic im
plantate in realitățile- românești, că lupta și activitatea sa au 
ridicat pe o treaptă mai înaltă și au dat o nouă strălucire 
bogatelor tradiții revoluționare ale clasei muncitoare, ale între
gului popor român.

Stejar cu adinei rădăcini 
in istoria patriei

relele care amenință toate cla
sele lucrătoare". După cum tot 
de timpuriu se constată efor
turi pentru centralizarea la sca
ră națională a organizațiilor 
muncitorești, eforturi din care a 
rodit Asociația generală a lu
crătorilor din România. înteme
iată în 1872. una dintre cele 
mai vechi organizații muncito
rești de acest fel din 
..Trebuia să ne adunăm 
zi toți lucrătorii — 
muncitorul N. Rădulescu
montul constituirii asociației — 
pentru a decide despre calea 
care ar fi mai nimerit pentru 
noi a ne îmbunătăți soarta prin 
noi înșine, adică prin mijloa
cele noastre proprii, iar acea zi 
in care trebuia să ne adunăm cu 
toții este cea de astăzi, care va 
rămînea neștearsă din memoria 
fiecărui lucrător".

lume. 
intr-o 

declara 
în mo-

Clasa noastră muncitoare s-a 
ivit ne scena istoriei si. s-a dez
voltat intr-o epocă de puternică 
afirmare a conștiinței de sine 
a națiunii române. într-o pe
rioadă în care dobindirea inde
pendentei depline si făurirea 
statului national unitar s-au im
pus drept condiții fundamentale 
necesare mersului nostru înain
te pe calea progresului. O pe
rioadă marcată, 
uriașe eforturi ce 
denar energiile ______
creatoare ale românilor în sen
sul împlinirii asuir fiilor națio-. 
nale. strins îngem 
biectivul emancinăr. 
edificării unor .rii 
mai bune să mai dre 
acestea au înrîurit .u afund si 
decis • drur, >11 • prin 
clasei roastre muncitoare, aceaș. 
ta ini 
turile 
pronunțat. în acest efort gene
ral românesc, al cărui stegar 
avea să devină, mai ales dună 
făurirea statului său maior 
marxist, partidul politic pro
letar.

Documentele vremii atestă că 
mișcarea noastră muncitorească 
și socialistă s-a considerat de
pozitarul celor mai înalte aspi
rații ale poporului, ca 
vhemată să le poarte,
-emi. spre împlinire.

nii noștri — scria revista 
reia viitoare" din 16 februa- 

1883 — ne-au conservat 
•a si pâmîntul strămoșesc. 
‘Iii noștri. penerafiunea 
se duce au făcut unirea, 
endența si mult lucrat-au 
i libertate. Acum e rindul 

: nouă ne este dat de a 
ta unitatea națională, a 

libertatea și a face ca 
a să nu fie un van 
Cu deosebire, socialiștii 
partidul politic prole- 
t considerat legatarii 
ealuri in numele că- 
•lanșase si se purtase 
•șoptistă. exemplul 

de sublimă dărui- 
rie al generației 
du-se purtat mai 
'tindă deplină. 

pilda genera- 
scria publica- 
’ " din 4 mai 

apropiind -ne ideile 
dinsii 

'■noului 
către nevo. ■ de.

‘ că-

dintre orașele țării, muncitorii 
se adună și chibzuiesc împreu
nă in legătură cu mijloacele 
„dc a se adăposti in viitor de

societății socialiste". Este ilus
trativ in acest sens că, gîndind 
si elaborind programul luptei 
lor. ei l-au intitulat ..Ce vor 
socialiștii români". subliniind 
astfel că. socotindu-se parte in
tegrantă a mișcării muncitorești 
și socialiste internaționale, ei se 
simțeau ființă din ființa po
porului român, din ale cărui 
nevoi de propășire si dezvoltare 
iși deduceau programul lor 
practic de acțiune revoluționa
ră. Este semnificativă in acest 
sens o adevărată profesiune de 
credință 
cuprinsă 
in 1881 : 
fapte că

Partidul comunist - mereu in 
fruntea luptei revoluționare

așadar, de 
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si puterile
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lieli noi.
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„Stră-

r 
de 
re 
de 
departe
„Numai 
ției de la 
tia „Mișcarea soc tic 
1897 
timpului nostru, preci ■' 
si-au apropiat ideile 
lor. cătind 
acum precum ei au căut 
tre nevoile de atunci, numai așa 
ii cinstim cu adevărat". Profun
de cuvinte, alcătuind nu numai 
un cald și binemeritat omagiu 
pentru luptătorii de la 1848. ci 
și un autentic program de ac
țiune prin care ștafeta gîndului 
vibrant al pașoptiștilor avea să 
fie dusă mai departe. __
pe culmi tot mai înalte. îndrep
tățită era deci' convingerea, 
rostită la sfîrșitul veacului tre
cut. că : „Viitorul ’48 va fi al 
clasei muncitoare".

îndreptățită, căci, pe măsura 
creșterii sale numerice, a întă
ririi conștiinței de sine, clasă 
muncitoare s-a dovedit a avea 
mari, inepuizabile resurse de 
energie revoluționară, o uriașă 
capacitate de înțelegere a im
perativelor epocii și a căilor si 
mijloacelor ducătoare la scop. 
De la începuturile sale, proleta
riatul român poartă viguroase 
bătălii sociale împotriva asu
pririi și nedreptăților, a încăl
cării demnității omului si mun
cii. Cele aproape 140 de acțiuni 
de luptă muncitorești, despre 
care dau știre documentele, des
fășurate Dină în 1859, atestă că 
muncitorii români nu s-au re
semnat în fata împilării, ci i s-au 
împotrivit cu dirzenie. prin luptă 
hotărită. Iar asemenea acțiuni 
au intărit tot mai mult convin- 
. vrea muncitorilor că între ei 

. -atroni se lărgea necontenit 
astia. că drumul îmbunătă- 
soartei lor era drumul lup- 

drumul organizării puterilor
• ncitorești. Tocmai de
i istoria proletariatului român 

apar de 
ganizare 
jutorare 
deceniul 
trecut — activitatea lor con- 
stituindu-se într-o adevărată 
scoală, în care, in zeci si zeci 
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CONTEMPORANUL ;

DEMOCRAȚIA SOCIALA
Publicații din secolul trecut ole mișcării noastre socialiste

Cu cuvintul și cu fapta, 
pentru libertate și dreptate

Celui ce se 
Istoriei mișcării 
torești ii apare cu 
limpezime, ca o trăsătură de 
mare frumusețe a acesteia.*  re
ceptarea timpurie a ideilor 
socialismului științific. Solul 
pentru răspîndirea si asimila
rea lor fusese îndelung pregă
tit de lucrarea unei largi ple
iade de ginditori din prima 
parte și de la. jumătatea veacu
lui trecut, de străduințele lor 
de a asigura lichidarea deca
lajelor determinate de vitregiile 
vremurilor, prefacerea înnoi
toare a societății românești. în 
acest context, ideile socialismu
lui utopic au cunoscut o largă 
răspindire. încercindu-se. prin 
falansterul de la Scăieni. orga
nizat de Teodor Diamant, chiar 
experimentarea lor practică. La 
flacăra înaltelor idealuri ale 
socialismului — care, cum scria 
cu înflăcărată simțire Diamant, 
era singura cale ca pâmîntul 
românesc „să poată a se face 
lăcașul fericirii si poate si pildă 
altor neamuri ce se fălesc cu 
civilizația" — s-au format ca
ractere. s-au încălzit inimi, s-au 
otelit cugete în vederea luptei 
pentru viitorul neamului româ
nesc.

Pe acest teren, săminta idei
lor socialismului științific avea 
să prindă viguroase, trainice 
rădăcini, avea să rodească bo
gat. Este semnificativă pentru 
înțelegerea adîndă a valorii a- 
cestor idei aprecierea ziarului 
..Albina" din 18/30 aprilie 1871 
despre marea însemnătate a 
Comunei din Paris : „Nu des
considerăm supremul principiu 
al Comunei, nu condamnăm, ci 
apreciem scopul principal si 
general al ei ; pricepem subli
mul si îndreptățirea

. înțelegem cum miile 
meni — n.r.) cuprinse 
vărul aceluia merg cu 
la moarte pentru afirmarea si 
eluptarea lui (...). Este prea 
probabil că in cele din urmă 
răscoala va fi devinsă si înecată 
in singele fiilor săi ; dar cesțiu- 
nea cea mare, de nu se va des- 
leaa astăzi, rămîne in sarcina 
viitorului".

Așa gindeau. așadar, cel mai 
înaintați dintre oamenii vremii, 
iar apreciind sublimul princi
piilor socialiste înțelegeau să 
lucreze pentru răspîndirea lor.

apleacă asupra 
noastre munci- 
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Cu deosebire după gloriosul 
Război al Neatîrnării. se editea
ză numeroase publicații socialis
te. se traduce literatură mar
xistă, au loc vii dezbateri asu
pra legitimității socialismului în 
tara noastră. Se cuvine reliefat, 
in acest cadru, faptul că, îmbră- 
tișind ideile socialismului știin
țific, mișcarea noastră socialis
tă i-a ințeles uriașa însemnătate 
teoretică si practică, faptul că 
acestea arătau singura cale pen
tru înlăturarea orînduirii înte
meiate pe inegalitate socială, pe 
asuprire și exploatare. Ideile 
socialismului științific au fost 
asimilate ca o călăuză în acțiu
nea de transformare revoluțio
nară a societății. Este, totodată, 
marele merit al socialiștilor ro
mâni de a fi procedat, in lumi
na si în spiritul teoriei marxis
te. ia o aprofundată analiză a 
societății românești, convinși că, 
în funcție de stadiul de dezvol
tare, de condițiile concrete ale 
realităților naționale, de tradi
țiile istorice ale poporului, tre
buiau să-și stabilească obiecti
vele concrete, formele si mij
loacele de luptă care să-i apro
pie de ținta lor : „întemeierea

a socialiștilor români, 
intr-o broșură apărută 
„Noi vom dovedi prin 
sintem buni patrioti si 

că maxima „Ubi bene ibi 
tria" nu poate deriva din 
paganda noastră. Noi 
căuta să facem să fie acolo 
unde e patria".

Istoria mișcării noastre mun
citorești, a partidului său poli
tic a confirmat prin . fapte că 
acest legămint a fost pe deplin 
îndeplinit. Cu deosebire după 
făurirea partidului revoluționar 
în 1893, socialiștii români au 
formulat programe de luptă 
larg cuprinzătoare, au propus 
țării soluțiile cele mai avansa
te pentru rezolvarea marilor 
probleme ale dezvoltării socie
tății românești în consens cu 
aspirațiile oamenilor muncii, eu 
interesele întregii națiuni. Ast
fel, socialiștii români s-au pro
nunțat cu ■.hotărire. pentru in
dustrializarea țârii, subliniind 
că viitorul se naște acolo unde 
se înalță coșurile uzinelor, unde 
sirenele fabricilor cheamă di
mineața mulțimile muncitoare, 
unde bogățiile naționale 
valorificate superior, unde pu
terile creatoare ale națiunii sînt 
puse in lucrare în variate do
menii.

Pornind .de la adevărul că a- 
grlcultura era ramura princi
pală a economiei naționale, că, 
proprietatea funciară era gre
vată de o nedreaptă împărțire, 
că în agricultura noastră se 
păstrau încă puternice rămășițe 
feudale, ceea ce agrava exploa
tarea țărănimii, partidul politic 
proletar, militanții săi au stă
ruit necontenit asupra cerinței 
de a se rezolva problema agra
ră în consens cu interesul mi
lioanelor de țărani, ce alcătuiau, 
potrivit opiniei pașoptiste, „te
melia casei". Cu deosebită con
secvență s-au pronunțat socia
liștii români pentru ridicarea 
stării morale și materiale a ma
selor populare, pentru lărgirea 
participării lor la viata politi
că a țării, văzind in aceasta în
săși’ garanția, întăririi țării, a 
consolidării suveranității sale. 
„Campioni hotăriți ai neatîrnă
rii", socotind că „patriile sint 
cadrele naturale de dezvoltare • 
a popoarelor", afirmind repetat 
dreptul popoarelor la viață na
țională, la existentă liberă in 
cadrul statelor naționale uni
tare. militanții mișcării noastre 
muncitorești au năzuit, ■ au lup
tat, au. contribuit cu toate pu
terile lor la refacerea „edificiu
lui vechii Dacii". România în
tregită avea să devină realitate 
în istoricul an 1913, iar la în
făptuirea ei mișcarea muncito
rească și-a adus o contribuție 
esențială. „Independența noas
tră este o condiție sine qua non 
a viitorului nostru — scria, ex- 
plicind atitudinea socialiștilor 
români, ziarul „Adevărul" din 
23 decembrie 1918/5 ianuarie 
1919 — și independența nu ne 
poate fi asigurată decît atunci 
dacă nu vor mai exista pro
vincii românești, ci dacă toată 
românimea va trăi o singură 
viață de stat. Asta-i argumentul 
suprem pentru care socialismul 
român s-a declarat in Alba 
lulia pentru idealul unirii tutu
ror românilor".

pa- 
pro- 
vom 
bine

sînt

Este marele merit al mișcă
rii noastre muncitorești de a 
fi socotit că făurirea statului 
național unitar constituie în
ceputul unei noi etape de luptă 
revoluționară pentru ca unita
tea și libertatea națională să 
fie întregite — și consolidate — 
prin libertatea, egalitatea și 
dreptatea socială. „Muncă u- 
riașă ne așteaptă, puteri neîn
vinse lucră in favorul nostru, 
insă multe sint și piedicile ce 
trebuie să le învingem, peste 
care va trebui să trecem — 
scria un ziar socialist in același 
istoric decembrie 1913. Noi vom 
fi chemați ca in 
nouă (...) să clădim 
muncitorească pe temelii 
ternice, ca nici un vifor și nici 
o furtună să n-o poată dărîma".

Sub semnul acestei voințe, în 
numele cerinței de a se con
stitui in țara reîntregită un pu
ternic . partid revoluționar 
clasei noastre muncitoare, i 
bil să „ducă mai înainte 
clasei muncitoare din 
Românie, spre realizarea 
lului ci socialist", s-au 
primii ani interbelici. Acestei 
necesități i-a rășpunș istoricul 
Congres din mai ISftJ,- careâ; 
statuat transformarea partidu
lui socialist în partid comunist, 
marcind astfel, ceptrâliiâf&ă, 
mișcării- muncitorești !ă scară 
întregii țări, inaugurarea unui 
făgaș nou al luptei revoluțio
nare din țara noastră. Cu în
dreptățire sublinia deci, doi ani 
mai tîrziu, un ziar de epocă : 
„Anul 1921 înregistrează cel mai 
frumos capitol din mișcarea 
muncitorească din România".

Pe adresa istoricului Congres 
din mai 1921 au sosit numeroa
se telegrame în care se exprima 
speranța că din lucrările _ aces
tuia„va răsări, puternic șl încre
zător in victorie, Partidul Co
munist Român", spre a purta 
spre biruință idealul socialist. 
Anii care au urmat au adeverit 
toate aceste speranțe. Căci 
partidul comunist s-a dovedit a 
fi ființă din ființa poporului, 
promotorul și apărătorul inte-. 
reselor vitale ale poporului, ale 
țării. Era confirmat, astfel, un 
adevărat legămint, păstrat pes
te vreme de un document din 
primii ani de luptă ai partidu
lui : „Partidul comunist a stat 
totdeauna și va sta pină la ca- 

'păt în fruntea luptei clasei 
muncitoare, el a rămas și va 
rămîne totdeauna pe pozițiile 

, cele mai amenințate ale luptei 
de clasă, pentru a apăra cu sin
gele luptătorilor săi interesele 
clasei muncitoare de la orașe șl 
de la sate (...). Loviturile 
slăbesc, ci întăresc partidul 
munist și îl rădăcinează și 
mult în simpatia maselor 
ploatate și asuprite".

Având’ în frunte partidul 
munist, oamenii muncii 
țara noastră au purtat ample și 
viguroase bătălii sociale, impo- 
trivindu-se cu dîrzenie exploa
tării și asupririi. în acest ca
dru. eroicele lupte revoluționa
re din ianuarie-februarie 1933 
vor rămîne peste timp ca o 
ilustrare a capacității partidu
lui de a organiza și conduce 
mari acțiuni revoluționare, de 
a mobiliza sub flamurile sale 
de luptă ample forțe sociale. 
Partidul comunist a 
fruntea luptei maselor 
ridicarea stării lor 
le, pentru drepturi democra
tice, ilustrîndu-se astfel marea 
sa încredere in „comorile as
cunse in sinul muncitorimii din
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tirg și de la țară", despre care 
scria in preajma făuririi parti
dului un ziar muncitoresc. Va 
rămine o nepieritoare pagină 
de glorie in istoria partidului 
ncjstru comunist consecvența cu 
care a acționat pentru apărarea 
independenței și integrității te
ritoriale a patriei, stăruința și 
profunzimea cu care a demas
cat primejdia fascistă, chemind 
și organizind forțele muncito
rimii. țărănimii, intelectualității 
la acțiune antifascistă hotărită. 
Este un merit deosebit al parti
dului nostru faptul că, în pofi
da grelelor condiții in care ac
tiva. a găsit nenumărate punți 
de legătură cu poporul.: editind 
sau indrumînd sute și sute de 
publicații, făurind sau înriurind 
zeci și zeci de organizații de 
masă, făcind prin toate acestea 
să răsune puternic, viguros în
demnul său la luptă revoluțio
nară. Partidul a fost, totodată, 
forța ce a........................ ..
combativitate 
strații 
boinice 
trulea, 
tră muncitoare, poporul român 
în întregul său și-a. afiyrpat. răs-.. 
picat voința sa dembcratțdă,. ho- 
tarîrea de a se ’ împotrivi» fas
cismului și războiului, de ă 
ajjăra unitatea șt independența 
țarii, ceea ce "â tăput ca, adese
ori, să se vorbească, dincolo de 
fruntariile țării,- de „steagul de 
luptă ridicat de muncitori
mea română", de exemplul 
românesc. 0 asemenea luptă 
revoluționară, cu profunde în
țelesuri în viata tării, cu. amplu 
ecou internațional au consti
tuit-o marile demonstrații anti
fasciste și antirăzboinice din 
București, de la 1 Mai 1939, 
în pregătirea și desfășura
rea cărora un rol deter
minant au avut tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU și to
varășa ELENA CEAUȘESCU. 
Aceste demonstrații au ilustrat 
cu deosebită putere forța uni
tății muncitorești, combativita
tea clasei muncitoare („străzile 
Capitalei au devenit tjimp 
de manifestație revoluționară", 
scriau autoritățile vremii), pa
triotismul său fierbinte („arma
ta muncii este in permanență 
armata tării", cum scria un ziar 
de epocă).

In anii grei al dictaturii an- 
tonesciene și ai războiului anti- 
sovietic. partidul comunist s-a 
dovedit forța cea mai hotărită 
a luptei pentru restaurarea 
României libere și democratice ; 
animați de fierbinte patriotism, 
comuniștii au propus țării cea 
mai judicioasă platformă de 
luptă pentru salvarea țării,, au 
militat cu consecvență pentru 
unirea intr-un singur mănunchi 
a tuturor celor cărora le era 
aproape de inimă soarta pre
zentă și viitoare a țării. Parti
dul comunist a fost nucleul în 
jurul căruia s-a făurit acea 
larg cuprinzătoare coaliție na
țională de forțe social-politice, 
care a dus la completa izolare 
a regimului antonescian și a 
asigurat izbinda eroicei revoluții 
de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialis- 
tă, declanșată în augustul de 
foc al anului 1944.

Pe noul făgaș de istorie 
inaugurat atunci, poporul con
dus de partid a dobîndit noi și 
Strălucite izbînzi, înlăturînd 
orînduirea capitalistă, edificind 
pe pâmîntul patriei o societate 
nouă, socialismul.

imprimat înaltă 
marilor demon- 

antifasciste și ahtirăz- 
din deceniul al p>- 

prin care clasa noas-

Un idea! permanent al clasei noastre muncitoare - pacea.
In fotografia ; un aspect de la demonstrația din 31 mai 1936 

din București

Mărețele împliniri socialiste

Nicolae Ceaușescu"
In viața și munca partidului, 

în viata și munca poporului 
român pentru construcția noii 
orinduiri, Congresul al IX-lea 
al partidului a inaugurat o 
epocă distinctă, in cursul căreia 
poporul român a obținut cele 
mai mărețe, impținiti din în
treaga sa istorie. Strategiile 
de dezvoltare eeonomico-socială 
elaborate și aplicate in acești 
ani au avut drept rezultat dez
voltarea fără precedent a for
țelor de producție, moderniza
rea necontenită a acestora ; 
drept urmare, avuția națională 
a cunoscut creșteri spectaculoa
se, toate regiunile tării au fost 
conectate la pulsul unei vieți 
economice efervescente. S-a de
clanșat și s-a purtat cu neabătută 
consecvență bătălia pentru per
fecționarea relațiilor de produc
ție și sociale, a formelor de 
organizare și conducere a socie
tății. Ilustrîndu-se cu putere 
adevărul că socialismul și de
mocrația sînt de nedespărțit, s-a 
făurit și s-a perfecționat con
tinuu un amplu cadru democra
tic, care asigură participarea 
tuturor cetățenilor patriei la 
elaborarea politicii partidului, 
la conducerea societății, creîn- 
du-se astfel condițiile propice 
afirmării inițiativei cetățenești, 
spiritului civic, răspunderii 
gospodărești. S-a desfășurat in 
toți acești ani o susținută acti
vitate pentru formarea omului 
nou, adine pătruns de dreptu
rile și răspunderile sale, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialis
te a maselor, puternică forță a 
progresului social-economic ai 
patriei. O măreață cucerire a 
acestei epoci o constituie cimen
tarea puternică a unității mo- 
ral-politice a națiunii noastre 
socialiste, temelia trainică a 
marilor noastre înfăptuiri, che
zășia unor noi și mărețe împli
niri viitoare, Pină departe peste 
hotarele țării, România este cu
noscută șl prețuită pentru 
realizările sale — expresie 
a forței creatoare a unui 
popor liber, singur stăpin pe

destinele sale — ca și pentru 
politica de pace, de colabo
rare și înțelegere între popoare, 
pentru contribuțiile construc
tive. în consens cu aspirațiile 
fundamentale ale popoarelor, la 
soluționarea marilor probleme 
ale lumii contemporane.

tn conștiința întregii noastre 
națiuni, toate aceste înfăptuiri, 
ce dau măreție unică epocii pe 
care o străbatem, sînt strins 
legate de numele, de gindirea 
cutezătoare 
multilaterală _____
NICOLAE CEAUȘESCU. Revo
luționarul patriot a cărui luptă 
și viață se identifică cu însăși 
lupta partidului nostru comu
nist; gînditorul de mare anver
gură și profunzime, creator al 
unei opere teoretice profund ori
ginale, care, dind o nouă strălu
cire celor mai bune tradiții ale 
gindirii social-politice roma
nești, se află la temelia întregii 
politici a partidului și statului 
nostru ; conducătorul de țară 
care a descătușat larg energiile 
creatoare ale poporului, a mo
bilizat și unit puterile lui in
tr-un unic .și tare șuvoi, con- 
ducîndu-1 spre mărețe împli
niri socialiste. Iată de ce, in 
inima poporului, ca și în fila 
istoriei, această realitate a ulti
melor două decenii și-a aflat 
expresia cea mai sintetică și 
mai grăitoare în cuvintele-sim- 
bol ale acestei epoci „Partidul- 
Ceaușescu-România".

...93 de ani s-au adunat tn 
marele hronic al țării de la 
istoricul congres socialist din 
1893. Omagiindu-i, poporul 
român iși consacră întrea
ga lui putere și energie în
făptuirii exemplare a hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea al 
partidului, spre a înălța patria 
socialistă pe noi culmi de pros
peritate și bunăstare. împlinind 
astfel înaripatele vise ale îna
intașilor. intre care și cei ce au 
pus trainicele temelii 
dului revoluționar 
noastre muncitoare.

și 
ale

activitatea 
tovarășului

parti- 
clasei

Hidrocentrala Porțile de Fier I! - ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu
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Swh semnul Anului Internațional al Păcii Prin scrisori și audiențe — un dialog fructuos
0 strălucită expresie a voinței 
ferme de pace a poporului român
(Urmare din pag. I)
terea de distrugere și a celorlalte 
arme a crescut necontenit, apro- 
piindu-se tot mai mult de cea a ar
melor nucleare, țara noastră con
sideră necesar să se întreprindă 
măsuri de dezarmare și in acest 
domeniu. în acest spirit, de la tri
buna Plenarei Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, secretarul general al 
partidului a propusîsă se treacă la 
elaborarea unui program complex 
de dezarmare generală, in centrul 
căruia să se afle, evident, dezar
marea nucleară, dar care să aibă 
în vedere toate armele, inclusiv cele 
clasice. Numai un program de 
dezarmare generală, s-a relevat în 
cuvintare, va deschide calea reali
zării dezarmării nucleare, va asigu
ra diminuarea pericolului de război, 
întărirea încrederii între state, va 
da posibilitate tuturor națiunilor 
să-și concentreze forțele în direcția 
dezvoltării economico-sociale, fără 
teama unei agresiuni.

Un pas deosebit de însemnat în 
vederea creării condițiilor pentru 
înfăptuirea programelor de dezar
mare nucleară, de dezarmare ge
nerală l-ar constitui reducerea șl 
încetarea cheltuielilor militare, care 
au atins în prezent nivelul exorbi
tant de aproape 1 000 miliarde 
anual. în acest sens. România 
propune ca pînă în anul 1999 
să se realizeze o reducere cu 25—30 
la sută a acestor cheltuieli, urmînd 
ca, in perioada pină în anul 2000, 
reducerea să ajungă la cel puțin 50 
la sută. Soluționarea acestei pro
bleme ar pune stavilă cursei înar
mărilor, ar crea condiții pentru li
chidarea subdezvoltării, pentru asi
gurarea dezvoltării economico-so
ciale independente a fiecărei na
țiuni, ar întări pacea și colaborarea 
internațională,

încheierea cu rezultate cît mal 
bune a forurilor de la Stockholm, 
Viena și Geneva, unde se dezbat 
diferite aspecte ale securității și 
dezarmării ; încheierea unui acord 
privind interzicerea armelor chi
mice ; realizarea unor zone fără 
arme nucleare și chimice și fără 
baze militare străine în Balcani, în 
nordul și centrul Europei, ca și pe 
alte, continente ale lumii ; încetarea 
manevrelor de mare anvergură, a 
demonstrațiilor de forță la grani
țele altor țări, sistarea manevrelor 
militare de orice fel ale statelor în 
apele internaționale și trecerea la 
retragerea flotelor marilor puteri 
din Mediterana, din Oceanul In
dian și din alte oceane, asigurarea 
libertății de navigație în apele in
ternaționale pentru toate națiunile
— ar constitui alte acțiuni impor
tante pe linia dezideratelor dezar
mării. în deplină concordanță cu 
obiectivele Anului Internațional al 
Păcii.

Este o ««iWOS^VSaRtfeW fhpftlT<*ă,  
’ttflin păcate, în âniH care pacea 

",'"'este proclâm'ată câ obiectiv primdr- 
s'ftdial al întregii comunități interna

ționale. în diferite zone ale lumii 
continuă să se desfășoare conflicte 
șingeroase. așa cum este cazul cu 
războiul dintre Iran și4 Irak, sau 
conflictul din Orientul Mijlociu ; în 
același timp, pe lîngă vechile focare 
de conflict apar altele noi. se pe
trec incidente și ciocniri armate
— deosebit de primejdioase într-o 
lume supraînarmată. Soluționarea 
prin mijloace pașnice, pe calea tra-

tativelor, a acestor conflicte ar re
prezenta o expresie a voinței de 
pace a popoarelor respective, ar 
contribui în mod însemnat la pro
movarea destinderii internaționale 
și înfăptuirea idealurilor în numele 
cărora a fost proclamat Anul In
ternațional al Păcii.

Reliefînd ca tot atîtea direcții 
principale de acțiune aceste mari 
obiective care trebuie să stea în 
acest an în fața tuturor statelor și 
popoarelor, subliniind, cu toată 
tăria, necesitatea de a se marca 
prin fapte concrete și înțelegeri co
respunzătoare Anul Internațional 
al Păcii, președintele României a 
adresat tuturor statelor, guvernelor 
și șefilor de stat, tuturor națiunilor 
europene și 
marea de a 
și cu înalt 
pentru a se 
în lume.

în numele acestui țel suprem. 
Frontul Democrației șl Unității So
cialiste, ca organismul democratic 
cel mai larg și mai reprezentativ 
din tara noastră, va organiza pe 
întreg cuprinsul patriei ample și 
multiple 
mării și 
trecut, 
chemări 
di, oamenii muncii

v țară își vor spune din nou, 
sub semnul generos al Anului In
ternational al Păcii, cuvîntul răspi
cat în apărarea bunurilor celor 
mai de preț ale umanității : viața, 
pacea.

Exprimînd acest angajament ferm 
al poporului român. Frontul De
mocrației și Unității Socialiste a 
adresat, prin Declarația-Apei, o vi
brantă chemare către partidele și 
organizațiile democratice, guverne
le, către toate popoarele — din ță
rile europene, din S.U.A. și Canada, 
de pe alte continente — pentru a-și 
intensifica eforturile pentru trece
rea la dezarmare nucleară, pentru 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa și din restul 
lumii, pentru reducerea și lichida
rea tuturor armelor nucleare, pen
tru oprirea militarizării spațiului 
cosmic, pentru înfăptuirea unor ac
țiuni cuprinzătoare de dezarmare 
generală, ca tot atîția pași 'decisivi 
spre înfăptuirea unei lumi fără 
arme și războaie.

în cuvintarea sa. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat. în 
modul cel mai limpede, necesitatea 
ca Anul International al Păcii să 
nu rămînă un an al unor declarații 
de intenții care, oricît de frumoase 
ar fi, nu ar putea schimba cursul 
periculos al evenimentelor. în spi
ritul realismului, caracteristic în
tregii sale gîndiri și acțiuni politi
ce, secretarul general al partidului 
a arătat că. chiar dacă Anul Inter
național al Păcii nu poate determi
na soluționarea efectivă a tuturor 
gravelor probleme acumulate, ■ ceea 
ce se impune este ea acest An șă 
marcheze trecerea la o politică; 
nouă — de Ia confruntare, ,1a o-po
litică de soluționare a problemelor 
pe calea tratativelor, la o politică 
de dezarmare.

Cu această convingere, puternic 
reafirmată de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
poporul român își manifestă hotă- 
rîrea de a acționa cu energie și vi
goare sporite în vederea triumfu
lui luptei drepte pentru viața și 
pacea întregii planete.

ale întregii lumi che- 
acționa cu forțe unite 
spirit de răspundere 
asigura triumful păcii

acțiuni consacrate dezar- 
păcii. Ca de atîtea ori in 
răspunzînd înflăcăratelor 
ale președintelui Republi- 

din întreaga 
spune din

România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu oferă din nou 
dovada elocventă a grijii profunde 
față de viitorul poporului nostru, 
al celorlalte popoare, față de cauza 
progresului și civilizației omenirii. 
Ca o expresie strălucită, a voinței 
de pace a poporului nostru, de pe 
meleagurile românești au pornit 
spre toate zările vibrante chemări 
ale conducătorului partidului și 
statului nostru pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare, pentru trece
rea la măsuri ferme de dezarma
re, pentru apărarea viitorului paș
nic al omenirii. Adresindu-se tu
turor statelor, tuturor guvernelor 
și șefilor de stat, tuturor națiuni
lor europene și întregii lumi, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in ma
gistrala cuvintare rostită la Ple
nara Consiliului Național al 
F.D.U.S., cheamă la unirea forțe
lor, la acțiune energică și conver
gentă pentru ca in lume să triumfe 
rațiunea, spiritul de încredere și 
colaborare.

Exprimind nestrămutata dorință 
de pace a națiunii noastre, F.D.V.S. 
a lansat, prin documentul adoptai 
la Plenara Consiliului Național, un 
înflăcărat apel către partidele și 
organizațiile democratice, către gu
vernele și popoarele din țările eu
ropene, din S.U.A. și Canada, de 
pe toate continentele, de a întări 
colaborarea, de a acționa în depli
nă unitate pentru a se opri cursul 
periculos al evenimentelor, a se 
asigura afirmarea politicii de de
zarmare și pace.

Evoluțiile din ultimul timp ale 
situației internaționale evidențiază, 
o dată mai mult, justețea și opor
tunitatea noii inițiative de pace a 
României socialiste.

Strălucit artizan al păcii, to-

varășul Nicolae Ceaușescu a 
zatt momentul deosebit de 
existent în lume, acționind 
hotărirea și dirzenia cunoscute. 
Conducătorul partidului și statului 
nostru exprimă cerința arzătoare 
ca Anul Internațional al Păcii să 
răspundă aspirațiilor popoarelor, să 
marcheze un început nou spre co
laborare, spre pace in întreaga 
lume. Anul Internațional al Păcii 
nu trebuie să se rezume doar la 
declarații de bune intenții, ci tre
buie să însemne trecerea la acțiuni 
ferme, la înțelegeri concrete, reale 
in direcția opririi cursei înarmări
lor, a dezarmării. In această di
recție, așa cum se arată in cuvin- 
tarea președintelui țării, poporul 
român va desfășura, ca și in tre
cut, o largă activitate, manifestin- 
du-și cu toată fermitatea, alături 
de celelalte popoare, voința sa in 
lupta pentru pace, aducindu-și o 
contribuție de seamă in cadrul 
Anului internațional al Păcii.

Exprimîndu-mi deplina adeziune 
față de ideile generoase cuprinse 
în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in Declarația- 
Apel a F.D.U.S., doresc să-mi ma
nifest convingerea că nimic nu 
poate opri voința popoarelor de a 
impune un nou curs in viața in
ternațională, de a elimina politica 
de forță și de amenințare cu for
ța, de a asigura afirmarea deplină 
a creativității și colaborării intre 
națiuni, intr-o planetă eliberată de 
orice fel de arme.

sesi- 
grav 

cu

Conf. dr.
V'.cîor DUCULESCU
director adjunct
al institutului de Științe Politice 
Academia „Ștefan Gheorghiu"

„Este timpul să se treacă la acțiuni
concrete de dezarmare!66

(Urmare din pag. I)
noastre cele mâi profunde. Intr-a
devăr, poporul român, toate po
poarele au nevoie, pentru > a-și rea
liza, fiecare in parte, planurile și 
programele de viitor, de condiții de 
pace. Pe bună dreptate, apreciază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că pro
blemele păcii și dezarmării sint 
indisolubil legate de asigurarea pro
gresului, a dezvoltării, a bunăstării 
fiecărei națiuni. Anul 1986 — pro
clamat de Adunarea Generală a 
O.N.U. ca An Internațional al Păcii 

trebuie, pentru a răspunde scopu
rilor în numele cărora a fost inițiat, 
să marcheze un început nou spre 
colaborare și pace in întreaga 
lume.

Ce imense resurse umane și ma
teriale; -forțe științifice ar deveni 
disponibile dacă s-ar opri cursa 
înarmăților. și s-ar trece la reduce
rea cheltuielilor militare! Ce imen
se-fonduri ar deveni astfel disponi
bile pentru rezolvarea marilor si 
gravelor probleme cu care este con
fruntată omenirea! Socotesc că ini
țiativele țării noastre în domeniul 
dezarmării sint caracterizate atit 
de un profund umanism și realism, 
cît și de caracterul lor cuprinzător, 
incluzind toate aspectele acestei 
complicate probleme.

Alături de toți fiii patriei, noi, ță
ranii cooperatori, exprimăm deplina 
adeziune la această nouă inițiativă 
a țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, menită să apere 
pacea — bunul cel mai de preț al 
omenirii, să determine ca în lume 
să triumfe rațiunea și ințelepciunea 
politică, voința popoarelor de a trăi 
în liniște, ferite de coșmarul arme
lor nimicitoare și al războaielor. 
Este, intr-adevăr, timpul să se trea 
că la acțiuni reale, concrete de 
dezarmare, așa cum cer interesele 
vitale ale popoarelor.

Ca lucrător al ogoarelor, mă an
gajez, alături de toți tovarășii mei 
de muncă din cooperativă, să înde
plinim cu toate forțele sarcinile 
mărețe trasate de partid in dome
niul noii revoluții agrare, să con
tribuim, prin tot ceea ce facem, la 
dezvoltarea și .înflorirea patriei 
noastre socialiste. întărind, prin 
fapte, mesajul de pace al poporu
lui român adresat tuturor po
poarelor.

„Un act de înaltă
responsabilitate46

(Urmare din pag. I)

între cetățean și instituția publică
Expresie grăitoare a democrației noastre socialiste, dialogul amplu, 

prin intermediul scrisorilor și audiențelor, intre oamenii muncii și insti
tuțiile sau organele centrale și locale de partid și de stat, reprezintă, 
in același timp, o pirghie importantă de ~ ' 
tarilor partidului cu masele. Contribuind la rezolvarea unor probleme 
ale vieții economico-sociale și de interes 
sorite și audiențele constituie forme eficiente de sporire a participării 
oamenilor muncii la perfecționarea activității în toate domeniile, la în
deplinirea exemplară a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului.

O analiză efectuată de curind la unele organe de partid și de stat, 
precum și in întreprinderi și instituții din sectorul 3, a scos in evi
dență preocuparea sporită a acestora, a activiștilor și cadrelor de con
ducere pentru rezolvarea atentă, cu răspundere, in conformitate cu hotă- 
ririle de partid și cu legile țării, 
muncii prin scrisori și audiențe.

întărire și dezvoltare a legd-
personal ale cetățenilor, scri-

a problemelor semnalate de oamenii

*
**
)

Omenirii
Vin spre tine cu iiguri de ceară 

și clopote-albastre, 
Cu pline și sare și cu ulcioare de vin. 
Oameni de-aici, dunăreni, din părțile 

noastre, 
Cu-adînc rîvnitele semne-ale păcii 

te-afin.

Ei au trecut prin dezastre vechi, 
prin tuneluri de groază,

Si suind la lumină, 
într-o cumplilă-ncordare,

Cu nervi, cu singe, cu inimi (esură, 
rază cu rază,

(Urmare din pag. I)
oarbă, nefondată, ci măsu
rată și așezată pe criterii 
tehnice și economice. Iar 
încrederea face ea însăși 
cît o victorie — iată ceea 
ce doream să demonstrez.

Gheorghe Pătrașcu, secre
tarul comitetului de partid 
de la întreprinderea meca
nică din Cîmpina, imi spu
nea :

— Un mare rol in dru
mul spre ciștigarea încre
derii in propriile forțe l-a 
avut vizita pe care, ta 1971, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o în întreprin
dere. Atunci am primit 
acel tonifiant îndemn pa
triotic să îndrăznim mai 
mult, să lucrăm mai bine, 
să atingem performante 
mondiale în tot ce produ
cem. Ne-a recomandat să 
învățăm în continuare și 
cum să producem, dar și 
cum să conducem, cum să 
acționăm în tripla noastră 
calitate de proprietari, 
producători și beneficiari 
— pentru a deschide cimp 
liber inițiativelor, ideilor, 
accelerării progresului teh
nic. După acea vizită uzi
na s-a dezvoltat și mai 
mult.

— Din ce în ce mai multe 
dintre utilajele dv. aspiră 
la nivelul mondial. Altele 
l-au și depășit. Cum ați 
procedat 7

— Imediat după Congre- 
«ul al XIII-lea al partidu
lui am trecut Ia reorgani
zarea întreprinderii. Am 
făcut analize amănunțite. 
Din două ateliere care con
centrau toate activitățile 
tehnice am creat patru ate
liere de proiectare tehnolo
gică si trei colective specia
lizate. Odată terminată noua 
organizare, am îndrăznit la 
mai mult. Ne-am dat

seama la timp că impor
tant este și cit îți propui 
să realizezi. Cine își pro
pune puțin are toate „șan
sele" să realizeze și mai 
puțin...

Despre stilul de muncă 
și despre rezultatele 
obținute ca urmare a 

noii organizări am aflat 
noutăți de la inginerul-șef 
cu pregătirea fabricației, 
Gheorghe Nicolae. Ne cu
noaștem de 30 de ani. Are 
un fel abrupt de a aborda 
subiectele.

— Vezi această bilă 7 
Dar acest inel 7 — m-a în
trebat.

Sigur că da. le vedeam 
de vreme ce mi le pusese 
sub ochi. Mie-mi păreau 
obișnuite. Bila nu depă
șește diametrul cadranului 
unui ceas de mină, iar ine
lul o acoperă etanș. Nimic 
deosebit. Am recunoscut 
componentele supapei de 
la o pompă de extracție a 
țițeiului. Gheorghe Nicolae 
a continuat :

— în lume nu mai există 
altele ,1a fel. Sînt mai bune 
decît cele mai bune. Află 
că poți să le ții și în acid 
sulfuric și nu pățesc nimic.

— Le-ați făcut din... 
aur 7, am glumit.

— Dimpotrivă, sint din 
oțel obișnuit, dar tratate 
într-un anume fel... înain
te le făceam dintr-un oțel 
înalt aliat. Material defici
tar. Si nici așa nu rezis
tau mai mult de 50 de zile. 
Acum rezistă 300. Dar bila 
asta o vezi 7 E peste nive
lul mondial. Oricare alta 
de aceeași dimensiune este 
mult mai grea decît cea 
pe care o ții în palmă. 
Convinge-te...

— Cum de-ați reușit 7
— Colaborarea cu insti

tutele de cercetări. Acum

Haina de aur a tării, zaua de-oțel 
lucitoare,

Primește, omenire, îndemnul iierbinte 
și matur al tării 

Ce-a dobîndit o calmă, străveche 
înțelepciune : 

Azvirle veștedul idol, Războiul, în hăul 
uitării. 

Și lasă, asemenea nouă, a viefii cîntare 
să sune !

Marla BA.NUȘ
Din antologia poeziei românești de 

pace

***
***
** J

toșani, cu gindurile fi năzuințele 
noastre de pace și înțelegere. Cred 
cu tărie că lumea de azi are prea 
multe și mari obligații față de om 
și nevoile sale firești de bunăstare 
și civilizație pentru a-și putea în
gădui să nesocotească, prin ame
nințarea cu războiul si cu armele 
nucleare, cuceririle, obținute atit de 
greu de-a lungul veacurilor, de fapt 
însăși existența omenirii. Cu cită 
adincă înțelepciune a subliniat 
Si de această dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu absurditatea în
armărilor, punind in lumină posibi
litățile largi care s-ar deschide 
pentru omenire prin înfăptuirea 
dezarmării ! împreună cu tovarășii 
mei de muncă, îmi alătur vrerea și 
fapta acestor chemări înflăcărate, 
cu hotărirea de a ne înzeci efortu
rile spre a da chezășie durabilă vo
cației noastre de pace.

un an și jumătate nu le 
știam nici măcar adresele. 
Acum colaborăm cu 15. E 
ceva obișnuit să-i vezi pe 
inginerii și tehnicienii 
noștri 
cot cu 
tutui 
ca să .... . __
pe cei de acolo, 
universitari 
vorbesc, nu-i zi in care 
să nu găsești vreunul la 
noi. Cu ajutorul lor am 
schimbat tehnologiile vechi

Și
curii lucrează cot la 
somități de la Insti- 
de Fizică Atomică, 
nu-i amintesc decît 

Despre 
nici nu mai 

nu-i zi

profesor, 
mai ești 
dacă nu 
mai înaltă performanță a 
unui utilaj 7 Toți inginerii 
noștri, inclusiv stagiarii 
au teme de cercetare cu 
termene precise. Fiecare 
muncitor și tehnician este 
inclus într-un curs de per
fecționare în fabrică sau 
în afara ei.

Am văzut 
de... mașini 
pupitre de comandă ; pe-

chiar dacă nu-i 
demult student, 

cunoști care-i cea

kilometri 
moderne ;

ani. Și veți Înțelege mai 
bine că stă în puterea 
noastră să producem 
nivel mondial.

la

Am stat două zile
întreprinderea

în 
i me- 

” ” canică din Cîmpina 
și mi-am dat seama că, 
deși eforturile celor de 
acolo pe linia promovării 
produselor noi și moderni
zate sînt permanente, exis
tă și factori care-i țin in 
loc, care le diminuează

— Realizarea obiectivelor ce ni 
le-am propus, Îndeplinirea sarcinilor 
pe care le avem — ne spune to
varășul Constantin Smeu, prim-se- 
cretar al comitetului de partid al 
sectorului — sînt de neconceput, în 
condițiile actuale, fără o participare 
largă din partea cetățenilor, fără va
lorificarea ideilor și propunerilor 
judicioase făcute de aceștia cu di
verse prilejuri, dar, mai ales, prin 
intermediul scrisorilor și audiențelor. 
Pentru noi, munca cu scrisorile și 
audiențele constituie un mijloc ope
rativ de cunoaștere a realității, de 
completare a informațiilor, de impli
care mai profundă a oamenilor mun
cii în efortul general de perfecțio
nare a activității. Viața a demonstrat 
că examinarea cu grijă și solicitu
dine a fiecărei scrisori sau sesizări, 
a fiecărei probleme semnalate la 
audiente, realizarea unui dialog di
rect, viu cu oamenii muncii au fă
cut să crească încrederea cetățenilor 
în organele noastre de partid și de 
stat, să sporească spiritul lor de res
ponsabilitate.

CADRELE CU MUNCI DE RĂS
PUNDERE — IMPLICATE DIRECT 
ÎN SOLUTIONAREA SCRISORILOR 
OAMENILOR MUNCII. Așa cum am 
constatat, în cadrul preocupărilor 
comitetului de partid al sectorului 
pentru ridicarea calității muncii cu 
scrisorile, pe lîngă alte metode s-a 
permanentizat practica soluționării 
unui număr sporit de scrisori direct 
de secretarii comitetului, de membrii 
biroului acestuia ori de alte cadre 
cu munci de răspundere, s-a extins 
verificarea și rezolvarea la fața lo
cului a scrisorilor cu conținut mai 
deosebit de către colective formate 
din activiști și cadre de specialitate 
cu experiență, conduse de un secre
tar al comitetului sau un membru 
al biroului, s-a urmărit sistematic 
ca rezultatele verificărilor și măsu
rile stabilite să fie analizate in 
colectivele de muncă, in adunările 
generale ale oamenilor muncii ș.a.

Ca o consecință pozitivă a aces
tor realități se remarcă scăderea nu
mărului scrisorilor trimise organe
lor centrale și schimbări în conți
nutul scrisorilor și audiențelor, a- 
cestea referindu-se cu preponderență 
la chestiuni de interes social mai 
larg. Bunăoară, urmărind tematica 
scrisorilor adresate comitetului de 
partid al sectorului și consiliului

O oglindă
Cine nu a suferit de pe urma 

unei carii dentare 7 Statisticile de
monstrează că este boala cu cea mai 
largă râ-spindire : pină la 96 la sută 
din populația lumii.

Caria dentară este considerată de 
multi specialiști ca o boală a civili
zației actuale. în realitate, studii 
făcute în diferite țări și la noi pe 
schelete provenind din perioade în
depărtate ale existenței omului au 
scos la iveală prezenta cariilor încă 
la primii hominizi. „Hotărîtoare în 
declanșarea cariilor a fost ali
mentația — ne spune dr. Dragoș 
Penteleciuc, medic primar, coordo
natorul rețelei de stomatologie a 
sectorului 1 din Capitală, rnedic-șef 
al Dispensarului policlinic de stoma
tologie Știrbei Vodă. Masticația a 
fost tot mai puțin solicitată pe măsu
ră ce s-au consumat numai alimen
te moi, păstoase, în locul crudități
lor, ceea ce a favorizat și depunerile 
moi si a pietrei dentare (tartru). Este 
un fapt demonstrat științific că. în 
apariția cariei dentare și a batodon- 
topatiilor. un rol important îl aii de
pozitele moi care produc placa bac- 
teriană dentară și tartrul (piatra de 
pe dinți), acestea fiind strîns legate 
de alimentație. Consumul exagerat 
de dulciuri lipicioase, corelat cu 
lipsa igienei, respectiv fără spălarea 
corectă a dinților, favorizează depu
nerile pe suprafața dinților a unei 
plăci. în absența masticației viguroa-

al conducătorilorde muncă
de compartimente se con
sumă pentru întocmirea 
unor astfel de tabele așa- 
zis informative. N-am ni
mic împotriva informări
lor, dar indicația este să 
fie tipizate. De ce nu se 
procedează așa cum ra
portăm și îndeplinirea pro
ducției, 
chete 
Dacă 
mai 
acest

adică pe
(formulare) 

s-ar tipiza, 
fi obligați, 
caz, să folosim șase

Noul la nivel mondial
cu altele de vîrf. Unele 
sînt unice în tară.

— Ce eficiență au 7
— Numai un exemplu (e 

tot o noutate națională). Am 
asimilat tehnologia de ho- 
nuire a cilindrilor lungi de 
șase metri. Numai prin 
asta economisim anual 
17 000 de ore manoperă, 60 
de tone de laminate și 85 
megawați-oră energie elec
trică. Iar produsul este 
egalul celui mai bun din 
lume. Bineînțeles că astfel 
de lucruri nu le poți face 
decît cu oameni foarte 
bine pregătiți. Colabora
rea cu institutele de cerce
tări și cu cele de învăță- 
mînt superior s-a dovedit 
benefică și din alte puncte 
de vedere. Specialiștii noș
tri au fost nevoi ti să 
citească mai mult, să se 
pună la curent cu ultimele 
noutăți. Cum să poți dis
cuta cu un doctor în ma
terie dacă nu folosești 
același limbaj cu el 7 Cum 
să dai ochii cu fostul tău

zeci de metri 
de aparate de 

semnalizatoare 
acustice ; instala- 

Aparate

reți cu 
pătrați 
măsură ; 
optice și 
ții automatizate, 
supravegheate de alte apa
rate care, la rîndu-le. sînt 
urmărite clipă cu clipă de 
om. Practic, sînt circuite 
de urmărire riguros închi
se, veritabilă vînătoare în 
care fiecare element-para- 
metru este pe rînd urmări
tor și urmărit. Calificare 
înaltă, acuitate vizuală 
maximă, capacitate de a 
decide instantaneu, reacții 
psihomotorii fulger — iată 
calitățile obișnuite ale celor 
care, la întreprinderea me
canică din Cîmpina, se 
străduiesc ca produsele lor 
să le concureze pe cele mai 
bune din lume. Multiplicați 
aceșt tablou cu numărul 
întreprinderilor industriale 
existente azi în întreaga 
tară și veți obține o im
presionantă imagine a ceea 
ce înseamnă noua putere 
tehnică a României acestor

capacitatea de efort și Ie 
deturnează forțele. Despre 
ce e vorba 7 Despre biro
crația în introducerea pro
gresului tehnic. Adică 7

Mă aflam în biroul lui 
Dimoftei Vasiloiu, ingine
rul șef. cînd a intrat gră
bit un alt inginer. Stelian 
Babone Agitat, flutura în 
mină un vraf de tabele. 
„Trebuie semnate imediat. 
Directorul 
amenințat 
trimitem 
măsuri de 
potriva noastră...'

După ce au fost semnate 
„hîrțoagele", inginerul Ste
lian Babone (unul dintre 
inventatorii din 
dere) s-a retras, 
nerul șef m-a 
scriu neapărat...

— Ce 7
— Știm și noi 

mie modernă fără infor
mație nu se poate face, 
dar, în ultimul timp, cel 
puțin un sfert din volumul

din minister a 
că dacă nu le 
nici azi va lua 
sancționare îm-

întreprin- 
iar ingi- 
rugat să

că econo-

ma- 
fixe 7 
n-am 
ca în

specialiști. Pentru între
prindere, timp de două 
zile, cei șase au fost ca și 
absenți. Ge ne-am fi făcut 
dacă anul trecut, cînd ni 
s-a cerut să construim 
capul de erupție de 1 400 
de bari, noi am fi proce
dat la fel 7 Motive pen
tru „corespondențe" au 
existat de zeci de ori, am 
preferat insă treaba ade
vărată, nu justificările, nu 
informările. Și în cinci luni 
am terminat 
ment fără 
adevărat 
aceea nici 
trală, nici
ster nu ne chemau ia te
lefon și nu cereau infor
mări. De ce 7 Pentru că 
erau aici, printre noi.

a
" ntr-adevăr, anul tre

cut, timp de cinci 
luni de zile, colabo

rarea a fost perfectă. Pro
iectul capului de erupție — 
al celui mai puternic din

un echipa- 
egal in lume. E 
că în perioada 
cei de la cen- 

cei de la mini-

l

popular, a reieșit că multe dintre 
eie s-au referit și au contribuit la 
mai buna folosire a mașinilor și uti
lajelor în unele întreprinderi, mo
dernizarea unor tehnologii, gospodă
rirea judicioasă a materiilor prime, 
combustibililor și energiei, îmbună
tățirea activității in domeniul con
strucției de locuințe și întreținerii 
fondului locativ, sprijinirea asocia

însemnări din sectorul 3 
al Capitalei

țiilor de locatari, executarea unor 
lucrări edilitar-gospodărești, de în
frumusețare a cartierelor de locuințe, 
întreținerea și extinderea zonelor 
verzi etc. De asemenea, tot pe baza 
soluționării unor scrisori, comitetul 
de partid al sectorului a acordat 
sprijinul necesar și a luat măsurile 
corespunzătoare pentru îmbunătăți
rea climatului de muncă și înlătu
rarea unor nereguli la întreprinde
rea de protecție anticorozivă și uti
laje speciale, secția de prototipuri 
de la I.C.S.I.T.-„Faur“ (al cărei șef 
a și fost schimbat din funcție), uni
tăți de la care s-au primit la un 
moment dat mai multe sesizări.

Pe lîngă experiența bună acu
mulată se observă însă că un număr 
foarte mare de scrisori și audiențe în
registrate, atit anul trecut, cît și de la 
începutul anului pînă în prezent, au 
drept conținut solicitări pentru atri
buirea de locuințe, problemă care, 
potrivit legii, intră în competența 
conducerilor de unități. Pornind de 
la acest fapt, precum și de la con
statarea unor fenomene de forma
lism și birocratism în rezolvarea a- 
cestor probleme Ia unitățile de bază, 
comitetul de partid al sectorului și-a 
propus realizarea unui studiu pri
vind modul de întocmire a listelor 
de priorități pentru acordarea lo
cuințelor și cunoașterea normelor 
legale ce reglementează acest do
meniu. Concluziile studiului vor fi 
prezentate în cadrul unui schimb de 
experiență ce va fi organizat 
iunie a.c. cu toți factorii 
tenți.

în luna 
compe-

A MO-ANALIZA sistematica .. ..._ 
OULUI ÎN CARE ORGANELE DE 
PARTID, DE STAT ȘI OBȘTEȘTI

REZOLVA PROBLEMELE SEMNA
LATE ÎN SCRISORI $1 AUDIENȚE. 
Urmărind modul de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamați- 
ilor și cererilor oamenilor muncii; 
comitetul de partid al sectorului ă 
inițiat acțiuni de control și îndru
mare la mai multe unități economice 
și ale cooperației meșteșugărești, la 
ministere și alte instituții din raza 
sa de activitate. De exemplu, cu pri
lejul unui astfel de control efectuat 
la Ministerul Finanțelor s-a consta
tat că, aici, activitatea de primire 
•și înregistrare a scrisorilor și de în
scriere a cetățenilor în audiență, pre
cum și de urmărire a rezolvării pro
blemelor semnalate este bine or
ganizată. A rezultat că se manifestă 
operativitate și multă solicitudine 
pentru soluționarea competentă și le
gală a tuturor aspectelor reieșite 
din scrisori și audiențe, că s-a înce
tățenit practica rezolvării scrisorilor 
prin cercetare directă, la fața locu
lui, de către colectivul de condu
cere, ministru, miniștri adjuncți, di
rectori de direcții.

Controalele au scos însă la iveală 
că în unele unități (Administrația 
domeniului public, întreprinderea de 
cofetării și răcoritoare nr. 2, I.C.L. 
— „Alimentara", cooperativa „Ra- 
dio-progres", sectorul organizatoric și 
de îndrumare a activității obștești 
etc.) există încă deficiențe, cum ar fi 
nerezolvarea la timp a unor pro
bleme semnalate de oamenii mun
cii, insuficientă preocupare pentru 
valorificarea concluziilor rezultate 
din cercetarea unor sesizări spre a 
se preveni repetarea fenomenelor 
negative, unele manifestări de for
malism in munca privind scrisorii# 
și audiențele. Acesta este și moti
vul pentru care in luna mai a.c. 
comitetul de partid al sectorului va 
organiza în toate unitățile econom 
mice, de prestări servicii și în cele 
comerciale o analiză privind modul 
în care propunerile, sugestiile și se
sizările oamenilor muncii sînt valo
rificate in scopul îmbunătățirii acti
vității, perfecționării stilului și me
todelor de muncă. Este și aceasta o 
modalitate de acordare a sprijinu
lui necesar pentru aplicarea și res
pectarea -fermă a prevederilor hotă- 
rîrilor de partid și normelor legale 
privind rezolvarea scrisorilor, de asi
gurare a controlului aplicării pînă 
la capăt a măsurilor stabilite prin 
verificarea sesizărilor și reclamagi
ilor cetățenilor.

Dezvoltînd experiența pozitivă de 
pînă acum, Comitetul de partid al 
sectorului 3 și-a propus să acționeze 
cu mai multă fermitate pentru ca in 
toate întreprinderile și instituțiile 
din raza sa de activitate să crească 
simțitor nivelul calitativ al activi
tății privind scrisorile și audiențele, 
să fie înlăturate lipsurile ce mai 
persistă, să sporească gradul de res
ponsabilitate al tuturor factorilor in
vestiți 
portant

cu răspunderi în acest im- 
do eniu.

heorqhe PIRVAiV

a sănătății orgunLr ului
se. a consumării unor alimente cru
de (legume, fructe), care presupun 
un efort masticator, oasele de suport 
și maxilarele nu se dezvoltă sufi
cient. Iată de ce copiii trebuie să 
consume fructe și legume crude".

De fapt, cînd este indicat să se ia 
primele măsuri pentru prevenirea 
celor două marî flageluri ale sănătății 
dinților 7 „Bazele unei dentiții sănă-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

toase se pun chiar înainte de naș
terea copilului — ne spune in
terlocutorul. Prevenirea cariei și 
a parodontopatiei, ca să ne referim 
la cele mai răspîndite boli, se face 
din momentul în care mama știe că 
va avea un copil. Deși primii dinți 
ai copilului apar la vîrsta de 6 luni, 
atit dinții de lapte sau temporari, 
cît si cei permanenți se formează 
încă înainte de nașterea copilului. De 
starea de sănătate a mamei, de ali
mentația ei corectă și de felul in care 
își îngrijește dantura depinde și să
nătatea dinților copilului. Femeia 
gravidă trebuie să se adreseze me
dicului stomatolog, la control, la 2—3

lume ! — â intrat 
în ianuarie. iar ... ___
echipamentul a fost gata. 
Ce s-a petrecut în acest 
interval 7 Dar mai întîi 
știți ce este acela un cap 
de erupție 7 Dacă nu, 
atunci amintiți-vă capul 
unui... autosifon. Ca și 
acela, capul de erupție fixat 
la gura unei sonde ține „în 
frîu" presiunea de sub el, 
„permite" sau „interzice"
— prin manevrarea unor 
ventile — ieșirea jetului.

. Care, la sondă, poate fi în
soțit și de gaze corozive, 
capabile oricind să distrugă 
prin tensiune fisurantă 
cele mai rezistente oțeluri. 
Ceea ce Ia început s-a și 
întimplat. Celor de la 
Cimpina le-au sărit în 
ajutor oțelarii de la Hune
doara, de la Reșița și de la 
Combinatul de oteluri spe
ciale și de la „Inox“-Tîr- 
goviște (vă imaginați cită 
valută ni s-ar fi cerut dacă 
nu existau aceste vetre de 
foc 7). Fiecărui subansam- 
blu al acestui echipament
— și sînt 16 — și fiecărui 
reper — și sînt peste 600 !
— a fost nevoie să i se în
tocmească o fișă separată. 
Normele internaționale 
impun ca un astfel de uti
laj să fie probat la o pre
siune de o dată și jumătate 
mai mare decît presiunea 
maximă 
garantat, 
nentă a 
2 100 de
de aproape 90 de zile s-a 
lucrat numai la efectuarea 
probelor. Reperele care se 
deformau trebuiau repro- 
iectate, materialele schim
bate, tratamentele adec
vate. Inginerul Alecu Ră- 
dulescu, directorul institu
tului care proiectase echi
pamentul, s-a mutat atunci

ta uzină 
în mai

pentru care este 
Fiecare compo- 

fost probată la 
atmosfere. Timp

la Cîmpina. La fel alții 
din conducerea centralei și 
a ministerului. Oamenii 
întreprinderii au lucrat 
zilnic cit timp era nece
sar, nu după orar. Așa au 
lucrat inginerii Sorin Ște
fan, Gheorghe Nițulescu, 
Mișu Năstase, Ștefan A- 
postol, șefii compartimen
telor tehnice, și mulți alții.

Alții aproape că uitase
ră drumul spre casă : ingi
nerul Aurel Stoican, subin- 
ginerii Arthur Groșescu, 
Adrian Stanciu, Constan
tin Bunescu... De cite ori 
se părea că operațiile au 
intrat pe făgașe imposibil 
de traversat, soluțiile pro
puse de muncitorii specia
liști Paul Mănescu și 
Gheorghe Scafa s-au dove
dit salutare. Timp de cinci 
luni de Zile maistrul Ale
xandru Negrea, omul des
pre care se spune că în 
respectiva perioadă „a 
trăit pe ceas" — a fost ne
voit să născocească și să 
aplice tehnologii cu totul 
și cu totul noi. Le-a rea
lizat sudînd 
nopțile cu 
de maistrul 
Bondoc, de
Cinzeacă. Ion Dochia, Ion 
Onea... Nimeni nu i-a obli
gat — nici n-ar fi avut 
cum — să muncească ast
fel. Dar toți au găsit in el 
resurse ca să poată în
vinge inhibițiile, șovăiala, 
oboseala, încetineala. Au 
rămas entuziasmul, dă
ruirea, originalitatea, voin
ța, îndemânarea, prompti
tudinea, puterea, flerul 
tehnic, răbdarea... Toate a- 
cestea sînt nu numai cali
tăți umane. Ele sint viață, 
fizionomia epocii, a timpu
lui nostru. Care timp este 
acela al angajării totale, al 
participării.

cap Ia cap 
Zilele, ajutat 

Constantin 
frezorii Jean

nd 
nă- 

.cepe 
•nifes- 

adonto- 
oalveolar 

... este im- 
este conse- 

..mcții neuro- 
.monale, predis- 

-ar și a unor fac- 
de igienă, de pre

sau a unor dizarmo- 
.>■ .sarea dinților pe arcade, 

ori'.ă inflamației produse de 
ta plăcii bacteriene etc.

ti

luni pentru tratarea i. prevenirea 
cariilor sau a altor ■afecțiuni.

La rîndul său. nou născutul trebuie 
supravegheat de medicul specialist 
pentru că în primele 24 de luni ale 
vieții apare toată dentiția de lap? 
(temporară). în această etapă, co 
lui va fi examinat de medicul >- 
matolog pentru a se vedea dac 
are o malformație bucală, ca 
altfel se poate corecta, sau afe 
ale mucoasei bucale — stomati 
givite — ce pot să apară în rr 
erupției dinților. Medicul v; 
de asemenea, creșterea ai 
a dinților pe arcadele m. 
Dacă se constată o dizarm

■ suprapuși, înghesuiți etc, 
mandă aparate ortodont: 
eficace, aplicate la vîrsta 
dar cu rezultate bun. 
18—20 ani".

După vîrsta de 30—35 
60 la sută din oameni ; 
de parodontopatie, bi 
fluențează fixarea și m 
ților pe arcade sau n' 
să cadă dinți întregi 
toși, fără nici o cat 
cu mult înaintea 
țări. Parodontopaf 
za afectează înv 
(sau .periodonta 
plantat fiecare 
cința tulburări 
vegetative, r- 
poziții ered 
tori local ) 
zenta ta <•’ ti 
nti ta 
ori r 
pre?

Se >pune pe drept cuvint că dinții 
sînt oglinda sănătății organismului 
pentru că, adesea, ei reprezintă punc
tul de pornire al unor îmbolnăviri 
cardiovasculare, renale, digestive, 
reumatismale, hepatice ș.a.. declan
șate și întreținute de focarele de in
fecții cronice buco-dentare și farin- 
giene. De obicei, astfel de boii severe 
ale inimii, rinichilor etc. se instalea
ză pe nesimțite, fără a se face legă
tura cu adevărata lor cauză — care 
sînt focarele dentare sau faringiene 
— decît tirziu, după instalarea bolii. 
De aceea, o importantă recomandare 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor este 
ca tineretul, copiii să acorde cea mai 
mare atenție tratării la timp a ca
riilor 
gurii 
jul corect al dinților după 
masă și neapărat înainte de culcare 
este măsura elementară, de bază, a 
igienei. Frecarea dinților și clătirea 
gurii cu sare de bucătărie sau bicar
bonat de sodiu prezintă avantaje su
perioare pastei de dinți prin rolul 
pe care II au în blocarea activității 
microbilor din gură. în împiedicarea 
apariției pietrei (tartru dentar). în 
stimularea salivației și eliminarea 
toxinelor, ta menținerea capacității 
de apărare, de rezistență a mucoasei 
gurii.

O altă măsură importantă de 
prevenire a cariei se referă la ali
mentație. Specialiștii recomandă 
consumarea legumelor si a fructe' 
in stare crudă pentru că știm 
masticația, curăță suprafeței' 
tare, stimulează salivațiă si î, 
țează favorabil starea țesn 
moi, care înconjoară dinții, pr 
tivarea circulației de la nivelul , 
tora. Merele, morcovii, guliile, cu 
rul de varză crudă, ridichile etc.. . 
lîngă aportul de vitamine si săruri 
minerale, au și o acțiune de curățire 
a dinților, de stimulare a circulației 
sîngelui la nivelul gingiilor. Sănătar 
tea 
lor 
dar

deptare și asigurării igienei 
și a dinților. Spălarea, peria- 

fiecare

dinților, prevenirea imbolnăviri- 
sint posibile prin măsuri simple 
aplicate cu consecvență, zilnu

Elena MANTU
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Tovarășului GUSTAV HUSahc
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Stimate tovarășe Husak,

, £4 Pril'iul realegerii dumneavoastră în funcția de secret- epneral 
al C imitetdui Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, vă adre
sez. in nuțrele Partidului Comunist Român si al meu personal, cacjuroase 
felicitări. înoreună cu cele mai bune urări de succes în îndeplinita mi
siunii de haltă răspundere ce v-a fost încredințată. în înfăptuirea întări
rilor Congresului al XVII-lea al Partidului Comunist din Cehosloiacja. 

îmi exprim convingerea că relațiile traditionale de prietenie si cohbo- 
rare dintre partidele si țările noastre se vor dezvolta si întări continuu 
In spiritul convorbirilor De care le-am avut împreună, sore binele Dopoar»2 
lor român si cehoslovac, in interesul cauzei generale a socialismului, nro- 
gresului si păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

ZIUA NAȚIONAL)! A REPUBLICII^ MALTA

Excelenței Sale AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

LA VALLETTA
Ci prilehil aniversăni Zilei naționale a Republicii Malta. îmi este 

deosebit de plăcut să vi adresez sincere felicitări. împreună cu cele mai 
bune urări de fericire personală, de bunăstare si Drogres Dentru poporul 
malfez orieten. , , .... ,Vutresc convingerea că raporturile româno-malteze. stimulate de noul 
diabg la nivel înalt din 1985, vor continua să se extindă și să se diver- 
sifire în interesul popoarelor român și maltez, al păcii și colaborării în 
Eudm si in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sesiunea Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Raportul privind dezvoltarea economico-socială
prezentat de premierul Zhao Ziyang

TELEGRAME
Primul ministru al Guvernului Re

gatului Maroc, Mohamed Karim 
Lamrani, a trimis tovarășului Con
stantin Dăscălescu, prirh-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
Romania, o telegramă prin care 
transmite mulțumiri pentru felici
tările și urările adresate cu prilejul 
sărbătorii naționale a Marocului și 
exprimă dorința ca relațiile de prie
tenie și cooperare statornicite între 
cele două țări să se dezvolte tot 
mai mult, în interesul celor două 
popoare.

Primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. i-au 
fost adresate telegrame de condo
leanțe în legătură cu accidentul de 
la mina de cărbuni Vulcan de că
tre președintele Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Lubo- 
mir Strougal, și de premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. Co
reene. Kang Song San. In telegrame 
se exprimă, totodată, sentimente de 
sinceră compasiune familiilor celor 
dispăruți.

tv
11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. • Telefilmoteca 

ae ghiozdan (color). „Dincolo 
de Atlantida". Episodul 3.

•2,40 Din cununa clntecului românesc 
(color). Muzică populară.

10 Album duminical (parțial color) 
Din sumar : « Primăvară,
primăvară, ai sosit la noi în 
țară 1 - versuri « Azi, in anul 
na al partidului — reportaj • E 
t.nerețea ca o primăvară — 
muzică ușoară • Cotidianul în 
600 de secunde « Un vals pen
tru Inima noastră • Telesnort
• Lumea minunată a filmului
• secvența telespectatorului.

14,45 Contemporanii noștri. Tinerețea 
noastră in timpul marilor îm
pliniri. Reportaj (color).

j0 închiderea programului.
1.9,00 Telejurnal.
.9,20 Țara mea azi. Județul Maramu

reș In anul 65 al partidului. Re
portaj (colori.

19,40 CIntarea României (color). De

pe marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste șl cu Comi
tetul de cultură și educație so
cialistă al județului Maramureș.

20,20 Film artistic (color). „Dreptul 
la viață".

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului. w

LUNI, 31 MARTIE 1966 *

20.00 Telejurnal.
20,20 Partidul — Inspirator șl făuri

tor al civilizației socialiste 
românești. Documentar (color).

20,35 Tezaur folcloric (color)
20.50 Partidul clasei muncitoare. 93 de 

ani de la constituirea Partidului 
Social-Democrat al Muncitori
lor din România.

21,00 Roman foileton (color). .Marea 
iubire a lui Balzac". Coproduc
ție a studiourilor din R.p. po
lonă șl Franța. Cu : Pierre Mey- 
rand, Beata Tyszkiewicz, Renâe 
Faure, Artette Tephaty. Dantele 
Ajoret, Colette Renard. Elina 
Labourdette. Regia Wojcieck • 
Solarz. Episodul 5.

21.50 Telejurnal.
22.00 tnchiderea programului

Cu șaite ani în urmă, la 31 mar
tie 1979 poporul maltez trăia un 
evenimmt deosebit in istoria sa : 
o dată cu desființarea ultimei baze 
străine pe teritoriul insulei, Repu
blica Halta își desăvîrșea, în toa
te atrbutele, independența și su- 
veraniatea. Expresie a hotăririi 
poporilui și guvernului maltez de 
a se dezvolta de sine stătător, de 
a dialoga, în condiții de egalitate, 
cu teite națiunile lumii, acest eve- 
nimert încununa o lungă și zbu
ciumată luptă pentru libertate.

Intr-adevăr, valoarea strategică, 
de puite de legătură intre Europa 
și Afiica, a făcut ca cele cinci 
insule ce alcătuiesc arhipelagul 
maltez să cunoască un șir neîntre
rupt te invazii, încă din vremu
rile cele mai îndepărtate. ■ De-a 
lungul veacurilor, fenicienii și gre
cii, cartaginezii și romanii, sara
zinii și normanzii s-au înstăpînit, 
astfel, asupra arhipelagului, care 
mai aproape de epoca noastră a 
cunoscut dominația turcă, france
ză și britanică. In cronica înfrun
tării cu bărbăție a tuturor acestor 
vitregii, un moment de adîncă re
zonanță l-a constituit rezistenta 
eroică a populației in fața bom
bardamentelor aeriene germane și 
italiene în perioada celui de-al 
doilea război mondial,

Dobindirea independentei, 1 
1964, și proclamarea, zece ani nr 
tirziu, a republicii — < ‘
......  _____________  i-* ’ 
tirziu, a republicii — culmir,“'f 
desființarea bazelor________ sur'*
ne - au conferit,tea politică .^dispensabilă
adoptării ■-dr măsuri care să ducă 
ja țp.iaturarea urmărilor domina

ției străine. Din 1971, la conduce
rea tării se află guvernul laburist, 
a cărui principală preocupare o 
constituie transformarea acestei 
milenare fortărețe intr-o insulă a 
muncii pașnice, a înțelegerii și 
prosperității. In acest sens au fost 
luate o serie de măsuri pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
ceea ce a însemnat construirea a 
numeroase fabrici noi, accentuarea 
procesului de modernizare a agri
culturii, promovarea cu prioritate 
a sectorului construcțiilor și repa
rațiilor navale.

Raporturile de prietenie și cola
borare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Malta cu
nosc un curs continuu ascendent. 
O contribuție hotărîtoare in acest 
sens au adus-o întîlnirile și con
vorbirile la cel mai înalt nivel, 
care au deschis ample perspective 
colaborării româno-malteze pe cele 
mai diverse planuri. Momente de 
cea mai mare însemnătate în dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări le-au constituit vizita oficială 
întreprinsă de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elo’1"' Ceaușescu, în Mal
ta, în octombrie 1983. precum și 
cea efectuată anul recut în tara 
n„p«tr«. de președintei» Republicii 
„alta. Agatha Barbara Documen
tele convenite cu aceste prilejuri 
se înscriu ca importante contribu
ții la ridicarea pe o treaptă tot 
mai înaltă a conlucrării dintre cele 
două țări și popoare. în avantajul 
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

INFORMAȚII SPORTIVE

Scurte știri
,^E-.??.AP. /AKer.pres)-ioc o intilnire înt e tovarășul Paul 

memK’ru ®I Comitetului 
__  al C.C. al P.C.R..

■ ii reședințele CENTROCOOP. si to- 
ndi ăsul St ane Dolant. membru al 
-mte idintilui R.S.F. Iugoslavia.

-,r
v-

kwSOFIA 29 (Agerpres). — Intre 
—28 martie ’s-ăti desfășurat la- 

Ruse lucrările primei sfeăuni a Co-' 
misiei româno-bulgare de colaborare 
în domeniul protecției mediului în
conjurător în zonele riverane ale Du
nării.

Comisia a convenit programul de 
colaborare pentru perioada 1986— 
1990 si planul de lucru Pe anul 1986.

tură cu traducerea în viată a acordu- Nteulescu me 
lui de colaborare dintre organizațiile 3 >„Iit ,
cooperatiste din România si Iugosla-. «i’ohtlc. Execu'r
via. președintele CENTROCOOP. ' 
paul Niculescu. a făcut o vizită în 

o.F. Iugoslavia. In cursul vizitei au 
t loc convorbiri cu Pt/ko Sn''.ar, 
ședințele Cooperației. • ,»ci ■ >

- cooperației din /eu -t>eraia. 
Slovenii ■ W Froiuhc: 3 Voivodi- 
'abilindu-se măsuri e dezvol- 

schimburilor de rr ărfuri. de 
■are si experiență i irivind ce
ea balcanică, pe plan inter- 
1 si în cadrul A .liante! coo- 

internationale .
*a co-;,,vorbirilor, a avut

In t
al rest 
la modera

limb.
partide șt hidrolo- 
cnrp ibabil pentru 
indep’® ~ 2 aPri- ‘’,,.,,iea va fi în 
nostru .variabil eu 
completn. v,estuI- 
întări \local- 7r 
egalitate? caracter 
nume'. F avea l’n 
români. 1 va ®u41a 
tar s-acenstflcărt 
marilor id.

se vor produce la munte, la Început din 
sectorul sudic, apoi din cel vestic. Tem
peraturile minime, nocturne, vor fi 
cuprinse între 2 și 13 grade, izolat mai 
eoborîte, cele maxime, diurne, vor 
oscila între 12 și 22 grade, mal ridi
cate In sud la început. Pe alocuri, 
dimineața, se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi caldă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii slabe. VIntul 
va sufla slab pînâ Ia moderat. Tempe
raturile minime, nocturne, vor fi 
cuprinse Intre 7 și 10 grade, cele 
maxime, diurne, intre 18 și 22 de grade. 
Condiții de ceață, dimineața.

jnen teatre
rora se dec 
«evoluția p<. 
___ abnegație, 

■.Pentru pai, 
1848 ccrin 
*! spre Izl 

■ prețuind' 
'i4'’ —colierul de ‘“«™.a“.! Jn? 1 <' 

iviȚA (17 08 58) - 9: 11! ’Jl J’i 
•' 19/ AURORA (35 04 66) — 9, 11. 
• 15; 17; 19 . , ,
pruncul, petrolul ș» 
JLEȘTI (17 55 46) — 9;

1 Profetul, aurul și 
SMOS (27 54 95) — 9î
19Viraj periculos — 15; - 
18 45 : POPULAR (35 15 t7) 
Nea Mărin miliardar . PACEA 

’^o\a7el5j‘Autorul <io st 40> 

, Frumoasa Asii și ’}‘ea™’ 
1 , _ 15, Răpirea fecioarelor - 17. 
i ; MUNCA (21 50 97) VICTORIAAventuri in OnUrto . V’CTOT 
'I^9)(5075 94)9> =

Preria: LIRA (31 71 71) - }»; 
fToREASCA (33 29 71) - 1‘. 13 • 
J’u’^ngăt după ajutor | DRUMUL 

<213,96)
9:11 i. 1321M 'festival (15 63 84) 

flamura

Noaptea mnil de smarald : ȚIN;
II NOI (15 6110) - 9-, 11: 13. 15.

taxi 1 : FERENTARI

LBaba9ș'i lceil40 de hoți -.JLA- 

Wu2? ” Vărgat:- CULTURAL 
m — 10: 12: 14; 16: 1», 
șansă prea mare : PROGRES 
ata 7ărT iest’re : COTROCENl

1«) - 12,30; 15.30: 18.30 
AT- 9;den; 17,1^'19.30

faswî 
pacea — victorie a rațiunii, Cu 
“capitol (16 29 17) - 9; 11; 13.

17,30; 19.30 
3%îan^!15^r°"6y45MELODIA 

(11 13 49) - o: 12; 15; 18
* Procram de desene animate — ». 
îl Gran‘ '

bu’^tT^S)
•a indigo : UNION ( 3 « 04) 

15- 17: 19. MIORIȚA 
9’; ii; 13; is: id

ardelenii : 
11; 13; 15;
ardelenii : 

ll; 13; 15:
17, Hamlet

7) 
PACEA

• Teatrul Național (14 7171, sala 
• micăi ; Titanic vals — 10 ; Papa do

lar 14,30 ; Ploșnița — 19 ; (sala (Ate-
,,.!&) : între cinci și șapte — 10,30 ; 

'ea lui Ioviță — 18.
•. S» h- armonica ,,George Enescu“ 
TL > Oltâ, Ateneul Român) : Concert 

corul de cameră al Li- 
ccuUi pedagogic-Craiova și corul
Liceu*.  u pedagogic București — u ; 
Recital vioară Andrei Roșlanu — 
ia • (sala î/udiO) : „Treptele afir ă- 
rii’ artiști “• Mădălina Filimon- 
Gherman - anprană - 17,30.
> Opera

• Teatrul 
Suzana — 
sări — 18
• Teatrul „Lucia StuMza Bulandra"
(sala Schitu M&gurean\ 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire ; Gin-Ru-
mmy — 18,30 ; («ala G^ina icoa
nei, 11 95 44) : Eunucul -*■  
(^Teatrul Mic (14 70 81) : 
stelat deasupra noastră 
Fluturi, fluturi — 18,
• Teatrul Foarte Mic w filmează —

BOX 
Azi, qala finală 

a „Centurii de aur"
Astăzi, la ora 10, va avea loc gala 

finalelor celei de-a XV-a ediții a 
„Centurii de aur". Palatul sportu
rilor și culturii, sclipitor în toate 
privințele de organizare și adminis
trație. cu personalul său plin de 
eficiență, așteaptă, din nou, azi, mii 
de spectatori la frumoasa manifes
tare pugilistică. Finaliști din Bul
garia, Cuba, Mongolia, Turcia, 
U.R.S.S. și România vor lupta pe 
ring pentru cucerirea celor 12 cen
turi, trofee deosebit de apreciate în 
boxul internațional.

Chiar de la prima partidă finală 
vom vedea o întrecere foarte inte
resantă între campionul mondial 
Marinov (Bulgaria) și tînărul pu
gilist român Marian Gîndac, ur
mată ijnediat de un meci iarăși 
promițător ca spectacol. Morea 
(România) — Ciolakov (Bulgaria) ; 
după aceste finale la categoriile 
semimuscă și muscă, va avea loc 
partida Burhan (Turcia) — Hristov 
(Bulgaria), categoria cocoș. In 
schimb, la categoria pană lupta 
pentru centură se va da între bo
xerii români Talpoș și Pascariu. Vor 
urma în program întrecerile Ciu- 
prenski (Bulgaria) — Nerguin (Mon
golia) și Abadjiev (Bulgaria) — 
Rhimin (U.R.S.S.), la categoriile 
semiușoară și ușoară.. Mai departe, 
la categoria semimijlocie, prilej de 
revanșă pentru Drișcu (România) în 
fața lui Stoianov (Bulgaria) pentru 
meciul din septembrie trecut, de la 
campionatele mondiale de tineret. 
In celelalte finale : Luglgan (Româ
nia) — Svacika (U.R.S.S.) la mij- 
locie-mică ; Robu (România) — Flo
rian (România) la mijlocie ; Sen- 
ciuc (România) — Rodriguez (Cuba) 
la semigrea ; Rusinov (Bulgaria) — 
Mendez (Cuba) la grea și Răcaru 
(România) — Lukstin (U.R.S.S.) la 
categoria supergrea.

HANDBAL • La Palatul sportu
rilor, azi, imediat după încheierea 
turneului „Centura de aur", ringul 
central și celelalte instalații vor fi 
demontate, iar sala va fi pregătită 
să primească mii de amatori de 
handbal, în locul publicului de box. 
La ora 17.30 va intra pe teren echi
pa Steaua, campioana României, cu 
intenția fermă și cu foarte multe 
șanse de a se califica și ea în se
mifinalele „C.C.E.". de astă-dată la 
handbal. Amintim că în meciul-tur,

de Ia Goteborg, Steaua a Întrecut pe 
I. K. Redbergslid, campioana Sue
diei, cu scorul de 23—22. Ne va face 
plăcere să-l revedem astăzi pe Va- 
sile Stingă restabilit și din nou în 
vervă de joc, așa cum a fost de 
altfel și la Goteborg, «unde a marcat 
șapte puncte. Arbitrii meciului de azi 
vor fi iugoslavii Branco Horvat și 
Zlatko Mosnika • La Baia Mare, tot 
azi. se va disputa partida-retur H.C. 
Minaur — H.K. Drott Halmstad (Sue
dia), în cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei Cupelor". In primul meci, 
handbaliștii băimăreni au ciștăgat cu 
26—18.

RUGBI • Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală. în prezenta a 
peste 20 000 de spectatori, ieri s-a 
desfășurat meciul international de 
rugbi dintre selecționatele Româ
niei și Scoției. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 33—18 
(15—12) în favoarea oaspeților,
• In grupa B a competiției inter
naționale de rugbi „Turneul 
F.I.R.A." pentru juniori, ce se des
fășoară în Capitală, sîmbătă s-au 
înregistrat rezultatele : Tunisia — 
Portugalia 13—8 (3—4), Elveția — 
Iugoslavia 37—10 (21—&). Astăzi se 
vor disputa ultimele meciuri din 
prima grupă valorică, după următo
rul program : pentru locul 1 : Fran
ța — Italia (stadionul Parcul Co
pilului, ora 15) ; pentru locul 3 : 
România — U.R.S.S. (stadionul Stea
ua, ora 10) ; pentru locul 5 : Spa
nia — R. F. Germania (stadionul 
Gloria, ora 10) ; pentru locul 7 : 
Polonia — Belgia (stadionul Voința, 
ora 10),

FOTBAL • Ieri, la televiziune, o 
frumoasă trecere in revistă a suc
ceselor de pînă în prezent ale echi
pei Steaua în „Cupa campionilor 
europeni" • Meciul-tur din semi
finalele „C.C.E.", dintre Steaua și 
Anderlecht, meci care se va juca la 
Bruxelles, miercuri. 2 aprilie, va în
cepe la ora 21 — ora României • Azi, 
etapa a XXI-a a diviziei A : A.S.A. 
— F.C.M. Brașov, Corvinul — F.C. 
Olt, Petrolul — F. C. Bihor, „U“ — 
Chimia. F. C. Argeș — S. C. Ba
cău, Gloria — Rapid. Universitatea 
Craiova — Politehnica Timișoara. 
Toate partidele vor avea loc de la 
ora 16 • In luna aprilie — meciu
rile divizionare „A“ vor începe la 
ora 17 • Partidele Dinamo — Stea
ua și Victoria — Sportul studențesc 
vor fi reprogramate la aceeași dată
• Clubul Sportul studențesc împli
nește 70 ani de existență.

BEIJING 29 (Agerpres). — Ra
portul prezentat de premierul Zhao 
Ziyang la Adunarea Națională a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi
neze (A.N.R.P.) relevă că, in cursul 
planului cincinal (1981—1985), eco
nomia a cunoscut un ritm înalt de 
dezvoltare, valoarea totală a pro
ducției industriale și agricole a 
crescut într-un ritm mediu de 11 la 
sută, iar produsul național brut a 
crescut într-un ritm de 10 la sută ■— 
informează agenția China Nouă.

Producția agricolă a Chinei — s-a 
subliniat — a crescut mai repede 
decît în orice perioadă după 1949 — 
anul proclamării R.P. Chineze. Chi
na își poate satisface acum din re
surse proprii nevoile în domeniul 
cerealelor și a ajuns să producă mai 
mult bumbac decit are nevoie. Ma
joritatea sarcinilor și obiectivelor 
stabilite în cel de-al șaselea plan 
cincinal pentru industrie și agricul
tură, construcțiile capitale șl dezvol
tarea socială au fost îndeplinite sau 
depășite.

Datorită eforturilor depuse în ulti
mii cinci ani — a arătat vorbitorul 
— a crescut în mod considerabil 
producția sectoarelor esențiale ale 
economiei naționale și ale sectoru
lui bunurilor de consum. Cu toate 
că producția medie pe locuitor la 
aceste produse se situează în con
tinuare la cote reduse, producția 
lor totală este destul de ridicată 
raportată la normele internaționale.

Producția anuală de cereale a fost 
în ultimii cinci ani în medie de 
370,62 milioane tone, ceea ce Înseam
nă cu 65,32 milioane tone mai mult 
decît în cincinalul anterior. In 1985, 
China a produs 850 milioane tone de 
cărbune, 125. milioane tone de țiței, 
407,3 miliarde kWh energie electri
că și 46,66 milioane tone de oțel. 
Economia Chinei s-a consolidat in 
mod considerabil.

In ultimii cinci ani — a continuat 
raportorul — venitul național a în
ceput să crească, iar în ultimii trei 
a sporit în mod constant și vizibil, 
existînd un echilibru între venituri 
și cheltuieli.

Volumul importurilor și exportu
rilor a totalizat in ultimul cincinal 
230 miliarde dolari, fiind de două 
ori mai mare decit in cursul planu
lui cincinal anterior. China a utili
zat împrumuturi străine în valoare 
de 10,3 miliarde dolari, iar valoarea 
investițiilor străine directe în aceas
tă țară a fost de 5,3 miliarde do
lari.

In ultimii cinci ani — se arată in 
raport — nivelul de trai al popu
lației s-a îmbunătățit mai vizibil 
decît în oricare altă perioadă de la 
întemeierea R.P. Chineze. Luind în 
calcul creșterea prețurilor, venitul 
net anual pe locuitor al cetățenilor 
din mediul rural a crescut cu 13,7 
la sută, iar cel al muncitorilor din 
mediul urban și al altor salariați, 
împreună cu familiile lor, cu 6,9 la 
sută. Peste 35 milioane persoane au 
fost angajate, în ultimii cinci ani, în 
orașe.

In ultimul cincinal, China a fost 
capabilă să rezolve unele dintre pro
blemele sale economica cu care a 
fost confruntată multă vreme.

Referindu-se la consolidarea rea
lizărilor economice și sociale, la re
organizarea structurii economice și 
crearea unei economii deschise — ca 
factori care marchează schimbările 
strategice de importanță istorică în 
dezvoltarea economică a Chinei în 
ultimii cinci ani — și trecînd în re
vistă rezultatele celui de-al VI-lea 
plan cincinal (1981—1985), Zhao 
Ziyang a arătat că aceste schim
bări strategice constituie principala 
explicație a înfăptuirilor din peri
oada respectivă.

In China s-a trecut la o accentua
re a dezvoltării echilibrate a agri
culturii, industriei ușoare și indus
triei grele și la dezvoltarea multila
terală economică, științifică, tehno
logică, a învățămîntului și social- 
culturală, cu precădere a îmbunătă
țirii performanțelor economice.

Au fost depuse eforturi pentru a 
se găsi căi noi adaptate la realiză
rile din China, care să ducă la o 
rată constantă de creștere, la rezul
tate economice mai bune și beneficii 
mai substanțiale pentru popor.

Intre diferitele sectoare ale eco
nomiei naționale. China a acordat o 
importanță strategică agriculturii, a 
stimulat dezvoltarea industriei bunu
rilor de consum și a reajustat în 
mod rațional orientarea industriei 
grele. De asemenea, a fost pusă 
riguros în balanță construcția unor 
proiecte productive și neproductive

șl s-a promovat o extindere rapidă 
a industriei terțiare.

Referindu-se la măsurile luate în 
scopul restructurării economice, pre
mierul chinez a declarat că o reali
zare importantă s-a înregistrat întîi 
in zonele rurale, prin eliberarea în 
mare măsură a forțelor de producție 
din aceste zone și promovarea eco
nomiei rurale, punîndu-se accentul 
pe specializare, comercializare și 
modernizare. Reforma în mediul ur
ban a fost aplicată în domeniile pla
nificării, finanțelor, impozitelor, pre
țurilor, activității bancare, comerțu
lui, muncii șl salariilor. Ca urmare, 
economia urbană a prosperat ca 
niciodată pină acum.

Ih ce privește relațiile economice 
cu alte țări, s-a renunțat la o eco
nomie închisă și semiînchisă, pentru 
a face loc unei economii deschise, 
caracterizată printr-o bună folosire a 
schimburilor internaționale.

Vorbitorul — relatează China Nouă 
— s-a referit, de asemenea, la nea

junsurile și greșelile din activitatea 
economică, cum ar fi faptul că Jiu 
s-a reușit să se exercite un control 
eficient asupra creșterii bruște a 
cererii sociale totale, nu s-au luat 
măsuri eficiente și nu s-a realizat 
un control corespunzător vizînd îm
bunătățirea rezultatelor economice, 
îndeosebi a calității produselor, iar 
uneori nu s-a acordat o atenție co
respunzătoare progresului pe tărîm 
cultural și ideologic.

Consiliul de Stat — a continuat 
raportul — a prezentat proiectul celui 
de-al VH-lea plan cincinal (1986— 
1990), care are drept obiectiv pro
movarea de modificări structurale 
sistematice, consolidarea in conti
nuare a puterii economice a Chinei 
și ridicarea nivelului de trai al celor 
un miliard de cetățeni ai țării. Planul 
a fost conceput într-un moment cînd 
strategia de dezvoltare economică a 
Chinei și structura ei economică trec 
de la un model vechi la unul nou. 
China se va strădui să pună, in linii 
mari, bazele unui nou tip de struc
tură economică socialistă cu carac
teristici chineze pentru viitorii cinci 
ani și in continuare.

Proiectul de plan prevede ca in 
viitorii cinci ani valoarea globală a 
producției industriale și agricole a 
tării să crească cu 38 la sută, ritmul 
anual de creștere fiind de 6,7 la 
sută. Produsul național brut va 
crește cu 44 la sută, reprezentînd 
un ritm anual de creștere de 7,5 la 
sută. în această perioadă de cinci 
ani va fi introdus treptat învățărhin- 
tul obligatoriu de nouă ani, a sub
liniat premierul chinez. Institutele 
de invățămînt superior vor pregăti 
circa 5 milioane de specialiști, adică 
de două ori mai multi decît în cinci
nalul trecut. Proiectul planului pre
vede un ritm mediu anual de creș
tere de 7 la sută a venitului net 
al țăranilor din întreaga țară și un 
ritm de creștere de 4 la sută a sala
riilor muncitorilor și cadrelor.

Problema decisivă a celui de-al 
șaptelea plan cincinal — s-a subli
niat in raport — este de a stabili un 
volum adecvat al investițiilor, de a 
pune investițiile pe o bază rațională 
și de a spori eficiența lor economică.

Va avea Ioc o creștere simțitoare 
a capacității de producție a indus
triei energetice și a industriilor de 
materii prime și semifabricate, pre
cum și a capacității de transport și 
telecomunicații, o dată cu înnoirea, 
extinderea și construirea unor in
stalații importante și cu moderni
zarea tehnologică a unor Intreprin- 
deri-cheie. Vor crește investițiile in 
agricultură, știință și invățămînt.

Zhao Ziyang a arătat că în viitorii 
cinci ani China va extinde schimbu
rile economice și comerțul cu alte 
țări. Volumul total al importurilor 
și exporturilor, va înregistra în 1990 
o creștere de 40 Ia sută față de 
nivelul din 1985.

Premierul chinez a relevat apoi 
că realizarea noului plan cincinal va 
permite economiei chineze să func
ționeze intr-un cadru nou, menit să 
edifice o structură economică socia
listă cu caracteristici chineze, care 
se deosebește de modelul din trecut 
și diferă fundamental de modelele 
capitaliste. El a cerut tuturor cadre
lor guvernamentale să-și Îmbunătă
țească metodele și stilul de muncă 
și să elimine birocratismul, să 
depună eforturi pentru a fi mai efi
ciente, să respecte disciplina și le
gile, să apere interesele statului și 
societății in ansamblu.

în următorii cinci ani, a continuat- 
premierul chinez, reforma se va 
concentra asupra a trei aspecte —

întărirea întreprinderilor, dezvolta
rea unei piețe socialiste de mărfuri 
și crearea unui nou sistem economic 
socialist global de conducere. Apre
ciind că, in contextul in care refor
ma structurală generală a economiei 
este o sarcină extrem de dificilă, iar 
procesul este limitat de condițiile 
economice și sociale specifice ale 
Chinei, vorbitorul a subliniat că va 
fi imposibil să fie realizate pe de
plin toate aspectele reformei doar 
în următorii cinci ani. In această 
perioadă, a arătat el, sperăm să rea
lizăm un cadru geheral pentru un 
nou sistem economic, iar economia 
noastră să acționeze in acest cadru.

Intensificarea schimburilor econo
mice, comerciale și tehnologice cu 
alte țări, în cadrul cărora Se va pune 
accentul asupra sporirii capacității 
de export a tării, constituie unul 
dintre cele cinci principii care va 
orienta construcția economică a 
Chinei in următorii cinci ani. Tre
buie, totodată, să luptăm — a spus 
Zhao Ziyang — pentru extinderea 
producției de produse care să le 
înlocuiască pe cele din import.

Premierul chinez a continuat : 
Țara noastră este o țară socialistă. 
In consecință, noi trebuie să acordăm 
permanent o mare atenție ridicării 
bunăstării materiale și culturale a 
poporului. Este necesar să ținem 
însă seama de faptul că ridicarea 
nivelului de trai trebuie să se bazeze 
pe condițiile reale ale tării noastre 
și pe creșterea producției. Intrucit 
China are o populație uriașă, statul 
trebuie să determine oamenii să 
adopte un stil de consum rațional.

Abordînd apoi aspecte ale relați
ilor externe ale Chinei, ale vieții 
internaționale, raportorul a apreciat 
reluarea dialogului și a negocierilor 
de dezarmare între Statele Unite și 
Uniunea Sovietică drept un fapt 
binevenit, acum fiind momentul În
treprinderii de acțiuni concrete.

El a subliniat că actuala situație 
internațională este tulbure șl Îngri
jorătoare, iar cursa înarmărilor re
prezintă amenințări majore la adresa 
păcii mondiale și a securității tu
turor țărilor.

China continuă să dorească dez
voltarea constantă a relațiilor 
chino-americane, pe baza aderării 
stricte la principiile stabilite in Co
municatul comun adoptat de China 
și S.U.A., precum și o autentică îm
bunătățire a relațiilor chino-sovie- 
tice.

Subliniind că se menține pericolul 
unul nou război mondial, vorbitorul 
a spus că trebuie să păstrăm vigi
lența necesară împotriva acestui 
pericol. Popoarele întregii lumii do
resc cu înflăcărare pacea — a spus 
el. Majoritatea covirșitoare a țări
lor lumii a treia — inclusiv China 
— și larga mișcare de nealiniere 
constituie o forță majoră în favoa
rea păcii. Sîntem încredințați că. 
prin eforturile comune ale popoare
lor și forțelor antirăzboinice, pacea 
mondială poate fi menținută. Deși 
drumul care ne stă in față este 
sinuos, viitorul omenirii este plin de 
speranță.

Precizînd că R.P. Chineză si-a 
adaptat, îmbogățit și îmbunătățit po
litica sa externă ca răspuns la mo
dificările survenite in situația mon
dială, premierul a enumerat prin
cipiile fundamentale ale politicii 
externe a Chinei, relevind că obiec
tivele prevăd, între altele : menține
rea păcii mondiale, dezvoltarea coo
perării prietenești cu alte țări și 
promovarea prosperității economice 
comune ; toate țările, mari sau mici, 
bogate sau sărace, puternice sau 
slabe, trebuie tratate ca egale ; China 
va acționa independent, stabilin- 
du-și propria atitudine și politică in 
problemele mondiale : ea nu se va 
alătura niciodată vreunei mari puteri 
și nici nu va intra în alianță sau 
relații strategice cu vreo țară ; China 
își menține atașamentul față de 
principiile suveranității și integrită
ții teritoriale, neagresiunii, neames
tecului in treburile interne ale altor 
state, egalității și avantajului re
ciproc și coexistenței pașnice ; un 
principiu fundamental al politicii 
externe chineze este de a Întări so
lidaritatea și cooperarea cu țările în 
curs de dezvoltare ; China se pro
nunță împotriva cursei înarmărilor 
și extinderii ei în spațiul cosmic ; 
politica pe termen lung a Chinei 
este deschiderea spre exterior : ea 
se pronunță pentru sporirea rolului 
și prestigiului O.N.U. ; China acordă 
o mare importanță contactelor dintre 
reprezentanții popoarelor diferitelor 
țări la toate nivelurile.
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Statisticile atestă faptul că, in 
ultimii ani. a scăzut numărul de 
Accidente produse din cauza defec
țiunilor tehnice ale autovehicule
lor. Din aceleași statistici rezultă 
însă că și în anul trecut au avut 
loc astfel de evenimente care 
s-ar fi putut evita dacă mește
rii din toate unitățile autoservice 
și-ar fi făcut datoria cu spirit de 
răspundere și dacă, pe de altă par
te. unii posesori de autoturisme 
n-ar fi privit verificarea tehnică 
anuală cu superficialitate, grăbiți 
să scape cit mai repede și mai ief
tin, neglijind înlăturarea la timp a 
a unor defecțiuni. Iată de ce, 
pornind de la experiența dobin- 
dită pină acum, de la creșterea ni
velului de dotare tehnică a unită
ților autoservice și de la necesita
tea întăririi siguranței circulației 
rutiere. Inspectoratul General al 
jitiei a adus metodologiei de ve- 
ribcAre tehnică anuală a autove
hiculelor o serie de îmbunătățiri. 
Princh>a]eie noutăți în acest sens 
ne-au îo»t prezentate de tovarășul 
colonel in». Mihalache Stoleru, loc
țiitor al setului Direcției circulație 
din Inspectoratul General al Miliției :

— Mai întîi. c precizare : acci
dente din cauza defecțiunilor teh
nice n-ar trebui 'sa exista. Practic, 
ele cot fi prevenite de fiecare în 
parte și de toti deținătorii laolaltă 
'rin menținerea autovehiculelor 

perfectă stare de funcționare, 
țmai de aceea precizările meto- 
vției prevăd în mod expres că 
segarea tehnică anuală nu jn- 
rem\ efectuarea de reparațil nau 
rea ti de defecțiuni, ci atesta- 
pectivlul că autovehiculul res- 
punctirespunde pe deplin din 
iar dov.vedere al stării tehnice, 
rantie ade atestare. este o ga- 
drumurile'.atiei in siguranță pe 

'e.

— Cu alte cuvinte, este vorba de 
o schimbare de optică, de concep
ție privind rolul și însemnătatea 
verificării tehnice anuale.

— Intr-adevăr. Incenînd din 
acest an, verificările tehnice ale 
autovehiculelor proprietate perso
nală se vor face numai de către 
acele unități care și-au organizat 
un flux tehnologic special pentru 
executarea tuturor operațiunilor și 
care dispun de toate dispozitivele

un nou format și este înseriată. 
Dacăr pe fluxul tehnologic, în 
timpul verificării, se constată de
fecțiuni, acestea se pot remedia in 
aceeași unitate sau în alta, potri
vit dorinței posesorului de autove
hicul. Cînd defecțiunile sint reme
diate tn unitatea in care se face 
verificarea tehnică anuală, fără ca 
autovehiculul să părăsească peri
metrul acesteia, la reverificare se 
controlează numai sistemele la care

cifrele pansonate pe ienti cu nu
mărul de înmatriculare. De aseme
nea, sint supuse verificării tehnice 
si remorcile. Ele se prezintă o dată 
cu autoturismele care le tractează și 
care trebuie să aibă oglinzi retro
vizoare atît în partea dreaptă, cît 
și in cea stingă. Caroseriile să nu 
aibă urme de accidente, să nu fie 
străpunse de rugină, să nu prezinte 
suprafețe chituite și nevopsițe. 
Pneurile să aibă adîncimea de

Noutăfi în verificarea tehnică 
a autovehiculelor

și aparatele necesare unei temei
nice verificări. Supunem -atenției 
deținătorilor și faptul că autovehi
culele vor fi verificate numai la 
unitățile service din județul unde 
sint Înmatriculate. O altă noutate 
constă în aceea că pe par
cursul fluxului tehnologic de veri
ficare nu se vor mai face reparații 
ale mașinii, înlocuiri de piese1 
defecte sau remedieri, cu excepția 
corectării presiunii pneurilor, echi
librării roților și reglării farurilor. 
La prezentarea autoturismului pen
tru verificarea tehnică anuală, per
soana in cauză trebuie să aibă 
asupra sa buletinul de identitate, 
certificatul de înmatriculare și do
vada de verificare tehnică din anul 
precedent. în situația în care au
tovehiculul corespunde din punct 
de vedere tehnic, se completează 
și sa eliberează dovada, care are

au fost constatate aceste defec
țiuni. Dacă remedierile au fost 
executate în altă unitate. Ia reve
rificare se reiau toate operațiunile 
prevăzute în metodologie. Unitățile 
autoservice sint obligate să comu
nice organelor de miliție situația 
fiecărui autoturism care nu 
corespunde din punct de vedere 
tehnic, cu ocazia reverificării sau 
care nu este prezentat pentru reve
rificare in cursul aceleiași luni.

— In afară de buna funcționare 
a sistemelor și instalațiilor care 
concură la siguranța deplasării, 
mai există și alte condiții pe care 
trebuie să le îndeplinească un au
tovehicul, prezentat la verificarea 
tehnică anuală ?

— Intre alte îmbunătățiri aduse 
metodologiei, se numără obligativi
tatea ca autoturismele să aibă seria 
motorului nansonată pe blocul mo
tor și să existe concordanță dintre

cel puțin un milimetru șl jumă
tate. iar anvelopele care echi
pează rotile aceleiași punți să fie 
identice ca dimensiune și profil. 
Nu se admit claxoane multitonale, 
cu funcționare in cascadă, sau si
renele. Nu se efectuează verificarea 
tehnică Ia autoturismele care pre
zintă modificări constructive aduse 
caroseriei și nu sint admise adap
tări de piese confecționate artiza
nal. sudura barelor de direcție, mo
dificarea jenților și alte improvi
zații la sistemele care concură la 
siguranța circulației. După cum, 
sint interzise orice dotări șl acce
sorii suplimentare neomologate de 
uzina constructoare, ca și abțibil- 
durile și etichetele de orice fel 
lipite pe caroserie, bord, parbrize.

— Dar cu lumini suplimentare, 
pentru o mai bună vizibilitate, se 
pot Înzestra autoturismele ?

— Da. Sint admise In față două 
faruri de ceață cu lumină albă sau 
galbenă montate simetric, mai 
jos decît nivelul farurilor autotu
rismului. nrecum si două lămpi în 
spate, cu lumină roșie, montate tot 
așa. adică mai jos decit lămpile de 
semnalizare ale autoturismului. 
Aceste lumini suplimentare trebuie 
să fie comandate prin intermediul 
unui comutator separat de cel cu 
care se schimbă fazele.

— In ce unități autoservice se 
poate efectua verificarea tehnică ?

— Numai în acele unități care 
aparțin de Dacia-Service. de consi
liile populare și cooperația mește
șugărească, autorizate special in 
acest scop de organele de miliție. 
Este indicat ca deținătorii de auto
turisme din București și din ju
dețele unde nu s-a circulat o pe
rioadă din cauza condițiilor meteo 
nefavorabile să efectueze cit mai 
renede verificarea tehnică, dar fără 
a depăși sfirșitul lunii aprilie. Ecu
sonul care atestă efectuarea acestei 
operații pentru anul 1986 are cu
loarea verde. Intrucit șefii unități
lor autoservice sînt obligați să 
afișeze la loc vizibil toate opera
țiunile verificării tehnice, este 

( bine ca fiecare deținător de auto
turism să le cunoască și să pretin
dă executarea lor întocmai, punct 
cu punct, așa cum sînt prevăzute, 
de altfel, și în fișa de diagnoză. 
Unităților care vor dovedi super
ficialitate, lipsă de exigență și răs
pundere în efectuarea verificării 
tehnice li se va retrage autorizația 
de funcționare. Este, așadar, atit în 
interesul unităților autoservice pen
tru a presta lucrări de calitate, cit 
și al posesorilor de autoturisme, 
care să aibă garanția că vor putea 
circula în deplină siguranță.

Petre POPA



ÎNALT OMAGIU PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Intr-un recent articol intitulat sugestiv „NICOLAE CEAUSESCU - 
PROMOTOR AL PĂCII", revista „Media" din Pakistan evidențiază bogata 
activitate Internațională, demersurile perseverente ale președintelui Româ
niei - consacrate incetării cursei înarmărilor, salvgardării păcii de primej
dia unui război nuclear, asigurării pentru generațiile prezente și viitoare 
a condițiilor necesare împlinirii aspirațiilor de pace, dezvoltare și progres, 
activitate pentru care și-a cîștigat un înalt prestigiu pe toate meridianele, 
ca una din personalitățile cele mai proeminente ale lumii contemporane.

Aceeași revistă publică articolul intitulat „ELENA CEAUSESCU - O 
MARE PERSONALITATE", în care este relevată activitatea sa multilaterală 
ca om politic eminent, savant de renume mondial, militant pentru pro
movarea științei ca mijloc de colaborare și înțelegere între națiuni.

La începutul articolului intitulat 
„NICOLAE CEAUȘESCU —
PROMOTOR AL PĂCII* * sint 
evidențiate calitățile de excepție, 
puternica personalitate a președin
telui țării noastre : Conducători 
care schimbă cursul istoriei in di
recțiile cele mai constructive și 
eficiente sint puțini la număr, iar 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, este 
unul dintre aceștia.

_ aratâ agenția^ reafirma poziția 
.. ..României 'cgre se pronunță pentru

• 'âesființarea concomitentâ a N'.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia, 
cerind ca, in acest scop, să se în
treprindă măsuri de diminuare a 
laturii militare a celor două blocuri, 
de creștere a încrederii și extin
dere a colaborării politice, econo
mice și în alte domenii intre sta
tele participante la ele.

Se pune, totodată, accentul pe 
apelul F.D.U.S., pentru întărirea 
colaborării statelor de pe toate 
continentele și intensificarea efor
turilor in scopul lichidării rachete
lor cu rază medie de acțiune din 
Europa și de pe alte continente, 
pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare. România — continuă 
China Nouă — și-a reafirmat spri
jinul față de inițiativele și propu
nerile Uniunii Sovietice cu privire 
la lichidarea definitivă a armelor 
micleare, prevenirea militarizării 
spațiului cosmic, încetarea experi
ențelor cu arma nucleară.

Poporul român, ca și alte popoa
re ale luniii, așteaptă ca, in Anul 
Internațional al Păcii, Statele Unite 
ale Americii, celelalte țari din 
N.A.T.O. să adopte, la rindul lor, 
o atitudine realistă și să se treacă, 
pe baza propunerilor prezentate de 
ambele părți, la realizarea unor 
acorduri corespunzătoare pentru

Cunoscut ca promotor al păcii și 
eminent om de stat de talie in
ternațională, acest mare fiu al 
României se bucură de o inaltă 
stimă in întreaga lume, fiind res
pectat în calitatea sa de campion 
a! înțelegerii și prieteniei dintre 
state. Ei și-a dedicat viața dezvol
tării poporului român.

Este un fapt bine cunoscut . și 
apreciat pretutindeni că președin
tele Nicolae Ceaușescu a reușit să 
realizeze un imens și general pro
gres in toate domeniile vieții din 
tara sa.

In continuare, revista' scrie : 
Recunoscut fiind ca un mare prie
ten al Pakistanului, președintele 
Nicolae Ceaușescu este considerat 
ca un promotor activ al prieteniei 
pakistanezo-române. în acest cadru 
s-a înscris interesul său pentru 
concretizarea celui de-al doilea 
proiect al Rafinăriei naționale din

Amplul ecou internațional al —'ve
de pace a României so ai iste

Politica de pace și colaborare Internațională a României, acțiunile 
și inițiativele țării noastre in vederea dezarmării, înțelegerii, destinderii 
și securității In Europa și în restul lumii, puternic reafirmate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea rostită la Plenara Consiliului Na
țional ol F.O.U.S., ca și de Declarația-Apel adoptată cu acest prilej, 
se bucură de un larg ecou in presa internațională.

Astfel, CHINA NOUĂ, referin- 
du-se la Declarația-Apel a F.D.U.S., 

■ evidențiază poziția exprimata de 
România de a se realiza in cel mai 
scurt timp un acord general de 
interzicere a tuturor experiențelor 
cu arma nucleară. Declarația-Apel, 

Karachi, recent finalizat cu spri
jin românesc.

Dragostea sa imensă pentru pace 
poate fi remarcată prin numeroase 

Articole publicate in revista 
pa kistaneză „ Media‘‘

exemple, între care și mesajul 
adresat Conferinței mondiale a 
comitetelor naționale pentru Anul 
Internațional al Tineretului, cu 
tema „Tineretul anului 2000. Parti
cipare, Dezvoltare, Pace**,  ce s-a 
desfășurat la București între 3—6 
septembrie 1985. în mesaj se arăta 
că problema fundamentală a tim
pului nostru este oprirea cursei 
înarmărilor, realizarea dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării 
nucleare, apărarea și consolidarea 
păcii în lume. Se impune mai 
mult ca oricînd ca toate forțele, 
in special tinăra generație, să 
acționeze pentru bararea căii răz
boiului, apărarea celui mai de preț 
drept al tuturor popoarelor : drep
tul la viață, la pace, la o existență 
liberă și demnă. El a adăugat : 
Tineretul, care, așa cum este cu
noscut. a plătit întotdeauna in con
fruntările militare cel mai mare 

înlăturarea pericolului unui război 
nuclear și oprirea militarizării spa
țiului cosmic — arată agenția, ci
tind din Declarația-Apel.

într-o altă relatare. China Nouă 
scrie că președintele României,

Relatări și comentarii ale presei 
din diferite țări

Nicolae Ceaușescu, s-a referit, în 
cuvintarea rostită la Plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, la 
necesitatea de a se ajunge la re
tragerea din Mediterana, din Ocea
nul Indian și din alte oceane a 
flotelor marilor puteri — și de a 
se lua angajamente ferme de a nu 
se mai încălca libertatea navigației 
în apele internaționale cu manevre 
militare sau acțiuni de altă natură.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că Flota a Vl-a a Statelor 
Unite ale Americii nu a mers in 
Mediterana- pentru o acțiune de 
bunăvoință, de prietenie față de 
Libia, ci a desfășurat manevre 
militare și a atacat obiective din 
această țară. O asemenea libertate 
nu poate fi cerută și nu poate fi 
recunoscută nimănui, a declarat 
președintele României, subliniind, 
de asemenea, necesitatea de a se. 
pune capăt manevrelor militare 
de orice fel ale flotelor străine în 
apele internaționale, pentru a se 

tribut in pierderi de vieți ome
nești, trebuie să spună un NU 
hotărit războiului și înarmării, po
liticii de forță și dictat. Stringin- 
du-și . rindurile, tinăra generație 
trebuie să acționeze cu toată fer
mitatea pentru încetarea cursei 
înarmărilor, atît ce Pămint cit și 
în Cosmos, pentru eliminarea ra
chetelor și a oricăror arme nu
cleare din Europa și din întreaga 
lume, astfel ca civilizația mate
rială și spirituală creată de ome
nire de-a lungul mileniilor să se 
poată dezvolta în continuare și 
îmbogăți cu noi creații ale geniului 
uman și să nu fie distrusă de un 
devastator război termonuclear.

în articol se arată că rapoartele, 
cuvântările, articolele și interviu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost publicate la București in *27  
volume; ca o expresie grăitoare a 
viului interes generat pe toate me
ridianele de bogata sa activitate, se 
relevă faptul că numeroși editori 
străini au tipărit texte alese din 
aceste opere, precum și cărți dedi
cate președintelui român.

Președintelui Nicolae Co
s-a conferit titlul de T 
ris Causa de către l 
din București și de că 
stituții de invățămînt s 
străinătate, a primit 
ordine, distincții și me 
nești și străine. I s-a 
trei ori titlul suprem d 
Republicii Socialiste Roi

în aceeași revistă, s 
..ELENA CEAUȘESCU - 
PERSONALITATE**,  se j 

asigura tuturor națiunilor liberta
tea navigației.

Agenția sovietică T.A.S.S. relevă 
că plenara Consiliului Național al 
F.D.U.S. a adresat partidelor și 
organizațiilor democratice, guver
nelor și popoarelor din țările 
europene, din S.U.A. și conducă
torilor aitor state Apelul de a con
tribui multilateral la întărirea 
securității internaționale, la pre-' 
venirea pericolului războiului 
nuclear.

Se arată, totodată că, in opinia

României, reafirmată atît în De
clarația-Apel a F.D.U.S.. cit 
și in cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
înfăptuirea unor asemenea măsuri 
ar avea o mare însemnătate pen
tru Înlăturarea pericolului războiu
lui nuclear, in vederea asigurării 
păcii și securității popoarelor. 
Poporul român, ca și celelalte 
popoare ale lumii — evidențiază 
T.A.S.S. — așteaptă ca S.U.A., ce
lelalte țări din N.A.T.O. să adopte 
la rindul lor o atitudine realistă 
fată de inițiativele sovietice.

T.A.S.S, subliniază, totodată, că 
în Declarația-Apel a F. D. U. S. 
poporul român și-a exprimat spri
jinul față de inițiativele și propu
nerile Uniunii Sovietice vizind li
chidarea definitivă a armelor nu
cleare, prevenirea militarizării 
spațiului eosmic, încetarea expe
riențelor cu arma nucleară și alte 
acțiuni în domeniul securității și 
destinderii internaționale. 

articol consacrat prodigioasei acti
vități a tovarășei Elena Ceaușescu.

Elena Ceaușescu — menționează 
publicația citată — este un' om de 
știință și politic de renume mondial. 
Participă întotdeauna, alături de 
ilustrul ei soț. la toate activitățile 
de politică internă si externă, la 
convorbirile purtate cu diferiți con
ducători de state din întreaga lume.

Cunoaște aspectele cele mai noi 
ale problemelor internaționale, 
avînd o viziune globală profundă 
asupra diferitelor fenomene pri
vind politica, economia, știința și 
tehnologia. Are o contribuție esen
țială la dezvoltarea științei româ
nești.

Este profund interesată în pro
gresul țărilor în curs de dezvoltare 
și acordă un deosebit interes fina
lizării proiectului Dube al Rafină
riei naționale din Karachi (con
struită în colaborare cu . România
— n.r.).

Prestigiul și stima de care se 
bucură Elena Ceaușescu, ca savant 
și om politic, pe plan internațional
— continuă revista — decurg, de 
asemenea, din recunoașterea rolu
lui său activ în marea mișcare 
pentru pace, din promovarea con
secventă a științei ca mijloc de 
comunicare între națiuni. . de e*--  
dicare a subdezvoltării s< -
a mersului înainta 
calea nr^—-

Agenția france presse, 
într-o relatare despre cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostită la Plenara Consiliului Na
țional al F.D.U.S., relevă că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat un apel în care cere Uni
unii Sovietice să „continue mora
toriul privind experiențele nu
cleare**  (care expiră la 31 martie), 
iar Statelor Unite „să i se alăture**.  
„Nimic nu poate justifica con
tinuarea experiențelor nucleare**
— a declarat președintele Româ
niei. Totodată, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
în favoarea unui „program com
plex de dezarmare generală**,  care 
să;aibă in vedere, pe lingă armele 
nucleare, „toate armele așa-zise 
clasice**.

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat Uniu
nii Sovietice apelul de a continua 
moratoriul privind experiențele 
nucleare, iar Statelor Unite ale 
Americii apelul de a se -alătura 
moratoriului proclamat de LT.R.S.S., 
de a înceta experiențele nucleare
— informează, intr-o relatare re
feritoare la cuvintarea conducăto
rului statului român la Plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S., 
AGENȚIA REUTER. Relevind su
blinierea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
nimic nu poate să justifice conti
nuarea experiențelor cu armele 
nucleare, agenția arată că pre
ședintele României a condamnat 
noua experiență nucleară efec
tuată de S.U.A. in Nevada, acțiu
ne prin care a fost ignorată opi
nia publică americană și mondială. 
Agenția pune in evidență, de ase
menea, poziția României, reafir
mată în cuvântare de președintele 
Nicolae Ceaușescu, favorabilă unui 
acord general privind încetarea 
experiențelor nucleare de către 
toate statele,

Schimb de mesaje la n’vel înalt 
româno-china

BEIJING 50 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceauștscu, 
secretar general al,Partidului Conu- 
nist Român, președintele Repubjcii 
Socialiste Romania, au fost trais- 
mise tovarășilor IIu Yaobang. sece- 
tar generai al C.C. al P.C. Chittez. 
Deng Xiaoping, președintele Cotii- 
siei Centrale Consultative a P.C. Cli- 
nez. Li Xiannian. președintele RP. 
Chineze, si Zhao Ziyang. premierul 
Consiliului de Stat al R.P.,Chinese, 
un călduros salut si cele bai bune 
urări de sănătate, fericiri si noi 
succese in activitatea consacrată 
dezvoltării socialiste a Chitei.

Tovarășului Nicolae Ceauș&cu i-au 
fost transmise din partea conducă
torilor chinezi un mesaj tovirâsese 
de prietenie si cele mai bun; urări 
de sănătate, fericire, viată îndelun

Cuvintarea televizata î 
al C.C. al

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Luind 
cuvintul simbătă seara la televiziu
nea sovietică — anunță igenția 
T.A.S.S. — Mihail Gorbaciov, secre
tar general al C.C. al P.C.V.S., a 
abordat o serie de probleme iv*  
ale vieții internaționale

Încetarea experi-
către toata 
de

.„im- 
*r~‘m ^pnni in - 

,.aiă și să trar
_=atirii unui acord

_,ur.
Sperăm că acea*'**'  

Uniunii Sovietic» 
mod corespunr 
cum se cuvit. 
S.U.A.. de. guven. 
și Asiei. Africii și 
din intr,eaga lume.

Ședința Comiteu
lelh

MOSCOVA 29 (Agerpres). — x 
Moscova a avut loc ședința a 34-a 
a -Comitetului C.A.E.R. pentru cola
borare tehnico-științifică, la care 
au participat conducătorii organelor 
centrale pentru știință și tehnică 
din țările membre ale C.A.E.R., pre
cum și un reprezentant din R.S.F. 
Iugoslavia. Delegația română a fost 
-concluse de tpvarâșul Ion Ursu. prim- 
vicepreședi.nte al Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie. Au 
foș*  examinate probleme privind 
sarcinile care decurg din Programul 
complex al progresului tehnico- 
științific al țărilor - membre ale 
C.A.E.R. adoptat de către Sesiunea 
a 41-a a C.A.E.R., precum și din

Comunicat comun polono-unga.
VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei de prietenie între
prinse la Varșovia de Jânos Kâdâr, 
secretar general al P.M.S.U., la in
vitația lui Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, pune in evidență satisfacția 
față de evoluția relațiilor de cola
borare. pe multiple planuri, dintre 
cele două partide și țări. în legă
tură cu unele aspecte concrete ale 
situației din Europa și pe plan in
ternațional, cele două părți consideră 
că intărirea păcii și securității in
ternaționale, încetarea înarmărilor 
nucleare și începerea lichidării ar
senalelor acumulate pină acum con
stituie o sarcină importantă a tu
turor statelor lumii, a tuturor forțe
lor progresiste. Este reafirmat spri
jinul deplin față de propunerile 

gată, de J°i succese in activitatea i 
neobosit” consacrată făuririi socie— | 
tatii siCialiste multilateral dezvol
tate și înaintării României spre co
munici.

Scilmbul de mesaie a fost prile
juit de intîlnirea tovarășului Ion 
Di.icft. membru a! Comitetului Po- 
liric Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
vlceorim-ministru a) guvernului, cu 
tovarășul Wan Li. membru al Bi
roului Politic si al Secretariatului 
C.C. al P.C.C.. vicepremier al Con
siliului de Stat. în cadrul întilnirii 
au fost abordate probleme ale dez
voltării in continuare a relațiilor e- 
ronomice româno-chineze, in spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul 
vizitei la nivel înalt în R.P. Chineză, 
din octombrie 1935.

secretarului general
p. c. o. $.
în urmă cu cîteva zile. Statele 

LTnite au mai efectuat o experiență 
nucleară. Este evident pentru toată,lu
mea că momentul nu a fost ales în-tîm- 

lător. Experiența a fost efectuată in 
iunul încheierii termenului mora- 
riului declarat de Uniunea Sovie- 
ă in mod unilateral. Ieri a devenit 
loscut că in zilele următoare 
T.A. intenționează să efectueze 
î o experiență nucleară.
reau să spun deschis : Conșide- 

actualele acțiuni ale adminis- 
îi S.U.A., care continuă expe- 
ele nucleare in ciuda cererilor 
ente ale popoarelor, drept o 
care demonstrativă la adresa 
ii Sovietice, dar nu numai la 

ei. ci la adresa întregii lumi, 
■or popoarelor, inclusiv a pro-» 
lor popor.

cea ce privește moratoriul 
ru unilateral, a declarat Mihail 
iciov, pot spune că el acțio- 

’n continuare pină la 31 mar- 
Dar și după această dată, 
s-a mai anunțat, noi, nu 

a explozii nucleare, dacă 
■>ite vor pro'ceda la fel.

i dată administrației 
sa de a adopta o

bilă și de a înceta
în caz contrar,
va relua expe-
trebuie să fie

"arc

în
met. 
exâm.
re a c< 
mării tei.
tații Cent- 
informare ș

în cursul ș>. 
te convențiile 
vind colaborarea, 
tre țările membre 
domeniul creării și j. 
materiale și tehnologi, 
domeniul biotehnologie.

Uniunii Sovietice privind ince 
cursei înarmărilor și lichidarea, p 
la sfirșitul acestui secol, a armei, 
nucleare. Pentru o cotitură pozitiva 
pe calea spre încetarea cursei înar
mărilor nucleare — se spune in co
municat — ar fi foarte important ca 
și S.U.A. să declare moratoriu asu
pra experiențelor termonucleare.

R.P. Polonă și R.P. Ungară, reafir- 
mind hotărîrea lor de a acționa, îm
preună cu toate statele ce sprijină 
cauza intârimi păcii, dezarmării și 
destinderii, se pronunță pentru obți
nerea, cit mai urgentă, de rezultate 
concrete în cadrul reuniunii de la 
Viena cu privire la reducerea tru
pelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală, precum 
și, al Conferinței de la Stockholm 
pentru securitate și încredere și 
pentru dezarmare in Europa.

Sprijin inițiativei 
de eliberare a Bdeanilor 

de arma chimică
SOFIA 29 (Agerpres). - Comite

tul bulgar pentru înțelegeți recipro
că și colaborare in Balcan a publi
cat un apel in care sprijnă ideea 
transformării Balcanilor intț-o zona 
lipsită de arma chimică — anunță 
agenția B.T.A. Apelul — adresat ță
rilor vecine — relevă că ide»a creării 
unei zone libere de arma chi
mică, lansată de președinții 
Nicolae, Ceaușescu și .Todor, Jlvkov, 
în decembrie anul trecut, a fost 
primită favorabil in Peninsula Bal
canică. Această inițiativă — mențio
nează' B.T.A. — este rezultatul asu
mării unei responsabilități istorice 
pentru viața , și soarta popoarelor 
balcanice, al preocupării pentru păs
trarea patrimoniului material și spi
ritual, creat aici de-a lungul a nu
meroase generații.

U.R.S.S Măsuri pentru 

perfecționarea activității 

economice in agricultură
MOSCOVA 29 (Agerpres), — C<- 

mitetuj Central al P.C.U.S. si Coi - 
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au ■' - 
doptat.o hotărîre cu privire la pe- 
fectionareă mecanismului de cond i- 
cere economică în complexul agro
industrial — informează agenția 
T.A.S.S. Documentul subliniază că 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S. 
Privind accelerarea dezvoltării so- 
cial-economice a tării Impune mă
suri ferme de' imbunătătire a acti
vității întreprinderilor si organizații
lor din complexul agroindustrial, de 
perfecționare a întregului mecanism 
economic in acest important sector 
aJ economiei naționale, lărgirea au
tonomiei si creșterea răspunderii col
hozurilor si sovhozurilor pentru re
zultatele activității lor.

Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 29 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au desfășurat vineri lu
crările plenarei C.C. al U.C.I.. care 
a dezbătut probleme legate de 1O' 
tineretului in societate și creai 
condițiilor necesare pentrU' partici
parea mai amplă a tinerei generații 
la viața social-politică a țării. în 
acest sens, a fost adoptat un proier*  
de rezoluție, ce va fi supus spi 
examinare și aprobare Congresul- 
al XIII-lea al U.C.I. — relateaz. 
agenția TANIUG.

Adunare festiva
cu prilejul aniversării 

i 30 de ani de la crearec 
'utului unificat de cercetă' 

nucleare \
'VA 29 (Agerpres) 
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GLASUL UNEI ȚARI CARE SE PRONUNȚĂ
PENTRU PACE ÎN LUME

Propunerile și inițiativele 
înarmărilor și realizarea unor 
rind de dezarmare nucleară, formează obiectul unui amplu articol 
în publicația italiană „Ecomond Press".

în opinia României — se arată 
in articol — problema fundamen
tală a epocii noastre o constituie 
încetarea cursei înarmărilor, in 
primul rind a celor nucleare, tre
cerea la dezarmare, înlăturarea 
pericolului unui nou război și asi
gurarea păcii in lume. în această 
direcție o atenție prioritară trebuie 
acordată opririi amplasării rache
telor americane in Europa și abo
lirii contramăsurilor nucleare so
vietice, realizării unor acorduri co
respunzătoare care să ducă la 
eliminarea rachetelor amplasate 
pină in prezent și, în perspectivă, 
la eliminarea din Europa a tutu
ror armelor nucleare. Avînd in 
vedere faptul că problema rache
telor' nucleare cu rază medie de 
acțiune se referă în primul rind 
la țările europene, acestea trebuie 
să iși asume responsabilitatea 
apărării popoarelor lor, adică a în
tregii Europe, de o catastrofă nu
cleară. în concepția României, ță
rile continentului european, și in 
special țările N.A.T.O. și .ale Tra
tatului de la Varșovia, nu pot ră« 
mine simple spectatoare, in aștep
tarea rezultatelor negocierilor din
tre Statele Unite și Uniunea So
vietică. ci trebuie să participe, in
tr-o formă corespunzătoare, Ia ne
gocieri, pentru a se ajunge la un 
acord cu privire la eliminarea ar
melor nucleare din Europa.

România a considerat și consi
deră necesar ca țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia și ale 
N.A.T.O. să se întîlnească și să iși 
aducă o contribuție activă la tn- 
cheterea cu succes a negocierilor

României îndreptate spre oprirea 
măsuri concrete de dezarmare, in

cursel 
primul 
apărut

Unite.

Jb

Incheierea convorbirilor sovieto-algerienf
O.) 

reh.

dintre U.R.S.S. și Statele
Totodată; ea consideră necesar ca 
la diferitele conferințe ale unor 
organisme internaționale, (Geneva, 
Viena) să fie intensificată activi
tatea consacrată dezarmării.

România — continuă publicația 
citată — afirmă că este de o deo-

mai pe plan european, ci și mon
dial. . în acest spirit, România ac
ționează în mod consecvent în ve- 

. derea obținerii unor rezultate con
crete, pozitive, care să răspundă 
aspirațiilor legitime și așteptării 
popoarelor din Europa.

România depune eforturi susți
nute pentru dezvoltarea unei co
laborări multilaterale intre țările 
balcanice, pentru transformarea 
acestei zone intr-o regiune fără 
arme nucleare și chimice, fără

Articol apărut in publicația italiană 
„Ecomond Press"

sebită importanță oprirea oricărei 
acțiuni de militarizare a spațiului 
cosmic ; ea consideră oportună re
glementarea generală a utilizării 
spațiului cosmic in scopuri pașnice 
de către diferite țări, apreciind că 
O.N.U. trebuie să iși asume res
ponsabilitatea de 
tat internațional

: cosmic. România 
tru desființarea 
de pe teritoriile 
tru retragerea trupelor străine in 
limitele granițelor naționale, pre
cum și pentru crearea condițiilor 
menite să ducă la desființarea si
multană a N.A.T.O. și a Tratatu
lui de la Varșovia.

în concepția României, rezulta
tul pozitiv al Conferinței de la 
Stockholm, consacrată încrederii și 
dezarmării în Europa, ar avea o 
mare importanță pentru politica 
de destindere și colaborare, nu nu-

a elabora ttn tra- 
asupra spațiului 
se pronunță pen- 
bazelor militare 

altor țări și pen-

baze militare străine. Totodată, 
România sprijină eforturile în
dreptate spre crearea de zone lip
site de arme nucleare în nordul și 
în centrul Europei, in alte regiuni 
ale lumii, intrucit ele pot consti
tui pași pozitivi in lupta pentru 
pace, dezarmare generală și. in 
primul rind, pentru dezarmare nu
cleară.

Numeroase propuneri ale diferi
telor state in domeniul dezarmării 
reflectă, potrivit concepției Româ
niei, preocuparea popoarelor de a 
pune capăt cursei periculoase a 
înarmărilor. Propunerile, oricit de 
constructive ar fi, nu sint însă su
ficiente. Este imperios necesar să 
se treacă de la declarații de inten- 

■ții la fapte concrete. în acest sens, 
România a propus reducerea chel
tuielilor militare, trecerea la re
ducerea armamentelor și a arma
telor, in primul rind ale celor două

blocuri militare — N.A.T.O. și Tra
tatul de la Varșovia.

în articol se spune că în ceea ce 
privește numeroasele conflicte lo
cale e.xistente in lume. România 
consideră că, oricit de dificile și 
de îndelungate ar fi acestea, ne
gocierile pașnice reprezintă sin
gura cale rațională de soluționare 
a problemelor controversate, unica 
alternativă a conflictelor și a răz
boiului. In acest spirit. România 
se pronunță pentru soluționarea 
globală, justă și durabilă a con
flictului din Orientul Mijlociu, care 
să asigure soluționarea problemei 
poporului palestinian pe baza 
dreptului său la autodeterminare, 
inclusiv înființarea unui stat pa
lestinian independent. Aceasta ar 
duce la o pace durabilă și justă, 
care ar garanta integritatea, inde
pendența și suveranitatea tuturor 
statelor din regiune. în actualele 
condiții, ar fi importantă convo
carea unei conferințe internaționa
le, sub egida O.N.U., cu partici
parea tuturor statelor interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, precum și cu 
participarea U.R.S.S. și a Statelor 
Unite.

România se pronunță, totodată, 
pentru încetarea conflictului dintre 
Iran și Irak, pentru retragerea 
•trupelor celor dâuă țări in inte
riorul granițelor naționale și pen
tru soluționarea problemelor con
troversate pe calea tratativelor, 
pentru Încetarea situațiilor confllc- 
tu-ale din Africa australă. America 
Centrală și din alte regiuni ale lu
mii, pornind de la concepția că 
trebuie respectat dreptul fiecărui 
popor la dezvoltarea liberă, inde
pendentă, fârâ nici un amestec din 
afară — se arată in încheierea ar
ticolului din „Ecomond Press**.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — în 
comunicatul comun sovieto-algerian, 
dat publicității la încheierea vizitei 
la Moscova a președintelui Algeriei, 
Chadii Bendjedid, se subliniază con
vingerea celor două părți că o în
sănătoșire a climatului internațional 
este posibilă numai prin oprirea 
cursei înarmărilor, neadmiterea 
transferării acesteia in spațiul cos
mic, respectarea dreptului legitim

I

tuturor popoarelor de a 
sine stătător destinele 

și democr

al 
de 
structurarea 
porturilor internațione
situația din diferite 
cele două părți au 
sitatea intensificăr 
tru reglementare 
probleme exis’ 
tivelor.
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PROIECT DE REZOLUȚIE. 
Uniunea Sovietică a prezentat 
Consiliului, de Securitate, spre 
examinare, un proiect de rezoilu-, 
ție in care se cere condamnarea 
hotărită a actului de agresiune i/- 
treprins de Statele Unite impotrU 
va Jamahiriei Libiene, acțiune ce 
constituie o încălcare flagrantă a 
Cartei O.N.U. și a normelor d^deept 
internațional, informează agenția 
T.A.S.S. în document se cere în
cetarea imediată a orică'"??’ “t'.’*" 1 
ostile Împotriva integ'l'âWt tertto- 
ria.'e. a suveranităt-ă indepen
denței Libiei, retregenea imediată 
a forțelor armat*  ale S.U.A. c— 
această zonă. / ’ ' r

ÎNTREVEJP^RE. Secretarul ,, 
neral al C«- al EC. Chinez^ 
Yaobang, « avut o întrevede/aI 
Beijing, cu primul minisțun. 
Noii Zzelande, David Lange\-ao_ 
țA asenția China Nouă, că 
bang a arătat, cu acestaferi(e 
cile două țări pot realj^erț și 
forme de cooperare $ustriaje. 
in anumite sectoarf Lange a 
La rindul său, D

»' prin.

re

ni- 
area 

mtre-

VIZIT*-
R.S.F. 
viei, /sosit, s. 
într-/ xdZ!te ofici. 
la talia Ctyene, 
ți/ A-C.T.C. șj Taniug.’ ’ ”“™

- /1mYV!NTA.?E* Adresindu-se na-
riale, a .suveranități ?i tndepen- marcării a 16 ani
dental Libiei, retwiwrea imediată br;. a,i^vac^rea- bazelor militare 
s forțelor armat*  ale S.U.A, din jja-.j «.„.J?11?.. iara- conducătorul

cit Șl frontierele sale - informează agenția KUNA. ““onw- 

hJNlTl,£IRE' Ședințele Iraku- 
simbătă vUSSeln* s"a întilpi‘ simbăta cu Yasser Arafat pre
ședintele Comitetului Executiv al

rezolului 
an Vlai ko

la Phenian, 
.. ------ patru zile

P^î^Lntelui R.P.D.’ Mm Ir Sen ___

publicități
»rimă satisf 

după trei ani 
etățeanului bi 

JSf refuzat drept 
a a fost, in cele 

eliberat. Nici anele 
Și nici procedurile tri- 

<„aii dovedi impli-anului bulgar in atenta, 
,a pape! Paul al II-iea 

i declarație. ’

tzației pentru Eliberarea Pa
teu aflat ia Bagdad. întreve- 

ea. transmite agenția I.N A a 
»t consacrată evoluției situației 

•an lumea arabă, cu accent ne nrn*  
cental sMIteStinian/£- rezul’atele re- 
teriM1 -i a.e°nsiliului Minis, 
dintre Iran'sTlralu be Si confUct«l 

coopeț’aritRrHntEXaniln;t1d W°blema 
dlntre Partidele și mls- 

ranot6 prOffresiste din zona Meriite- nanei. prezidiul Uniunii Socialiste ■•

organizație social- Mlibcă din țară, a subliniat nece- 
s ^austinT^03 să int'Jnească 
iritata- î- C“ mai eneralc pai'e--’ 
securitatea și cooperarea in zona 
U s Al țaSenha Tan,UZ-

■ ' a chemat la orgentaw 
Pregătirilor pentru viitoarea confi 

? part'de!or ?l mișcărilor pr< 
gresiste din zona Mediteranei car 
d^ează să aibă loc in Tunisia

lansare.
<itn Guyana Franceză.
sată vineri, conform proyramulu 
a . ora 23.30 GMT. o rachetă 1 

realiza^ de Agenfi ve ^O h vest-evroPe^£. La aproa 
Pe 20 de minute de la lansare, ei 
°ut °'u/ «vestei rachete au fost plasați Pe orbită d<). sa(pU j- 
ceMaHTCatii- UnUl ficelalalt brazilian.

De la baza Kourot 
a .fost lan
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