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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a efectuat ieri o vizită de lucru în întreprinderi din Capitală

Oamenii muncii din unitățile vizitate au dat expresie hotăririi de a intimpina glorioasa 
aniversare a partidului cu realizări deosebite, de a-și consacra toate forțele infăptuirii 
sarcinilor de plan pe acest an și pe intregul cincinal, a obiectivelor stabilite de 

Congresul al Xlll-lea al partidului

istoria glorioasă a parti- 
sentimente de mindrie pa-

jubiliară 
cu firești

magiind în această primăvară 
dului nostru comunist, evocăm 
triotică rădăcinile sale adinei în viața țării, nestrămutatul său ata

șament față de marile idealuri ale poporului, față de cauza socialismu
lui. Scrutînd prin vreme drumul de muncă, de luptă și izbînzi ale parti
dului, se detașează cu limpezime adevărul că forța și capacitatea sa de 
a mobiliza și organiza masele iși au izvorul in preocuparea statornică 
de a articula o strategie de acțiune revoluționară în consens cu nevoile 
poporului, cu comandamentele fiecărei etape istorice, aplicînd adevăru
rile general-valabile ale socialismului științific la condițiile concrete ale 
societății românești. Aceasta i-a asigurat partidului politic al clasei noas
tre muncitoare o audiență fără precedent în conștiința popularq# consti
tuind temeiul marii încrederi cu care a fost înconjurat mereu de popor.

Acest adevăr al istoriei partidului nostru comunist este cu strălucire 
confirmat de anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidu
lui, cînd, sub impulsul gîndirii și activității secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, și cu contribuția sa hotăritoare, 
întreaga operă de edificare a noii orinduiri a fost așezata pe temelia 
trainică a spiritului creator, a receptivității față de nou, a rigorii știin
țifice. în toți acești ani a fost elaborat un larg, cuprinzător și armonios 
ansamblu de idei și concepte teoretice profund originale privind toate 
laturile și domeniile construcției socialiste, rod al unei analize aprofun
date a realităților românești, al cunoașterii cerințelor epocii pe care o 
trăim. Aplicarea lor în practica făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră se înfățișează, astfel, ca o strategie de dez
voltare social-economică ce poartă amprenta creativității, a originalității.
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Înaltă răspundere pentru destinele omenirii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a efectuat 
o vizită de lucru la Întreprinderea de mașini grele și la între
prinderea „Vulcan" din Capitală, unități moderne, reprezen
tative, ale industriei noastre constructoare de utilaj tehnologic.

Au participat tovarășii Constantin Dăscălescu, Nicolae 
Constantin, Constantin Olteanu, Ștefan Bîrlea, Ion Ursu, Silviu 
Curticeanu, Ion C. Petre, viceprim-ministru al guvernului.

Vizita a avut loc în climatul de 
intensă activitate creatoare, in care 
oamenii muncii din intreaga țară, 
puternic mobilizați de orientările, 
indicațiile și indemnurile cuprinse 
in ampla cuvintare rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la tribuna 
recentei plenare a CC. al P.C.R., 
acționează cu abnegație și inaltă 
responsabilitate pentru înfăptuirea 
prevederilor de plan la un nivel su
perior de calitate și eficiență, pen
tru realizarea integrală a programu
lui suplimentar, pentru dezvoltarea 
intensivă a economiei, pentru pro
gresul multilateral al patriei, pen
tru a cinsti, cu noi și strălucite 
realizări, măreața aniversare de la 
8 Mai — împlinirea a șase decenii 
și jumătate de glorioasă existență a 
partidului nostru comunist. ,

Ferm integrate în această at
mosferă insuflețită, de - muncă sus- 

, ținută și rodnică, colectivele unități
lor vizitate au raportat secretarului 
general al partidului despre modul 
în care iși indeplinesc importantele 
sarcini ce le revin din planul na
țional unic, din programele priori-' 
tare- din documentele Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. în cadrul 
dialogului de lucru au fost exami
nate indeaproape rezultatele obți
nute pe primul trimestru, stabilin- 
du-se, totodată, căile și direcțiile 
principale de acțiune pentru reali
zarea și depășirea producției plani
ficate pe anul 1986 și pe intregul 
cincinal, pentru executarea și livra
rea. la timp și in cele mai bune 
condiții, a mașinilor, utilajelor și 
echipamentelor solicitate de econo
mia națională sau destinate expor
tului.

Cei ce muncesc în cele două mari în
treprinderi bucureștene l-au întimpi- 
nai pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu flori și bucurie in inimi, cu cele 
mai calde sentimente de dragoste, 
prețuire și recunoștință, alăturmdu- 
se omagiului fierbinte adus de in
treaga națiune, cu prilejul scumpei 
aniversări de la 8 Mai. secretarului 
general al partidului, care și-a de
dicat, din anii tinereții, eroica sa via
ță și activitate revoluționară luptei 
împotriva exploatării și asupririi, 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru implinirea aspirațiilor supre
me de pace, bunăstare și progres ale 
poporului nostru, pentru făurirea 
noului destin al României, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului pe pămintul patriei. tovarășa (Continuare in pag. a V-a)

Sub semnul acestor vibrante și 
înălțătoare simțăminte s-a desfășu
rat vizita la ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI GRELE BUCU
REȘTI, unde numeroși muncitori și 
specialiști au făcut o entuziastă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ovațio- 
nindu-i îndelung. Ei au aclamat cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră si mindria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu ■— Pace!“.

In cinstea sosirii conducătorului 
partidului și statului se afla alinia
tă o formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor militare ale tineretului 
pentru apărarea patriei, care a pre
zentat onorul.

Vizita a prilejuit, din primele mo
mente, o analiză cuprinzătoarei a- 
profundată, Ia care au participat 
Mihai Moraru, ministrul industriei 
de utilaj greu. Marin Enache. mi
nistrul industriei metalurgice. Petre 
Preoteasa, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, Cornel 
Mihulecea. președintele Comitetului 
de stat pentru energia nucleară, 
precum și membri ai conducerii cen
tralei de resort și ai întreprinderii.

Directorul unității. Dumitru Con
stantin, a arătat că principalii in
dicatori ai planului pe primul tri
mestru al anului au fost îndepliniți, 
întreprinderea livrînd peste preve
deri însemnate cantități de oțel aliat 
și înalt aliat, de utilaj metalurgic și 
de piese grele, forjaîe și turnate. în 
continuare, s-au prezentat măsurile 
întreprinse pentru folosirea intensi
vă. prin dotări suplimentare, a spa
tiilor de producție existente, pentru 
crearea de noi capacități, in vede
rea asigurării condițiilor care să 
asigure realizarea integrală a nece
sarului de utilaj greu pentru econo
mia națională, precum și pentru 
export. S-a subliniat că. în prezent, 
eforturile colectivului sint concen- 

precădere in direcția în- 
programului de moder-

trate cu 
făptuirii 
nizare a proceselor de producție, ela
borat 
tarului 
rășul 
perfecționarea fluxurilor tehnologi
ce, o mai bună organizare și specia
lizare a fabricației, executarea unor 
produse cu parametri tehnico-func- 
ționali comparabili cu cei realizați 
pe plan mondial, creșterea mai ac
centuată a producției și dublarea

potrivit indicațiilor secre- 
general al partidului, tova- 

Nicolae Ceaușescu, pentru

productivității muncii în actualul 
cincinal. A fost relevat sprijinul de 
care beneficiază întreprinderea in 
finalizarea acestui important pro
gram din partea institutelor de cer
cetare și de invățămint superior, a 
comisiei centrale de organizare și 
modernizare, condusă cu inal
tă competentă științifică de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Gazdele s-au referit la sarcinile 
sporite ce revin unității, cu deosebi
re în această perioadă, în produce
rea utilajului energetic și metalur
gic. în acest sens, au fost subli
niate măsurile luate pentru îndepli
nirea indicației secretarului general 
al partidului de a se organiza linii 
de fabricație pentru ansamble speci
fice. de a devansa punerea in func
țiune a unor capacități de producție, 
de a crea condiții pentru realizarea 
în anul 1986 a unui important volum 
de utilaje energetice.

înfățișînd aceste preocupări de 
seamă ale colectivului, directorul 
întreprinderii a invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

Elena Ceaușescu să viziteze citeva 
sectoare de bază ale unității. în 
secția de mecanică și sudură grea 
a fost prezentată organizarea fabri
cației de echipamente pentru cen
trale nuclearo-electrice, evidențiin- 
du-se tehnologiile și dispozitivele 
specifice folosite la realizarea aces
tor produse de mare complexitate 
tehnică.

în hala de ftarboagregate, urmă
rind îndeaproape desfășurarea pro
cesului dc producție, stadiul reali
zării anumitor utilaje. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se stu
dieze posibilitatea creșterii capaci
tății de lucru pe suprafețele exis
tente. prin introducerea de mașini 
capabile să prelucreze și sub- 
ansamble de dimensiuni mai mari.

în secția pentru turnarea lingou- 
rilor mari s-au prezentat tehnolo
giile moderne 
duc 
consumuri materiale și de manope
ră. Au fost remarcate, de asemenea, 
tehnologiile pentru forjarea rotoare
lor de turbine și pentru generatoare 
destinate centralelor nuclearo-elec- 

utilizate, care con-
la importante reduceri de

trice, în specia) a celor a căror asi
milare a început in acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat colectivul întreprinderii pen
tru realizările obținute în organiza-, 
rea și modernizarea producției, în 
realizarea unor produse de inaltă 
tehnicitate și performanță. Secreta
rul general al partidului a apreciat 
că nivelul ridicat al producției, ex
periența valoroasă și calificarea 
inaltă a muncitorilor și specialiștilor 
de aici constituie o bază bună pep- 
tru extinderea cooperării întreprin
derii cu firme renumite din străină
tate de profil similar.

Mulțumindu-i, încă o dată, in mod 
călduros pentru noua vizită Între
prinsă, cadrele de conducere și spe
cialiștii prezenți l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu' că va 
fi mobilizat întregul potențial ma
terial și uman al intreprinderii, m 
vederea înfăptuirii neabătute a 
orientărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, în
deplinirii exemplare a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate

Vocația construcției —

internațională al 
general al partidului, 
Republicii, tovarășul 

Ceaușescu, prin Declarația- 
Frontului Democrației și 
Socialiste și, acum, prin De- 
Marii Adunări Naționale —

acest 
de nestrămutat a 

acționa cu toată fer- 
inlăturarea pericolu- 
care amenință ome- 

dezarmare,

vocația 
păcii ! Poporul romăn întruchipează 
această dublă vocație prin faptele 
sale cotidiene și, deopotrivă, prin 
pozițiile sale clare și angajante in 
momente de mare răspundere pentru 
destinele naționale și ale întregii 
omeniri. Elaborînd, Ia inceput de cin
cinal, programe de cea mai mare 
importanță pentru înfăptuirea obiec
tivului de trecere la un nou stadiu 
de dezvoltare a patriei, el și-a rea
firmat cu putere — prin glasul de 
înaltă autoritate 
secretarului 
președintele 
Nicolae 
Apel a 
Unității 
clarația 
voința fermă de pace.

In numele marelui deziderat al 
păcii, forul legislativ suprem al țării, 
Marea Adunare Națională, în spiri
tul insuflețitorulur îndemn adresat . 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara Comitetului Central al par
tidului, cu prilejul plenarei Consi
liului Naționăl al F.D.U.S., reafirmă 
in mod solemn, prin Declarația adop
tată in prima sa sesiune din 
an, hotărirea 
României de a 
mitatea pentru 
lui de război 
nireă și trecerea la 
pentru înfăptuirea nobilelor obiec
tive înscrise pe frontispiciul Anului 
Internațional al Păcii.

Proclamarea de către Organizația 
Națiunilor Unite a Anului Interna
țional al Păcii — rezoluție la care 
România este coautoare — a avut și 
are ca obiectiv, așa cum se știe, ac
tivizarea și mai puternică a forțe
lor sociale celor mai largi, a tutu
ror popoarelor, planetei pentru înlă
turarea prifriejdiei unei conflagrații 
atotpustiitoare, pentru asigurarea 
unui viitor pașnic întregii omeniri.

Partidul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pornind tocmai 
de la rolul popoarelor ca făuritoare 
ale istoriei, au considerat și consi
deră că o răspundere deosebită re
vine in acest sens parlamentelor, 
menite să reprezinte aspirațiile și 
voința maselor, care pot să aducă o 
contribuție importantă la promova
rea intereselor de pace și securitate 
ale tuturor națiunilor. în acest sens, 
Marea Adunare Națională a inițiat 
demersuri de larg răsunet interna
țional, adresînd apeluri solemne că
tre factorii de conducere ai statelor, 
chemînd la acțiuni unite parlamen-

țări ale lumii, forțele 
de pretutindeni. Actuala 
prin care parlamentul 
exprimă hotărîrea de a

cauze

distrugerii

de' impor-
1-ar con-

tele altor 
progresiste 
declarație, 
român iși 
întări și mai puternic conlucrarea cu 
parlamentele și forțele iubitoare de 
pace din intreaga lume, se înscrie 
astfel în suita unor inițiative con
stante, care oglindesc perseverența 
eforturilor consacrate nobilei 
a dezarmării și păcii.

Necesitatea cea mai urgentă 
mentului actual, așa cum se 
niază in Declarația Marii Adunări 
Naționale, este încetarea experimen
tării, producerii și amplasării de noi 
arme nucleare, reducerea și apoi 
eliminarea totală a acestora, pre
venirea militarizării Cosmosului. în 
mod deosebit se impune încetarea 
amplasării de noi arme nucleare în 
Europa, eliminarea și lichidarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune de 
pe continent și din alte zone ale 
lumii. Parlamentele, guvernele, fac
torii de decizie ai statelor sînt che
mați să acționeze potrivit voinței 
și năzuinței popoarelor de înlăturare 
definitivă a spectrului 
nucleare.

Un prim pas, deosebit 
tant, in această direcție 
stitui. după cum subliniază pre
ședintele României, incheierea unui 
acord general privind încetarea ex- 
perințelor nucleare de către toate 
statele. De aceea, România a adre
sat Uniunii Sovietice apelul — re
înnoit acum de Marea Adunare 
Națională — de a continua morato
riul privind experiențele nucleare, 
precum și Statelor Unite ale Ameri- 
cii chemarea de a se alătura acestui 
moratoriu.

Totodată, președintele României * 
evidențiat din nou necesitatea strin
gentă a elaborării unui program 
complex de dezarmare generală, 
in centrul căruia să se afle dezar
marea nucleară. Un asemenea pro
gram trebuie să prevadă, totodată, 
reducerea substanțială a tuturor ar
melor clasice, a efectivelor și buge
telor militare. în acest scop, țara 
noastră se pronunță cu fermitate 
pentru interzicerea armelor chimice, 
pentru reducerea la jumătate, pinâ 
la sfirșitul acestui secol, a armelor 
clasice, a forțelor armate și a chel
tuielilor militare, ceea ce ar per
mite ca uriașele sume irosite pentru 
înarmări să fie utilizate pentru ac
celerarea progresului tuturor state
lor, in primul rind al celor în curs 
de dezvoltare. Declarația Marii Adu
nări Naționale subliniază că înfăp
tuirea obiectivelor Anului Interna
țional al Păcii reclamă, în același 
timp, soluționarea prin mijloace 
pașnice, prin tratative a situațiilor 
conflictuaie existente in diferite re
giuni ale lumii, rezolvarea grabnică, 
în spiritul echității și justiției, a 
unor fenomene profund negative din 
economia mondială, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

Sint tot atitea direcții de acțiune 
care impun o largă conlucrare a 
parlamentelor, a forțelor înaintate 
de pretutindeni pentru înfăptuirea 
nobilelor țeluri ale Anului Interna
țional al Păcii. Marea Adunare Na
țională a ' ‘
acest sens 
lamentelor 
mentelor 
a acționa _______  _____ __ _____
mina realizarea de înțelegeri care să 
deschidă calea dezarmării, a înlătu
rării pericolului nuclear, să asigure 
soluționarea tuturor marilor proble
me care confruntă omenirea, potri
vit aspirațiilor de pace și progres 
ale tuturor popoarelor.

„Nouă, membrilor forurilor legis
lative ale statelor lumii — se arată 
m Declarația Marii Adunări Națio- - 
nale — care reia ideea centrală sub
liniată de președintele țării — ne revine • - —
pentru _ ___ _ _____
național al Păcii să nu rămînă un 
an de declarații și proclamații, ci 
să marcheze un început efectiv spre 
dezarmare, spre încetarea confrun
tărilor și trecerea la o politică nouă, 
de făurire a unei lumi a păcii și 
înțelegerii, fără arme și fără răz- 
boaie“. Cu conștiința acestei răspun
deri. parlamentul român, exprimînd 
gmdurile și sentimentele întregului 
nostru popor, se angajează ca, in 
spiritul politicii profund umaniste și 
constructive promovate consecvent 
de România socialistă, de președin
tele Nicolae Ceaușescu, să con
lucreze strins cu parlamentele tutu
ror statelor, cu toate forțele progre
siste ale lumii contemporane pen
tru triumful păcii pe planeta noas
tră.

României adresează in 
o vibrantă chemare par- 
statelor europene, parla- 

din toate țările lumii de 
neabătut pentru a deter-

o imensă responsabilitate 
a determina ca Anul Inter- '

Dumitru ȚINU
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PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE

Putem produce mai mult, cu cheltuieli 
materiale substanțial reduse

De ce
în întreprinderi 

producătoare 
de ciment, 

cu tehnologii 
identice, 
se obțin 
rezultate 
diferite ?

O statistică a spiritului
Am efectuat anagospodăresc.

liza noastră pornind de la rezultatele

Consum 
de combustibil 
(tcc la 1 000 

tone clincher)

Consum de energie 
(MWh la 1000 
tone ciment)

Indici extensivi 
de folosire 

a cuptoarelor de 
3 000 tone clincher 
pe zi (în procente)

Fieni 116.0 105,89 75,1
Aleșd 120,5 117,79 18,5
Tașca 124,05 113,8 55,8
Hoghiz 129,5 110 69

Cifrele sînt elocvente prin ele 
Insele și, practic, nu necesită prea 
multe comentarii. Totuși, cîteva ob
servații se impun. Nu întimplător 
cele mai mici consumuri energetice 
si de combustibili se înregistrează la 
Fieni, unde indicii de folosire a 
instalațiilor sint dintre cei mai buni, 
în schimb, la combinatele din Aleșd, 
Hoghiz și Medgidia consumurile sînt 
nejustificat de mari.

Cunoașteți experiența co
lectivului din Fieni ? Trad:t’-a 
fabricării cimentului la Fieni este 
veche. Aici, in urmă cu 11 ani, s-a 
construit prima linie tehnologică de 
3 000 tone clincher pe zi din țara 
noastră. în acest răstimp, experiența 
colectivului de-la Fieni s-a îmbogățit 
continuu. Convingător, în acest sens, 
este faptul că, în prezent, nivelul pro
ducției se situează eu 9—10 la sută 
peste prevederile din proiect, iar 
consumurile energetice s-au redus 
simțitor, fiind comparabile cu cele 
mai bune rezultate obținute pe plan 
mondial.

— Totul se datorează seriozității 
Întregului colectiv, organizării in 
amănunt a procesului de producție, 
pasiunii pentru nou și luptei conti
nue pentru autodepășire — ne spune 
inginerul Gheorghe Dragomir, di
rectorul combinatului. Am să mă 
refer la un singur aspect pe care îl 
consider hotăritor în activitatea 
noastră : folosirea deplină, cu înalt 
randament, a mașinilor și instalații
lor, întreținerea, revizia și repararea 
lor la timp, preventiv chiar. Această 
activitate constituie prioritatea nu
mărul unu pentru colectivul nostru. 
Astfel, in lunile de iarnă, cînd ce
rerea de ciment este mai scăzută, 
efectuăm o temeinică și riguroasă 
revizie a instalațiilor și utilajelor, 
în această acțiune sînt cuprinși ab
solut toți oamenii muncii. Concomi
tent cu reparațiile facem moderni
zări pi perfecționări pentru ridicarea 
parametrilor de funcționare ai in
stalațiilor.

In anul 1985 au fost aplicate 
peste 400 de propuneri de Introdu
cere a progresului tehnic, cele mai 
multe Ia linia de 3 000 tone clincher 
pe zi. în acest an, la aceeași linie 
tehnologică, ne-am propus să apli
căm 29 de măsuri, dintre care 18 
s-au și materializat cu ocazia re
parațiilor din iarnă. Unele din ele

O soluție originală de ridicare 
a calității produselor

Realitatea însăși dovedește că pro
cesele tehnoiogice cresc vertiginos 
în complexitate pe măsură ce vrem 
— și vrem — să obținem produse de 
calitate tot mai înaltă, cu proprie
tăți și caracteristici superioare. Prac
tic. la ora actuală, în tot mai multe 
unități economice micronul a deve
nit o unitate uzuală in aprecierea 
preciziilor de prelucrare, iar in si
derurgie sau în chimie temperatu
rile. presiunile, tensiunile curentu
lui electric trebuie să urmeze cu fi
delitate grafice ale căror contururi 
seamănă cu niște broderii de o fi
nețe care se apropie de aceea a 
filigranului.

Stăpînirea și dirijarea acestor pro
cese tehnologice preocupă pe nu
meroși specialiști din cele mai dife
rite domenii de activitate. Soluții 
există, fiecare unitate fiind dotată cu 
o gamă diversă de aparate de mă
sură și control. Problema este însă 
menținerea în perfectă stare de 
funcționare a acestor aparate. Un 
micrometru — pentru a da poate cel 
mai la îndemină exemplu — chiar 
dacă nu se defectează, se uzează in 
timp. Ce facem cu acest aparat de 
mare finețe și nu tocmai ieftin după 
ce s-a uzat 7 îl trimitem la fier 
vechi 7 Dar cum procedăm atunci 
cind dintr-o elementară precauție, 
la diferite intervale de timp, vrem 
să verificăm..- precizia de măsurare 
a micrometrului 7

Asemenea întrebări și-au pus mul
tă vreme și oamenii muncii de la

De citevo ori, în ultimii ani, ziarul nostru a publicat 
ample articole privind realizarea producției de ciment. 
Firește, se pune întrebarea : de ce atit de des 
CIMENTUL ? Nimic mai simplu. Cimentul, produs de 
bază al economiei naționale, este strict necesar pentru 
înfăptuirea programului de investiții productive din 
industrie, agricultură, precum și pentru construcțiile 
de locuințe și alte obiective social-culturale. Apoi, 
cimentul, este știut, constituie unul din materialele 
energo-intensive, reclamă cheltuieli energetice mari 
pentru producerea lui. Pe de altă parte, datorită cali
tăților sale, cimentul fabricat în țara noastră este 
solicitat în cantități însemnate Io export. Este firesc 
deci ca permanent să se caute noi și noi soluții 
pentru producerea cimentului cu consumuri materiale 
și de energie cit mai reduse.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, este necesar să se acționeze cu toată 
hotărirea în vederea încadrării în normele de consum, 
pentru reducerea în continuare a consumurilor ener
getice și de materii prime, pentru perfecționarea teh
nologiilor și elaborarea, pe această bază, de noi nor
me de consum, mai reduse.

Semnificativ pentru eforturile făcute în acest sens 
este și faptul că, în prezent, peste 85 la sută din 
întreaga producție de ciment se realizează prin pro
cedeul „uscat" pe linii tehnologice de 3 000 tone 
clincher pe zi. Asemenea linii tehnologice, de mare 
productivitate, au fost instalate în ultimii ani în majo
ritatea unităților din industria cimentului. Mai exact, 
la Fieni, Tașca, Deva, Hoghiz, Medgidia și Aleșd. 
Așadar, cele mai mari unități din industria cimentului 
dispun de o bază tehnico-materială identică. Și folo
sesc tehnologii asemănătoare de fabricare a cimen
tului. Firesc ar fi deci ca și rezultatele obținute de 
aceste unități să fie, dacă nu identice, cel puțin apro
piate. Or, trebuie spus că, dimpotrivă, lucrurile nu 
stau deloc așa. Consumurile de energie electrică 
și combustibili, de pildă, diferă de la o unitate la alta. 
Utilajele conducătoare nu sînt folosite peste tot la 
întreaga capacitate. Cheltuielile de producție pe tona 
de ciment sint, în unele cazuri, nejustificat de mari. 
Cum se explică aceste diferențe ? lată întrebarea la 
care ne-am propus să răspundem în ancheta „Scînteii" 
realizată în principalele unități din industria cimen
tului.

obținute In anul 1985 pe liniile teh
nologice de 3 000 tone clincher pe zi 
de principalele unități producătoare 
de ciment : 

au fost preluate și de alte combinate 
din țară.

Cind indisciplina este pri
vită cu indulgență... AnuI 
acesta se împlinesc 12 ani de cind la 
Hoghiz a început să se producă 
ciment. O perioadă de timp în care 
se poate închega un colectiv omo
gen, în care se poate contura o anu
mită experiență. Numai că rezulta
tele obținute de cimentiștii din Ho
ghiz-sint de multi ani cam aceleași. 
Adică nemulțumitoare. Și în pre
zent, la fel ca și acum cițiva ani, 
consumurile specifice de energie 
electrică și combustibili sint mari, 
opririle accidentale sint încă nu
meroase, iar cheltuielile de producție 
sint ridicate. Cauzele ? Multiple.

La Hoghiz, după cum apreciază 
chiar specialiștii din combinat, o 
cauză a neimplinirilor ar fi lipsa 
tradiției în domeniul fabricării ci
mentului, faptul că forța de muncă 
din zonă este atrasă mai curind spre 
Brașov, Sighișoara, Făgăraș. Desi
gur, fluctuația mare de personal 
creează serioase dificultăți în acti
vitatea de producție. Dar, revenim 
și întrebăm : în 12 ani nu se putea 
rezolva problema permanentizării 
forței de muncă 7 Fără doar și 
poate că da. Atunci nu cumva este 
vorba de faptul că o bună parte din 
cadrele de conducere din combinat 
manifestă prea multă îngăduință și 
toleranță față de abaterile de la 
disciplina muncii 7 Răspunsul este 
dat chiar de una din aprecierile 
făcute in darea de seamă prezentată 
la ultima adunare generală a oame
nilor muncii : ..Șefii de ateliere nu 
analizează stările de indisciplină, 
absentele, întirzierile, abaterile de la 
tehnologiile de lucru". Am notat 
acest paragraf deoarece conducerea 
combinatului vede posibilitatea re
zolvării problemei forței de muncă 
prin detașarea la Hoghiz a 20—30 
de maiștri și șefi de echipă des
toinici. Or, este limpede că înainte 
de a aștepta ajutor de la alții, tre
buie să răspundă prezent în primul 
rînd cadrele tehnice și specialiștii 
din combinat.

Răsfoim o situație statistică. Ob
servăm că la Hoghiz în anul 1985 
au fost înregistrate 1140 de opriri 
accidentale ale utilajelor, iar în pri
mele două luni din acest an încă 68. 
Cauzele acestor opriri sînt diverse.

întreprinderea metalurgică din Bu
zău. Motive aveau destule. Unita
tea are în dotare peste 15 000 de 
aparate de măsură și control. Iar 
de precizia fiecărui aparat depinde 
in ceie din urmă însăși calitatea 
producției. Asemenea intrebări își 
pun și acum. Numai că răspunsu
rile pe care le primesc sînt altele.

...în urmă cu aproximativ doi ani 
de zile, cind tînărul inginer stagiar 
Petrică Năstase pășea pentru prima 
dată pe poarta uzinei, nimeni nu a 
întrevăzut dintr-o dată o perspec
tivă mai optimistă în ce privește 
functionarea, întreținerea și repara
rea aparatelor de măsură șl control. 
Poate că unele motive ar fi exis
tat. Tînărul inginer terminase Fa
cultatea de mecanică fină și fusese 
repartizat inițial la un institut de 
cercetări din București. Părăsise 
însă Capitala din proprie inițiativă 
deoarece voia să lucreze în pro
ducție. Da, auzise și despre statutul 
inginerilor stagiari de la I. M. Bu
zău, unde aprecierea lor se face 
după pregătirea profesională pe care 
o dovedesc, și nu după numărul ani
lor de vechime din carnetul de mun
că. De aici și pînă la cele cinci 
.laboratoare de metrologie, cite are în 
prezent unitatea, era totuși un drum 
mai greu de presupus. Și, totuși, ac
țiunea începută in toamna anului 
1984 a fost practic încheiată la în
ceputul acestui an.

— Din primele sondaje pe care 
le-am făcut am constatat că, lunar. 

Unele datorate restricției parțiale 
sau totale în alimentarea cu energia 
electrică. Altele, datorate lipsei de 
materii prime (calcar si argilă), de 
aprovizionarea cărora, între altele 
fie spus, trebuie să se ocupe spe
cialiștii din combinat. Au existat și 
cîteva opriri datorate calității slabe 
a pieselor de schimb asigurate de 
întreprinderile de utilaje și piese de 
schimb din Iași și București. Dar 
cele mai multe ore de staționare. în 
special în perioada care a trecut de 
la începutul acestui an (418 ore), se 
datorează întreținerii și exploatării 
necorespunzătoare a utilajelor și 
instalațiilor din dotare.

— Desigur, cunoaștem toate aceste 
neajunsuri din propria noastră acti
vitate. ne-a spus inginerul Constan
tin Șandru. directorul tehnic al 
combinatului. întregul colectiv este 
hotărît însă să acționeze cu toate 
forțele pentru eliminarea lor în cel 
mai scurt timp.

Dar să vedem cum funcționează în 
această perioadă utilajele. Atelierul 
concasoare argilă. Unul dintre utilaje 
se află în reparație planificată. Ali
mentarea cu energie electrică se 
face normal și, totuși, instalațiile nu 
produc la întreaga capacitate.

De ce 7
— Au apărut probleme neprevă

zute la ciocanele de concasare, ne 
spune subinginerul loan Butu. Așa 
că intirziem reparația, dar nu mai 
mult de două zile.

Sala de comandă centrală.
— Funcționăm cu două cuptoare 

și o moară — ne spune inginerul 
Ioan Zeicu.

— Ce opriri accidentale aveți 7
— S-au rupt paleții la un compre

sor. în cinci minute se rezolvă.
— Altceva 7
— S-a rupt banda de clincher 

nr. 4.
— Cum 7
— Dintr-o neglijență în suprave

gherea benzii.
Un lucru este clar : la Combinatul 

de lianți din Hoghiz trebuie acționat 
operativ, cu fermitate pentru întă
rirea ordinii și disciplinei la fiecare 
loc de muncă.

Cînd vor fi generalizate 
soluțiile tehnice valoroase ? 
Pe fluxul tehnologic al combinatului 
din Tașca cuptoarele de clincher 
reprezintă principalele instalații con
sumatoare de combustibil. între ac
țiunile care au dus la diminuarea 
consumurilor amintim : dotarea in
stalațiilor de ardere a gazului metan 
cu sisteme de închidere rapidă și 
folosirea eficientă a televiziunii cu 
circuit închis pentru supravegherea 
procesului de ardere în cuptoarele 
de clincher. La Aleșd, în cadrul 
acțiunilor de modernizare, dozatorul 
de făină cu vait de la cuptorul de 
3 000 tone a fost înlocuit, adoptîn- 
du-se soluția cu dozator celular. Și 
la combinatul din Medgidia, in cadrul 
liniei de 3 000 tone clincher pe zi 
s-au efectuat numeroase modernizări 
pe fluxul de fabricație, cum ar fi 

se defectau peste 15 la sută din 
aparatele de măsură și control exis
tente în secția de turnătorie, ne 
spune inginerul încă stagiar P. Năs
tase, in prezent coordonatorul acti
vității de metrologie din intreprin- 
dere. Sigur, erau de vină și condi
țiile mai grele în care funcționau 
aceste aparate, dar nici întreținerea 
lor nu se făcea în mod corespun
zător. Apoi, repararea aparatelor de
fecte (care erau trimise la diferite 
laboratoare specializate) dura foarte 
mult și era destul de costisitoare. 
Numai pentru verificarea aparatelor 
se cheltuiau anual sute de mii de 
lei. în fine, la unele locuri de mun
că, aparatele de măsură și control 
fie că nici nu mai existau, fie că 
nu funcționau corect. în aceste con
diții, procesele de producție erau 
greu de controlat și dirijat.

— în ce constă activitatea de me
trologie din întreprindere 7

— în prezent sîntem autorizați de 
Inspectoratul general de stat pen
tru controlul calității produselor să 
executăm verificări și reparații la 
aparate din mai multe domenii de 
măsurare : lungimi, mase, presiuni, 
tensiuni electrice și mărimi termice. 
Ținindu-se seama de cerințele sec
țiilor de producție, s-au achiziționat 
micrometre de exterior în gama 
300—1 000 mm, comparatoare de ale- 
zaj în gama 160—750 mm, un com
parator pneumatic tip „Superjet" 
ș.a. Pentru recepția materialelor dis
punem de un aparat tip „Metalo- 

introducerea noilor benzi de tip senk 
pentru alimentarea cuptoarelor și 
montarea segmentilor de reținere a 
zidăriei la jumătatea cuptorului în 
scopul eliminării răsucirii zidăriei.

Ce demonstrează această enume
rare ? Ea evidențiază că în multe 
unități din industria cimentului s-au 
făcut lucruri bune, s-au aplicat în 
practică soluții noi, eficiente, me
nite să ducă la creșterea productivi
tății muncii și sporirea calității pro
ducției. Este limpede că, dacă s-ar 
aplica peste tot aceste perfecționări 
și modernizări, tona de ciment s-ar 
realiza cu consumuri mai mici, com
parabile cu cele existente pe plan 
mondial. Se pune totuși întrebarea 
de ce aceste soluții valoroase nu sînt 
aplicate la toate liniile de 3 000 tone 
clincher pe zi, în toate unitățile din 
industria cimentului ? De ce expe
riența valoroasă nu este preluată și 
aplicată fără intirziere peste tot 
unde condițiile tehnice și organiza
torice o impun ? Iată, de altfel, și 
motivul pentru care solicităm punc
tul de vedere al conducerii centralei 
cimentului, pe care il vom face 
cunoscut intr-un articol viitor.

Gheorqhe ION1ȚA

La C.A.P. Purani, viitoarea producție de porumb este pregătită pentru reali
zarea sarcinilor stabilite prin program, ceea ce inseamnă mult peste nivelul 

planificat
Foto : Sandu Cristian

scop“ care măsoară compoziția chi
mică a aliajelor, de ciocane tip Pol- 
dy, de aparate pentru măsurarea 
durității etc. Dispunem, de aseme
nea, de dotarea necesară pentru 
verificarea aparatelor și mașinilor 
electrice ieșite din reparații sau 
pentru controlul lor periodic in ve
derea prevenirii defecțiunilor acci
dentale. în fine, putem verifica prin 
metode nedistructive calitatea piese
lor turnate și sudate, grosimile stra
turilor de vopsea sau ale acoperi
rilor galvanice.

— Care sînt avantajele organi
zării în întreprindere a unor labo
ratoare de metrologie 7

— In primul rind aș menționa fap
tul că în felul acesta a crescut ni
velul tehnic și calitativ al produc
ției. Asimilarea în fabricație a unor 
produse noi, eu grad de tehnicitate 
tot mai ridicat, cum sînt blocurile 
motor pentru tractoarele de 65 CP, a 
fost posibilă și datorită măsurilor 
luate pentru asigurarea unui grad 
superior de precizie pe întregul flux 
de fabricație. La ora actuală avem 
in'funcțiune 15 standuri de probă a 
produselor. A avut loc chiar o schim
bare de optică in ce privește rolul și 
importanta menținerii in perfectă 
stare de funcționare a aparatelor de 
măsură și control. în prezent sîn
tem frecvent solicitați de maiștrii și 
muncitorii din producție să verificăm 
aparatele de măsură cînd nu mai 
există certitudinea că ele funcțio
nează cu gradul de precizie necesar.
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Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CAUTĂTII IREPROȘABILE 
< LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! J

ÎN CÎMPIA TELEORMANULUI

PĂSTRAREA REZERVEI DE APA DIN SOL ESTE CEA MAI
IMPORTANTA PROBLEMĂ A MOMENTULUI DE FATA!

* 5

Batea vînt rece și cu putere în 
Cimpia Teleormanului. Atit de pu
ternic incit mecanizatorii erau obli
gați să lucreze cu lăncile instalații
lor de erbicidare doar la o palmă 
de suprafața solului, pentru a asigu
ra distribuirea uniformă a soluției. 
Cit despre coborîrea bruscă a tem
peraturii, nimeni nu-și mai face pro
bleme acum cind se cer adoptate toa
te măsurile posibile pentru grăbirea 
ritmului de lucru. Indicația fermă și 
clară a comandamentului județean 
este ca pînă cel tîrziu Pe 20 aprilie 
toate culturile de primăvară să lie 
însămîntate. Pentru a da certitudine 
acestei decizii, alături de specialiști, 
de cadre de conducere din unități
le agricole sînt prezenti în cimp, a- 
colo unde se desfășoară activitatea, 
activiști de partid de la comitetul 
județean, de la comune, care spri
jină direct si eficient unitățile în so
lutionarea numeroaselor probleme 
care apar zi de zi.

Secretul unui „amănunt” 
tehnic

Ascultînd explicațiile detaliate des
pre un „amănunt", pe care le dădea 
președintele cooperativei agricole din 
Drăgănești-Vlașca, Eroul Muncii So
cialiste, tovarășul Radu Riciu, ai di
mensiunea exactă a efortului Pe care 
oamenii din agricultură știu să-l facă 
cu dăruire si inteligentă pentru a ob
ține o recoltă bună în acest an. „Sînt 
condiții pentru a obține recolte spo
rite în acest an“ — spunea președin
tele. O înclinare a patinei de la 
brăzdarul semănătorii pentru ca stra
tul uscat de pămint de la suprafa-

Totodată s-au redus cheltuielile ge
nerale pentru verificarea și repara
rea aparatelor de măsură și con
trol, s-a scurtat ciclul de redare in 
folosință a aparaturii verificate.

...Cele cîteva încăperi din pavi
lionul administrativ al întreprinderii 
metalurgice din Buzău, care în urmă 
cu nici doi ani de zile mai serveau 
drept birouri funcționale, au deve
nit deci laboratoare de metrologie. 
O schimbare cu profunde și bene
fice implicații în activitatea uzinei. 
La serviciile acestor laboratoare au 
început să apeleze și alte unități 
din județul Buzău, printre care în
treprinderea de producție industrială 
pentru construcții căi ferate, între
prinderea de timplărie metalică și 
produse din mase plastice pentru 
construcții, Schela de producție pe
trolieră Berea ș.a. Iar cei 17 specia
liști care lucrează aici încep să iși 
facă și ei un renume.

Sigur, meritul organizării pe prin
cipii noi a activității de metrologie 
in întreprinderea metalurgică din 
Buzău nu revine exclusiv tinărului 
inginer Petrică Nâstase, care încă 
nu și-a încheiat perioada de stagia- 
tură. El a fost specialistul care a 
trecut, cu întregul elan al tinereții, 
la soluționarea unei probleme deose
bit de importante pentru producție 
în unitatea unde și-a început activi
tatea profesională. Adică a pus in 
practică IDEEA. De unde și valoa
rea ei.

Ion TEODOR 

tă să fie înlăturat, iar sămînța să 
fie așezată în teren umed — aces
ta era amănuntul tehnic pe care ni-1 
explica președintele cooperativei. 
Este, de fapt, în forme diferite, preo
cuparea tuturor celor cu care am dis
cutat în aceste zile în județul Te
leorman de a folosi condițiile de umi
ditate, de a nu pierde, cum spun ei, 
„momentul umidității". Pentru că a- 
ceasta este si cea mai importantă 
problemă a momentului de fată. Gră
birea însămințării, aplicarea unor 
tehnologii care să păstreze umidita
tea, este pretutindeni preocuparea e- 
sentială. De exemplu, întrebăm la 
C.A.P. Purani (aflind de fapt că 
aici a început semănatul culturilor 
din epoca a doua) : sînt condi
ții pentru însămîntarea porumbului 7 
„Chiar dacă nu în fiecare solă se 
înregistrează o temperatură de 10—11

De la echipa 
de reporteri 
ai „Scînteii“

grade, important este acum să prin
dem momentul umidității" — ne spu
ne inginerul-șef al cooperativei, 
Alexandru Preoteasa.

„Avem toate condițiile 
pentru a realiza o campanie 
scurtă și de bună calitate"

în toate zonele județului, pămân
tul acumulează o rezervă de apă 
mai bună ca oricînd si trebuie făcut 
totul pentru a semăna cit mai repe
de, asigurind pretutindeni cele mai 
bune condiții de răsărire a plante
lor. „Cuvîntul de ordine pentru toate 
unitățile agricole, indicația clară 
stabilită de comitetul județean de 
partid este ca de acum în toate uni
tățile să se treacă Pe un front larg 
la semănatul porumbului si soiei. 
adică a ultimelor două culturi prin
cipale care au mai rămas de semă
nat — ne spunea tovarășul Gheorghe 
Predilă, secretar al comitetului ju
dețean de partid. în acest sens am 
dispus să se treacă urgent la supli
mentarea agregatelor folosite la Pre
gătirea terenului astfel incit, lucrînd 
in două schimburi sau după un 
program prelungit de 14—16 ore, să 
realizăm zilnic cel puțin 16 000 hec
tare, iar viteza la semănatul porum
bului să depășească 11 500 hectare. 
Pentru a realiza însă asemenea rit
muri înalte este absolut necesar ca 
fiecare solă să fie lucrată atunci 
cind ea îndeplinește cele mai bune 
condiții de umiditate. Tocmai de 
aceea am stabilit ca în fiecare uni
tate si fermă agricolă, specialistul 
să fie acela care să stabilească or
dinea de îrsămîntare a solelor si tot 
el să decidă ce anume lucrări tre
buie făcute pentru a asigura, deo
potrivă, executarea unor lucrări de 
calitate si păstrarea apei în sol“.

Este adevărat, vitezele de lucru 
sporite stabilite pentru această ulti-i 
mă parte a campaniei de însămîn- 
țări nu au fost încă atinse, aceasta 
si din cauza unor dereglări în apro
vizionarea cu motorină. începînd 
însă de vineri, lucrurile au intrat în 
normal și, așa după cum pe bună 
dreptate afirma unul din cei aflați 
aici în prima linie a frontului pen
tru noua recoltă, primarul comunei 
Smirdioasa, tovarășul Ion Sîrbu, sint 
asigurate toate condițiile materiale 
pentru a realiza in acest an o cam
panie scurtă si de bună calitate.

în condiții de exigentă înaltă, pe 
ansamblul județului au fost însă
mîntate peste 5 000 hectare cu ma
zăre, 11 200 hectare cu sfeclă de 
zahăr, 5 600 hectare cu in pentru 
ulei, aproape 46 000 hectare cu 
floarea-soarelui. în total au fost în- 
sămînțate peste 72 000 hectare. Acum 
se seamănă din plin porumbul și 
soia.

Organizarea — nu la modul 
general, ci potrivit tehnologiei 

fiecărei parcele
Discuția cu inginerul Eugenîu Ma

tei, de numele căruia se leagă meta
morfoza fostelor terenuri de ..baltă" 
din zona Zimnicei. adică a acelor 
terenuri care prin rodnicia lor de 
acum situează I.A-S. Zimnicele în 
rindul unităților fruntașe ale agri
culturii noastre, o purtăm la unul 
din punctele de lucru ale I.A.S.-ului.

întrebăm ce aduce nou actuala 
campanie agricolă.

— în primul rind faptul că fiecare 
parcelă este lucrată potrivit unei 
tehnologii specifice structurii și tex
turii microzonei din care face parte, 
gradului de umiditate pe care îl are. 
Terenurile din „baltă" sînt mult prea 
frământate pentru a ne putea rezuma 
la tehnologii de ordin general. Aici, 
fiecare bucățică de pămint își are 
caracteristicile ei. Ca noutate de 
moment este si faptul că. spre deo
sebire de alti ani, în această primă
vară soia se seamănă înaintea po
rumbului. Dar ambele culturi. în 
mod obligatoriu, vor fi însămîntate 
mai timpuriu decit in alti ani. Și tot 
o noutate o constituie creșterea pon
derii hibrizilor timpurii care repre
zintă peste 30 la sută din suprafața 
cultivată cu porumb.

Aflăm de la interlocutorul nostru 
că această preocupare pentru timpu- 
rietatea producției este determinată 
de cerința de a grăbi dezvoltarea in 
vegetație a plantelor, astfel incit 

înflorirea acestora să se incheie îna
inte de apariția căldurilor toride, 
atit de dăunătoare procesului de po
lenizare. „Această reorientare nu 
s-a făcut la întimplare — ne spune 
tovarășul director. Ea a fost pregă
tită și fundamentată din timp, pe 
baza unor observații îndelungate. 
Aceste observații ne-au determinat 
să regîndim însăși organizarea sis
temului de asolament. în consecință, 
am conceput pentru fiecare fermă 
vegetală asemenea asolamente pe o 
durată de cinci ani. deci pînă in anul 
1990. cind în întreprinderea noastră 
se va ajunge ca fiecare cultură să 
fie amplasată in acea solă in care 
plantele vor găsi cele mai bune con
diții de dezvoltare. Cunoscînd exact 
în ce parcelă vom cultiva în 1987. 
de exemplu, orzul (cultura noastră 
cerealieră cea mai timpurie) am ho- 
tărit ca acum la semănat să se acor
de prioritate absolută solelor respec
tive. Așa se explică și faptul că am 
început cu semănatul soiei și nu a 
porumbului. Spuneam că am urmă
rit ponderea hibrizilor timpurii. Am 
făcut-o tot în ideea de a putea se
măna și griul mai devreme pentru 
a-i grăbi maturitatea, adică să-l re
coltăm cu citeva zile mai repede de 
venirea căldurilor mari care îl sis- 
tăvesc. Dar rațiunea stabilității aso- 
lamentelor este mult mai profundă 
și complexă pentru a putea fi ex
plicată doar prin prisma timpurietă- 
tii producției. Vrem ca începînd din 
1987, cel tîrziu în 1988, fiecare solă 
să fie ocupată doar cu o singură 
cultură. Am stabilit acest lucru și 
sintem ferm hotărîti să-1 realizăm. 
Pentru că numai într-o asemenea 
viziune de perspectivă, potrivit că
reia ceea ce lucrezi azi o faci cu 
gindul la ceea ce va trebui să faci 
peste un an. peste doi sau peste 
cinci ani, se poate face o agricultura 
intensivă, de mare randament si efi
ciență. Mai presus de orice este însă 
faptul că această stabilitate agro
tehnică asigură de fapt stabilitatea 
sănătății pămintului.

Cea mai bună îndrumare — 
la cîmp I

Subliniam la începutul acestor 
rînduri că prinderea „momentului 
umidității" constituie acum condiția 
hotărîtoare pentru reușita deplină 
a actualei campanii de însămîntări. 
Ce anume lucrări agrotehnice se im
pun, in ce fel trebuie acționat pen
tru păstrarea rezervei de apă în sol, 
știe orice specialist. Se știe, dar din 
păcate nu în toate locurile se acțio
nează cu răspunderea necesară pen
tru aplicarea întocmai a acestei 
reguli agrotehnice.

Pe o solă, apartinînd C.A.P. Bu- 
joru, ne atrage atenția faptul . că 
după o lucrare proaspăt făcută cu 
grapa cu discuri, mecanizatorii au 
început să facă o nouă lucrare tot 
cu discul, iar în urma lor combina- 
toarele făceau pregătirea definitivă 
a terenului. Deci, patru treceri cu 
tractorul pînă la încorporarea se
minței in sol, dacă avem în vedere 
că înainte de discuit s-a fertilizat 
chimic, iar aceste treceri repetate 
nu puteau fi justificate nici măcar 
prin faptul că erau obligați să le 
facă pentru a încorpora erbicidele, 
intrucit această lucrare lipsea din 
tehnologia aplicată pe sola respec
tivă. îl întrebăm pe șeful secției de 
mecanizare, Vasile Bobe, dacă nu 
cumva pregătirea terenului putea fi 
făcută in condiții de calitate chiar 
mai bune cu un număr mai redus 
de treceri a tractorului, folosind, 
bunăoară, și lama nivelatoare. Or, 
dacă nu cumva era mai eficient ca 
o lucrare cu discul să fi fost în
locuită cu grapa cu colți reglabili în 
cuplu cu lama nivelatoare. Și în- 
tr-un caz și în altul s-ar fi făcut 
economie de carburanți și, totodată, 
ar fi fost evitată evaporarea apei 
din sol. Ne explică că așa a primit 
indicație de la inginerul-șef, fapt 
confirmat de altfel și de șeful fer
mei, tehnicianul Florin Mihai. So
licităm mecanizatorilor ordinele de 
lucru pentru a ne convinge că in
tr-adevăr inginerul-șef al coopera
tivei a indicat un asemenea mod de 
lucru, dar ne lămurim repede că 
asemenea instrucțiuni obligatorii 
pentru orice om care participă la 
actuala campanie, aici, la Bujoru nu 
se întocmesc. Pînă la urmă ne con
vingem de un adevăr mult mai 
grav, și anume că indicațiile verba
le ale inginerului-șef au fost date, 
cum s-ar spune, în necunoștintă de 
cauză, pentru că el de fapt nici nu 
a fost să vadă cum arată măcar la 
suprafață arătura făcută în toamnă 
tîrziu.

Potrivit ultimei operative întocmi
te la direcția agricolă județeană 
ritmul însămîntărilor a atins vineri 
cifra record de 10 130 hectare. Pen
tru a asigura încheierea semănatu
lui la termenul stabilit de comitetul 
județean este absolut necesar să fie 
întreprinse măsuri urgente care să 
asigure creșterea șl mai mult a vi
tezei de lucru. Una din aceste mă
suri trebuie să o constituie folosi
rea la capacitate maximă a mijloa
celor mecanice, fapt ce trebuie să 
se realizeze atit prin extinderea 
lucrului în două schimburi, cit și- 
prin înlăturarea neajunsurilor care 
s-au înregistrat în aprovizionarea cu 
piese de schimb și îndeosebi cu 
carburanți.
Horea CEAUȘESCU, Iosif POP, 
Stan ȘTEFAN
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR, CREATOR 
-permanență a luptei și activității partidului 
pentru făurirea și dezvoltarea noii orînduiri

Se poate afirma cu deplin temei că mărețele realizări obținute și in acest cincinal, ca 
de altfel in toți anii construcției socialiste, adeveresc cu putere faptul că partidul nostru se 
călăuzește și aplică în mod creator adevărurile generale, legitățile obiective la condițiile și 
realitățile din țara noastră. Pornim de la faptul că socialismul se realizează pe principii 
generale, pe baza socialismului științific, dar nu după șabloane, ci după condițiile reale, 
după felul cum fiecare partid acționează pentru a răspunde mai bine 
tării fiecărei țări și popor.

necesităților dezvol-

Consacram dezbaterea de față spiritului revoluționar, creator, al partidului, în 
elaborarea liniei sale politice, în obordarea obiectivelor, mijloacelor și formelor luptei 
sale revoluționare — permanența a luptei și activității Partidului Comunist Român. 
Participa dt. Ion lacoș, dr. Vastle Niculae, piof. univ. dr. Petru Pânzaru, dr. Ion Zara.

Partidul comunist - in slujba 
intereselor naționale fundamentale

„Felul activității noastre - potrivit
cu condițiile reale
VASILE NICULAE : Ideile socialiste au 

fost cunoscute și răspindite in țara noastra 
de timpuriu, la scurtă vreme după apariția 
lor. Fenomenul a fost inriurit, intre altele, 
de legăturile permanente stabilite de cercu
rile progresiste din tara noastră cu mișca
rea muncitorească și socialistă europeană, 
cu principalii ei exponenți, inclusiv cu 
Marx și Engels, de climatul propice din 
gihdirea democratică românească, rezultat 
al căutărilor și eforturilor înnoitoare ale 
generației de la 1848. Pe măsura dezvoltării 
mișcării noastre socialiste s-a procedat 
la o temeinică analiză a realităților econo- 
mico-sociale din societatea românească, 
s-au propus soluții adecvate mediului con
cret in care se dezvolta mișcarea noastră 
revoluționară.

Pentru socialiștii români marxismul nu 
era ințeles ca o dogmă, ca o teorie osificată, 
valabilă, in litera ei. in orice condiții, ci 
ca un indrumar ideologic, ca o teorie vie 
a cărei aplicabilitate urma să se facă in 
funcție de specificitatea mediului econo- 
mico-soeial din fiecare țară. Așa cum au 
procedat socialiștii de pretutindeni, socia
liștii români au pornit in activitatea lor de 
la necesitatea înfăptuirii societății socia
liste. dar in privința sarcinilor imediate, ei 
nu s-au lăsat încorsetați de formule ab
stracte. ci le-au legat nemijlocit de stadiul 
și de perspectivele evoluției societății 
noastre.

ION ZARA : încă de la începuturile sale 
mișcarea socialistă din România a urmărit 
ca programul său politic să fie alcătuit in 
consens cu cerințele concrete, cu trebuințele 
societății românești. Înainte de toate, ana
liza socialistă întreprinsă in ultimele de
cenii ale secolului trecut asupra realităților 
din societatea românească a probat faptul 
că ideile socialismului au un teren propice 
de dezvoltare in țara noastră, un larg cimp 
de afirmare.

VASILE NICULAE : Socialiștii români au 
demonstrat — în cadrul unor polemici cele
bre, intrate în istorie — că societatea româ
nească era intrată ireversibil pe drumul 
dezvoltării capitaliste, că proletariatul ss 
afla în continuă creștere și deci că socia
lismul ca ideologie iși află aplicabilitate la 
noi — firește, adaptat specificului național. 
Unul dintre primii noștri socialiști, Nicolae 
Codreanu, scria, incă in 1875, că „muncitorii 
de aici prezintă o bază formidabilă pentru 
propovăduirea revoluției sociale", revoluție 
care „ne va putea duce și pe noi. romani', 
pe drumul luminos al fericirii și buneistări 
a muncitorilor".

Procesul de organizare a mișcării noastre 
muncitorești învederează stăruitoare căutări 
spre definirea unui program de acțiune 
adecvat realităților românești. Primul pro
gram de anvergură al mișcării noastre 
muncitorești și socialiste a fost cel intitula: 
„Ce vor socialiștii români" — tipărit cu 100 
de ani în urmă, in 1886. program care la 
vremea lui a întrunit elogioase aprecieri 
din partea lui Friedrich Engels. Stabilind 
drept obiectiv final al luptei clasei munci
toare înlăturarea orînduirii capitaliste și 
făurirea societății socialiste, programul pre
ciza cu claritate că acțiunea imediată a so
cialiștilor trebuia să răspundă conținutului 
epocii, cerințelor acesteia, pentru că „mem
bri ai marii familii socialiste europene, noi 
știm că felul activității noastre atirnă de 
condițiile reale ale țării noastre și mai ales 
de cele economico-sociale... Un socialist mo
dern, care ține la socialismul științific, iși 
deduce idealul din mișcarea omenirii, din 
evoluția ei, iar mijloacele de lucrare și felul 
lucrării din condițiile in care se află un 
popor". Așa se explică prezența în program 
a unor obiective general-democrate — cum 
erau votul universal, îmbunătățirea situa
ției muncitorilor și țăranilor, lărgirea și res
pectarea drepturilor și libertăților democra
tice ș.a. — a căror menire era să pregă
tească condițiile trecerii, in perspectivă, la 
revoluția socialistă.

însăși constituirea. în 1893, a Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din Româ
nia se înscria, in cel mai înalt grad, pe tra
iectul viziunii politice creatoare a socia
liștilor români. Referindu-se la însemnăta
tea făuririi, acum aproape 100 de ani. a pri
mului partid politic al clasei muncitoare

(1892), codru de aprofundore creatoare a ideilor socialismului 
științific

ale țării noastre"
din România, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aprecia că istoria acestuia demonstrează că 
„numai atunci cînd detașamentul revoluțio
nar al proletariatului pornește in activita
tea sa de la realitățile concrete, social-isto- 
rice, ale poporului in mijlocul căruia acti
vează și ține seama de cerințele, interesele 
și aspirațiile acestuia, poate juca un rol 
esențial in lupta împotriva exploatării și 
asupririi, iși poate indeplini cu succes nii - 
siunea istorică in înfăptuirea revoluției 
proletare, in transformarea revoluționară a 
societății p.e calea socialismului și comunis
mului".

ION IACOȘ : Cunoașterea temeinică a 
materialismului dialectic si istoric, a prin
cipiilor fundamentale ale marxismului și 
aplicarea lor creatoare la realitățile româ
nești au dat posibilitatea militantilor revo
luționari. partidului clasei muncitoare să 
discearnă din noianul fenomenelor si pro
ceselor sociale ale epocii pe cele esențiale, 
să definească natura foitelor de producție 
și a relațiilor sociale, să formuleze căile 
proprii de manifestare și dezvoltare a 
socialismului in țara noastră.

Originalitatea concepției socialiste in so
lul românesc se vădește și in analiza știin
țifică a stării economice a tării și a căilor 
de dezvoltare a acesteia. încă in 187’2, 
..Asociația generală a lucrătorilor din 
România” a afirmat pentru prima oară in 
cadrul mișcării noastre muncitorești nece
sitatea dezvoltării industriei, incit aceasta 
„să devină o putere a statului român, o 
onoare a națiunii noastre", clici „industria 
națională este esența puternică și producă
toare in averea unei țări". Ca atare. în do
cumentele Asociației se sublinia că ..încu
rajarea industriei noastre naționale trebuie 
propagată și susținută prin toate forțele, 
pentru ca dinsa să fie la înălțimea și in 
direcțiunea progresului secolului in care 
trăim, de unde vom ajunge la un rezultat 
dorit". In concepția socialiștilor români, 
industria trebuia să. asigure societății o 
solidă temelie materială, o- bază tehnico- 
productivă pe care să se sprijine întregul 
edificiu social.

VASILE NICULAE : Pornind de la faptul 
că România era o tară cu economie predo
minant agrară, socialiștii români au pus un 
accent deosebit pe necesitatea rezolvării 
problemei agrar-țărănești, preconizind des
ființarea marii proprietăți funciare și îm
proprietărirea țăranilor. Aceasta, ca si pre
ocuparea pentru organizarea țărănimii pe 
principii socialiste, in secțiuni în mediul ru
ral ale partidului, solidarizarea muncitori
mii cu marile răscoale țărănești, s-au în
scris drept contribuții originale la definirea 
unui concept socialist românesc in acest 
domeniu, au constituit vlăstarii alianței 
muncitoresti-tărănesti. Este semnificativ in 
acest sens faptul că aceste probleme au fost 
aduse si in dezbaterile congreselor inter
naționale socialiste de la Bruxelles (1891) 
și Zurich (1893) de către socialiștii români.

ION IACOȘ : Socialiștii români au adus 
o originală contribuție și în ceea ce pri
vește conceptele libertății, independenței și 
suveranității popoarelor. „Principiul funda
mental al socialismului internațional este 
întemeiat ne lupta neîmpăcată împotriva 
asupritorilor tuturor națiunilor, avmd sim
patie nestrămutată pentru toți asupriții. 
subjugații și exploatata de orice fel" — 
subliniau socialiștii români. Tocmai de a- 
ceea unitatea- national-statală era socotită 
cu deplin temei de către socialiști ca un 
drept sacru al fiecărui popor „de a trăi 
nesupărat și de sine stătător in marginile 
sale etnice", dreptul „imprescriptibil și 
inviolabil al tuturor popoarelor la viață li
beră și integrală".

VASILE NICULAE : Partidul clasei mun
citoare a militat consecvent pentru strînge- 
rea legăturilor. cu organizațiile revoluționa
re din teritoriile românești, subjugate de 
Austro-Ungaria. Prin schimburile de dele
gați la congrese și conferințe, de literatura 
și publicistică socialistă, prin susținerea 
hotărîtă a luptei eliberatoare desfășurată 
peste munți s-au pus bazele unei mișcări 
muncitorești unitare, factor de mare în
semnătate pentru ansamblul luptei pentru 
unitate național-statală deplină.

NICOLAE CEAUȘESCU
DIN CUVÎNTAREA LA PLENARA C.C.

VASILE NICULAE : După Marea Unire 
din 1918, clasa noastră muncitoare avea sa 
fie cea dinții care și-a pus problema și a 
acționat în sensul înfăptuirii unui partid 
politic unic la scara României reîntregite. 
Acest proces (desfășurat intr-un timp isto
ricește scurt — decembrie 1918 — mai 1921) 
rămine peste timp ca o mărturie a spiritu
lui creator în care au fost abordate realită
țile social-politice românești. „Ar fi una 
din cele mai mari greșeli ale noastre dacă 
ne-am mărgini să recunoaștem învățăturile 
stabilite de socialismul științific fără a ne 
strădui să le aplicăm la condițiile si împre
jurările speciale ale tării in care luptăm 
înarmați cu aceste învățături" — scria in 
acest sens ziarul ..Social-democrația". din 
22 iunie 1919. Intr-un asemenea spirit avea 
să fie pregătit și să se desfășoare istoricul 
congres din mai 1921. in cadrul căruia s-a 
hotărit făurirea partidului comunist. ca 
partid unic al clasei noastre muncitoare 
din România reîntregită, eveniment căruia 
cei 65 de ani de existentă a partidului — 
pe care întregul nostru popor ii omagiază 
în această primăvară — ii subliniază în
semnătatea epocală pentru istoria contem
porană a tării, pentru împlinirea idealu
rilor celor mai înalte ale națiunii noas
tre. „Formarea Partidului Comunist 
din România, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reprezentat victoria 
concepției revoluționare, a socialismului 
științific, a marxim-leninismuliii revolu
ționar, constituind un moment istoric de 
importanță deosebită in mișcarea revolu
ționară din țara noastră, in organizarea 
luptei viitoare a proletariatului, a mase
lor asuprite din România".

ION IACOȘ : Făurirea Partidului Comu
nist Român, in mai 1921, a marcat ridicarea 
pe o treaptă calitativ superioară a întregii 
mișcări revoluționare a proletanuțyfțti-jjjn 
țara noastră, atit prin centralizarea tu
turor organizațiilor muncitorești, cît și 
prin adoptarea unui program corespunză
tor noii etape de dezvoltare, a societății 
românești.

Originalitatea liniei politice a partidului, 
eforturile sale de a găsi soluții conforme 
cu tradițiile istorice, cu condițiile concrete 
ale țării și-a aflat o sugestivă ilustrare in 
preocuparea sa constantă pentru realizarea 
unității de acțiune a clasei muncitoare, 
pentru atenuarea consecințelor negative 
ale sciziunii politice și profesionale, a im
plicațiilor ce le creau raporturile cu cele 
două internaționale in acest domeniu. 
Partidul a inițiat și organizat numeroase 
manifestări în spiritul frontului unic, al co
laborării dintre comuniști, socialiști și so- 
cial-democrați în marile lupte sociale și 
naționale. Dintre numeroasele pagini de 
luptă unită a clasei noastre muncitoare, 
sub conducerea partidului, un loc de seamă 
l-a avut marea demonstrație antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, care a 
pus in evidentă înalta responsabilitate pa
triotică și combativitatea revoluționară ale 
clasei noastre muncitoare, capacitatea 
partidului nostru de a descifra, pe baza 
unei analize aprofundate, comandamentele 
majore al fiecărui moment istoric, de a 
stabili obiective de luptă capabile să mobi
lizeze ample forțe social-politice la acțiune 
revoluționară. La organizarea și desfășu
rarea acestei memorabile demonstrații 
și-au adus contribuția militanți de seamă ai 
partidului nostru, intre aceștia distingin- 
du-se, prin energie inepuizabilă, capa
citate organizatorică, discernămînt po
litic. curaj revoluționar, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. alături de care. în 
organizarea și desfășurarea acestei mari 
demonstrații, un rol de seamă a revenit, de 
asemenea, tovarășei ELENA CEAUȘESCU. 
Măreața demonstrație de la 1 Mai 1939 a 
constituit o- mare lecție a unității, înscriin- 
du-se ca un moment de seamă in lupta 
pentru unitatea de acțiune proletară. 
Luptă care a izbîndit mai întîi, in 1944, 
prin făurirea Frontului Unic Muncitoresc 
și apoi, in 1948, prin înfăptuirea deplinei

Congresul al IX-lea - moment 
de puternică afirmare a noului, 

a rigorii științifice
PETRU PANZARU : In procesul revo

luției și construcției socialiste din tara 
noastră, un moment de însemnătate isto
rică l-a constituit Congresul al IX-lea al 
partidului. Marile impliniri din perioada 
inaugurată în urmă cu mai bine de două 
decenii de Congresul al IX-lea sînt nemij
locit legate de afirmarea cu putere a spi
ritului novator in întreaga activitate a 
partidului, de contribuția de inestimabilă 
valoare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adus-o la afirmarea spiritului creator, 
revoluționar în soluționarea problemelor 
teoretice și practice ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România.

Creșterea rolului conducător al partidului, 
îndeplinirea înaltei sale misiuni istorice de 
a conduce poporul român pe calea socialis
mului și comunismului au fost și sînt indi
solubil legate de procesul perfecționării 
continue a formelor și metodelor sale de 
acțiune, proces care a avut loc în toți 
acești ani in concordanță cu schimbările 
revoluționare profunde ce au caracterizat 
și caracterizează societatea românească in 
etapa actuală. Activitatea neobosită a 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pătrunsă de spirit crea
tor. revoluționar, a dinamizat acțiunea 
unită a întregului popor pentru înfăptuirea 
progresului economic și social al patriei, 
a asigurat soluționarea intr-un mod origi
nal. creator a problemelor complexe ale 
dezvoltării și modernizării economiei pe 
calea industrializării, a problemelor per
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unități politice, organizatorice și ideologice 
a clasei noastre muncitoare, una dintre 
primele manifestări de acest gen pe plan 
mondial.

O vie ilustrare a spiritului creator al 
politicii partidului a constituit-o problema 
raporturilor dintre partid și mișcarea sin
dicală. Raporturile strinse dintre partid și 
sindicate, statornicite încă înainte, și-au 
prelungit influența lor binefăcătoare și in 
anii interbelici, ceea ce a făcut ca sindi
catelor din țara noastră să li se imprime 
un spirit combativ, revoluționar, să acțio
neze in strinsă legătură și sub influența 
partidului, concentnnd eforturile pentru 
apărarea intereselor maselor muncitoare, 
pentru desfășurarea unor ample acțiuni in 
vederea apărării independenței și integri
tății patriei. Acest aspect a fost pus in evi
dență și mai pregnant de colaborarea din
tre diferitele categorii de sindicate munci
torești, de modul in care partidul a con
ceput și realizat, in 1936, unificarea sindi
cală in Confederația Generală a Muncii. 
Prin eforturile depuse de comuniști, ideea 
de unitate a cuprins și alte categorii so
ciale, creindu-se în anii 1935—1936 Frontul 
unic al salariaților publici. Frontul comun 
al meseriașilor. Frontul asiguraților. Fe
derația asociațiilor și sindicatelor C.F.R. 
Congresele uniunilor sindicale (1935—1937), 
desfășurate in spiritul unității muncitorești, 
au dat noi impulsuri luptei clasei munci
toare. afirmării sale tot mai puternice pe 
arena social-pplitică a României.

Preocuparea Partidului Comunist Român 
pentru aplicarea creatoare a principiilor 
revoluționare, de întărire a legăturilor, cu 
masele populare a fost pusă in evidență de 
crearea, conducerea, îndrumarea sau in
fluențarea unui apreciabil inumăr de orga
nizații de masă legale : Blocul Muncito
resc Țărănesc, Comitetul Național An
tifascist. Liga Muncii, Frontul Plugarilor, 
Blocul Democratic, Frontul Feminin. Grupul 
Avocatilor Democrats Frontul Studențesc 
Democrat, Comitetele cetățenești. Comite
tul pentru amnistie. Liga contra prejude
căților ș.a. Experiența dobîndită de 
P.C.R. în cadrul organizațiilor de masă, 
care cuprindeau muncitori, țărani, intelec
tuali, meseriași, funcționari, iar sub raport 
politic : comuniști, socialiști, social-demo- 
■crați, țărăniști, liberali, a constituit unul 
dintre elementele de mare preț pe care 
România le-a adus la îmbogățirea tezauru
lui revoluționar, în vederea luptei pen
tru realizarea unui larg front de luptă 
împotriva exploatării, a fascismului, pen
tru democrație și pace. Pornind de la ase
menea l'orme de manifestare, P.C.R. a ex
tins colaborarea cu partide politice bur
gheze si burghezo-democratice pe o pro
blemă sau alta la ordinea zilei, îndeosebi 
în lupta împotriva hitlerismului, pentru 
apărarea independenței naționale și a inte
grității teritoriale a României. In acest 
cadru s-a cristalizat un larg sistem de 
alianțe politice pentru salvgardarea intere
selor supreme ale tării, s-a pregătit și per
fectat consensul național al tortelor pa
triotice, care prin efortul lor conjugat au 
dus la victoria revoluției din august 1944.

ION ZARA: Contextul social-național și 
international in care s-a desfășurat de
monstrează că revoluția de eliberare socia
lă si națională, antifascistă si antiimperia- 
listă din tara noastră reprezintă o expe
riență proprie, cu particularități ce ii dau 
un caracter original. Este meritul partidu
lui comunist de a fi elaborat in acei ani 
strategia de acțiune revoluționară in 
funcție de împrejurările istorice concrete și 
in consens cu aspirațiile si interesele po
porului. Acțiunile partidului comunist pen
tru realizarea unității muncitorești, ideea 
însăși a unității de acțiune a clasei mun
citoare ca temelie, ca nucleu polarizator al 
tuturor forțelor politice progresiste, patrio
tice ale tării si realizarea efectivă a acestei 
unităti în anii grei ai războiului, sintetizea
ză o concepție strategică proprie, originală.

fecționării relațiilor sociale și de pro
ducție, ale adincirii democratismului vieții 
politice.

ION ZARA : In procesul înnoirii și per
fecționării continue a întregului sistem 
social, Partidul Comunist Român a respins 
cu hotărire stările de lucruri anacro
nice, invechite, tendințele de igno
rare a cerințelor vieții, ale progresului 
material și spiritual. Crearea unei 
societăți radical noi. înaintarea pe drumul 
nu lipsit de dificultăți al progresului și 
învingerea greutăților care pot să apară 
pe acest drum, se subliniază in documen
tele partidului, nu pot fi decît rezultatul 
studierii temeinice a realității și al găsirii 
unor răspunsuri proprii, originale la pro
blemele dezvoltării, răspunsuri care să co
respundă condițiilor istorice și naționale 
concrete în care se desfășoară procesul 
revoluționar. Realitatea, viața, arăta secre
tarul general al partidului, au probat cu 
putere faptul că procesul de transformare 
revoluționară a societății se desfășoară 
într-o mare varietate de condiții istorice 
și naționale specifice și că. in aceste con
diții, nu poate exista un model după care 
să se desfășoare, in mod stereotip, orice 
proces revoluționar. Legitățile generale se 
aplică ele insele in mod diferit de la o 
țară la alta, de la o etapă la alta. Expri- 
mind ceea ce este obiectiv necesar, legile 
generale nu pot acoperi intreaga bogăție 
de manifestare a unui proces istoric de 
amploare, așa cum este cel al construcției 
socialiste.

Congiesul al IX-lea - moment de început al celei moi rodnice epoci din istoua patriei

PETRU PANZARU : In spiritul aborda-- 
rii creatoare a problemelor concrete ale 
construcției socialiste, promovat, cu pu
tere după Congresul al IX-lea, in acești 
ani s-a cristalizat ca un principiu major 
de politică economică asigurarea proporți
ilor optime, apte să determine dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată a întregii economii 
naționale. Acest principiu, afirmat con
secvent în practica socială de partidul nos
tru, vizează imbinarea preocupărilor pen
tru dezvoltarea unor ramuri de vîrf ale in
dustriei moderne cu punerea în valoare a 
tuturor rezervelor de care dispune agricul
tura. precum și stabilirea unor raporturi 
optime între producția bunurilor de con
sum și cea a mijloacelor de producție.

In aceeași perspectivă integratoare asu
pra vieții economice și sociale a fost ela
borat în acești ani conceptul de societate 
socialistă multilateral dezvoltată. Acest 
concept politic al cărui conținut definește 
in gradul cel mai înalt specificul expe
rienței românești în edificarea noii orîn
duiri a fost formulat pentru prima dată in 
196'9, în documentele Congresului al X-lea

Manifestarea activă, dinamizatoare 
a spiritului novator in intreaga viață 

economică și socială
ION ZARA : Două cerințe majore ale 

vieții noastre social-politice au făcut ne
cesară elaborarea m această perioadă a 
unui program politic și ideologic al parti
dului. în primul rind, cerința de a da un 
răspuns complexității sporite a problema
ticii procesului revoluționar, care continuă 
și trebuie să se dezvolte continuu in con
formitate cu fiecare stadiu istoric al dez
voltării societății românești. în al doilea 
rind cerința creșterii rolului conducător al 
partidului și, implicit, a ridicării la un ni
vel superior a întregii sale activități poli
tice și ideologice. \

Ideea continuității procesului revoluțio
nar evidențiază, în condițiile concrete ale 
țării noastre, acțiunea legităților obiective 
ale dezvoltării sociale, a contradicțiilor din
tre vechi și nou, a trecerii de la acumulări 
cantitative Ia o nouă calitate. Această idee 
pune in lumină faptul că procesul revolu
ționar nu se încheie și nu se poate încheia 
o dată cu luarea puterii politice. El conti
nuă cu fiecare stadiu nou de dezvoltare a 
societății, ridieîndu-se la rîndul său pe 
trepte superioare. Pornind de la această 
premisă a dinamicii procesului revoluțio
nar. secretarul general al partidului subli
nia cu vigoare la Congresul al XlII-lea ce
rința de a păstra permanent spiritul viu, 
novator, revoluționar al partidului, al 
activității sale politice și ideologice, de a 
acționa continuu pentru perfecționarea și 
ridicarea rolului conducător al partidului 
în raport eu noile etape pe care le 
parcurge societatea.

Realizarea unei asemenea cerințe im
pune a promova consecvent noul in în
treaga practică și gindire socială, de a 
acționa in spiritul cerințelor dezvoltării 
sociale inlăturind cu curaj acele teze și 
noțiuni care nu mai corespund noilor 
condiții istorice și sociale. „Nu de înnoire 
trebuie să ne temeni — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ci de stagnare in 
gindire, de păstrarea formelor învechite I 
Pericolul pentru socialism nu constă in 
căutarea noului, ci în păstrarea vechiului !' 
Iată tie ce fiind comuniști, fiind revolu
ționari, trebuie să ne preocupăm de a găsi 
mereu noi forme democratice de condu
cere, de a înlătura tot ceea ce este vechi, 
ceea ce nu mai corespunde cerințelor ac
tuale ale dezvoltării și poate deveni o 
l’rină in participarea maselor populare, a 
poporului la conducerea intregii societăți".

PETRU PANZARU : Spiritul creator al 
activității teoretice și practice a partidului 
nostru a constituit și constituie un factor 
esențial de dinamizare a energiilor între
gului popor. în stadiul actual de dezvoltare 
a tării noastre, trecerea la o calitate nouă, 
superioară in toate domeniile de activi
tate. realizarea obiectivului fundamental 
al etapei actuale, a orientărilor stabilite, 
de Congresul al XlII-lea al partidului 
presupun, mai mult decît în oricare din 
etapele anterioare, manifestarea activă, 
dinamizatoare a spiritului novator în in
treaga viață economică și socială, soluțio
narea în mod original, creator a probleme
lor înaintării societății noastre pe calea 
progresului multilateral.

O puternică ilustrare a modului creator 
in care partidul nostru, secretarul său ge
neral abordează problematica complexă a 
făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate o constituie elaborarea si dezbaterea 
Programului ideologic al partidului la Plena
ra lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie 1982, 
adoptat’ ca parte integrantă a Programu

Dezbatere organizată de

al partidului! El conferă expresie politică 
unei cerințe obiective a progresului socie
tății noastre, aceea a dezvoltării unitare, 
armonioase a tuturor domeniilor vieții e- 
conomice, politico-ideologice și- culturale, a 
tuturor componentelor sistemului social. 
„Ani dat formularea de multilateral dez
voltată societății noastre viitoare. arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a nu 
se crea neînțelegeri si pentru a nu se lăsa 
loc neglijării vreunei laturi a activității, 
pentru a nu se trage concluzia că, vorbind 
de societatea socialistă dezvoltată, ne-am re
feri numai, sau mai cu seamă, la dezvol
tarea bazei materiale".

Elaborarea și adoptarea Programului 
partidului se constituie într-un important 
moment de referință al acestei perioade 
istorice, expresie a maturității politice și 
ideologice a partidului, a abordării crea
toare a adevărurilor generale ale teoriei 
revoluționare in condițiile țării noastre. A- 
ceastă Cartă fundamentală, politică și 
ideologică a comuniștilor români genera
lizează ’ teoretic experiența partidului .și 
poporului nostru in lupta pentru trans
formarea revoluționară a societății.

lui partidului la istoricul Congres al 
XlII-lea din noiembrie 1984. In cuprinsul 
Programului ideologic sint abordate intr-o 
viziune nouă, superioară, in concordantă 
cu profundele transformări petrecute in so
cietatea românească, cu cerințele dezvoltă
rii viitoare, problemele fundamentale ale 
etapei actuale de edificare a noii orînduiri, 
sint elaborate teze si concepte noi privi
toare la rolul partidului si al statului i in 
epoca Pe care o trăim, la perfecționarea 
formelor de organizare si conducere a so
cietății. la adincirea democratismului orin- 
duirii noastre, la unitatea dintre trecut, 
prezent și viitor, Ia Însemnătatea activi
tății de formare si dezvoltare a conștiin
ței noi, socialiste etc. Toate acestea con
stituie importante contribuții la îmbogă
țirea teoriei si practicii construcției so
cialiste, confirmind cu strălucire preocu
parea statornică a partidului de a elabora 
o strategie de dezvoltare care, in spiri
tul și in lumina legităților generale ale 
construcției societății socialiste, se roștu- 
ieste conform specificului realităților româ
nești. »

In elaborarea creatoare a politicii parti
dului si statului nostru, in ampla și a- 
profundata analiză întreprinsă asupra sta
diului actual al operei de făurire a socia
lismului. asupra problemelor fundamenta
le ale contemporaneității, rolul determi
nant revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a cărui operă strălucită constituie pentru 
întregul nostru partid, pentru întregul nos
tru popor un inestimabil tezaur de gin
dire si acțiune revoluționară, bucurindu-se, 
totodată, de o largă prețuire Și recunoaș
tere in întreaga lume, pentru forța analiti
că, rigoarea științifică, spiritul novator ce 
o caracterizează.

Evenimentele politice ce au avut loc re
cent in viata tării — plenara C.C. al P.C.R.. 
plenara Consiliului National al F.D.U.S.. se
siunea Marii Adunări Naționale — au e- 
videntiat încă o dată preocuparea stator
nică a partidului nostru, a secretarului său 
general de a aborda — dintr-o perspectivă 
științifică, revoluționară — problemele fun
damentale ale dezvoltării țării, ale vieții 
internaționale. Recentele cuvîntări rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu sint. prin 
bogăția de idei, prin spiritul realist si con
structiv. prin larga deschidere spre nou. 
incă o atestare a faptului că partidul nos
tru concepe edificarea noii orînduiri ca pe 
un proces revoluționar continuu ascendent, 
necesitind măsuri corespunzătoare, specifi
ce, pentru fiecare moment ce il străbate — 
idei dovedind prin ele însele modul dia
lectic in care partidul definește strategia 
dezvoltării prezente si viitoare a tării.

Continuitatea procesului revoluționar de
termină menținerea mereu vie a spiritului 
novator al activității partidului, al vieții și 
muncii întregului popor. „Pornind pc noul 
drum, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
Raportul prezentat Ia Congresul al XlII-lea, 
să fim conștienți că nimic nu se poate 
realiza fără muncă, fără eforturi, fără 
consum de energie și inteligență creatoare, 
fără spirit revoluționar, devotament și 
abnegație. Să unim deci toate forțele po
porului, să concentrăm toate mijloacele de 
care dispunem pentru a duce mai departe 
procesul revoluționar al dezvoltării socie
tății noastre, pentru a ridica pe o treaptă 
nouă opera istorică pe care eroicul nostru 
popor o înfăptuiește in România, sub 
conducerea gloriosului partid comunist".

Silviu ACHIM și Ioan STANESCU
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Sub semnul Anului Internațional al Păcii

Avem nevoie de pace pentru 
a ne putea clădi un viitor 

tot mai bun

maritime comerciale, vom onora 
prin faptele noastre de muncă, prin 
strădania de a fi demni mesageri 
ai poporului nostru pe mări și ocea
ne, aceste noi eforturi ale Româ-

niei. puse în slujba păcii și bine
lui intregii omeniri.

Radu DRAGUNA
căpitan de cursă lungă

Mobilizator îndemn la acțiune
Fiecare cetățean al României so

cialiste împărtășește convingerea că 
programele de dezvoltare economi
că și socială a patriei se pot realiza 
numai in condiții de pace și secu
ritate. Pacea este o condiție esen
țială atit pentru prezentul și viito
rul națiunii noastre, cit și ale tu
turor popoarelor lumii. Tocmai por
nind de la aceste adevăruri și ce
rințe fundamentale, secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, manifestă o 
preocupare permanentă pentru a 
feri omenirea de primejdia unul 
nou război, care s-ar transforma 
inevitabil intr-un cataclism nuclear. 
De mulți ani, patria noastră, pre
ședintele ei și-au dobîndit un bine
meritat prestigiu pe arena interna
țională. printr-o concepție clara și 
convingătoare, prin inițiative și ac
țiuni menite să promoveze cauza 
păcii, dezarmării și securității in 
lume.

Și de astă dată, intr-un moment 
cind situația internațională ge
nerează serioase motive de neliniș
te, datorate menținerii și accentuă
rii încordării; România socialistă 
adresează, prin glasul de înaltă 
autoritate al președintelui ei. apelul 
către toate țările, toate guvernele 
și șefii de stat, către toate națiu
nile lumii, de a-și uni eforturile 
pentru a schimba cursul evenimen
telor, a opri cursa inarmărilor, 
pentru triumful rațiunii și păcii in 
întreaga lume. Declarația-Apel ;i 
F.D.U.S. adresată, partidelor și or
ganizațiilor democratice, guverne
lor, tuturor popoarelor din țările 
europene, din S.V.A. și Canada, de 
pe alte continente. Declarația Marii 
Adunări Naționale, exprimă cu o 
mare forță de convingere vocația

unanimă de pace a poporului ro
mân, cuprinzind un program con
cret de măsuri, astfel ca Anul 
Internațional al Păcii, proclamat 
de O.N.U. pentru 1986, să marcheze 
acțiuni și realizări concrete pe ca
lea opririi cursei înarmărilor și tre
cerii la dezarmare.

Chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, demersurile 
României socialiste dau o vibrantă 
expresie hotăririi neabătute a tu
turor , fiilor patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate, de a-și 
intensifica eforturile pentru ca, îm
preună cu toate națiunile lumii, să 
bareze calea războiului, să asigure 
un climat trainic de pace și colabo
rare pe Pămint. Iată de ce și eu, 
mîndru de a fi un fiu al minunatu
lui nostru popor, care dintotdeUuna 
a cultivat spiritul păcii, al bunei 
vecinătăți și al prieteniei cu toate 
popoarele, exprim în aceste mo
mente de răscruce ale omenirii de
plina mea adeziune la ideile ge
neroase cuprinse în documentele 
adoptate de plenara Consiliului Na
țional al F.D.U.S.. de Marea Aduna
re Națională, la apelul înăl
țător, de profund umanism con
ținut in cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. grăitoare do
vadă a marii responsabilități cu 
care țara noastră abordează țelurile 
reale ale Anului Internațional al 
Păcii. Mă angajez să mă înscriu cu 
toate forțele mele in efortul împli
nirii de către poporul nostru, îm
preună cu toate popoarele lumii, al 
celui mâi luminos ideal al omenirii 
— pacea.
FEHER Lățos
șef de echipă la întreprinderea 
de piese de schimb și utilaje 
pentru industria chimică Satu Mare

Prin cuvîntul de înaltă autorita
te al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostit la recenta plenară a Consi
liului National al F.D.U.S.. prin vi
branta Declarație-Apel adresată 
oamenilor de stat si ponoarelor din 
întreaga lume, ca și prin Declara
ția Marii Adunări Naționale cu 
privire la Anul Internațional 
al Păcii, România socialistă 
îsi manifestă din nou. cu maximă 
resnonsabilitate. poziția ei ina- 
intată. de apărătoare activă si con
secventă a bunului celui mai de 
preț al omenirii — pacea.

Alături de întregul nostru po
por. oamenii muncii de la Cen
trul de calcul electronic al Minis
terului Transporturilor si Teleco
municațiilor iși exprimă deDlina a- 
deziune fată de noua inițiativă de 
Dace a președintelui statului nos
tru, fată de chemările sale înflă
cărate pentru ca Anul Internațio
nal al Păcii să marcheze începu
tul unei cotituri radicale în situa
ția internațională, spre dezarmare, 
spre oprirea confruntărilor si edi
ficarea unei lumi a păcii si înțe
legerii. în care să nu existe loc 
pentru arme si conflicte militare.

Noi. care lucrăm într-unul din 
domeniile cele mai avansate ale 
științei si tehnologiei moderne, ne 
adresăm la rindul nostru oameni
lor de stiintă din întreaga lume de 
a nu permite ca roadele gindirii lor 
creatoare să fie folosite în sco
puri distructive, diametral opuse
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progresului, vieții însăși. Ne dăm 
foarte bine seama de perspective
le extraordinare ce s-ar deschide 
în fata întregii omeniri dacă a- 
ceste minunate instrumente ..inte
ligente" create de om — compu
terele — ar fi puse exclusiv 
sluiba progresului, a ridicării 
vilizatiei umane ne o treaptă 
nerioară. dacă numai o parte 
sumele imense irosite astăzi in sco
puri militare ar fi îndreptate spre 
cibernetizarea, robotizarea și auto
matizarea activităților pașnice.

Asemenea perspective luminoase 
sint prefigurate de propunerile de 
pace ale țării noastre. în această 
perioadă de încordare internaționa
lă, așa cum se subliniază in cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înlăturarea amenințării grave ce 
planează asupra lumii reclamă fapte 
concrete, care să ducă la încetarea 
experiențelor nucleare de către toa
te statele, la oprirea militarizării 
spațiului cosmic, la încetarea am
plasării de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
la stabilirea unui termen precis 
pentru eliminarea celor existente, 
la elaborarea unui program complex 
de dezarmare generală si. în pri
mul rind. nucleară, la instaurarea 
unei păci trainice în lume.

Dr. inq. Mihai M1HA1ȚA
directorul ~
electronic

Centrului de calcul 
al M.T.Tc.

Sub stindardul păcii
trecute dintr-o 
mare pină pe

sosit zilele 
călătorie pe 
Africii, unde am transpor-

Am 
lungă 
coasta . .
tat autoturisme „Dacia", laniinate 
și alte mărfuri generale românești 
și de unde am adus in țară ma
terii prime pentru industria noas
tră. La întoarcere am aflat cu mîn- 
drie de noua acțiune de pace a po
porului nostru, exprimată in ca
drul plenarei Consiliului Național 
al F.D.U.S., prin cuvîntarea secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și prin 
adoptarea Deelarației-Apel către 

- toate partidele, și . organizațiile, de
mocratice, către toate guvernele și 
popoarele lumii.

Ca oameni ai mării, care tradu
cem în viață politica țării noastre 
de cooperare internațională cu toa
te statele lumii, ne-a reținut în
deosebi atenția imperativul expri
mat de secretarul general al parti
dului nostru de a pune capăt ma
nevrelor militare de orice fel ale 
flotelor străine in apele internațio
nale. pentru a se ajunge la retra
gerea din Mediterana, din Oceanul 
Indian și din alte oceane, a flote
lor marilor puteri și a se lua an
gajamente ferme spre a nu se mai 
incălca libertatea navigației in ape
le internaționale, prin manevre mi
litare. Subscriem și aprobăm din 
toată inima necesitatea de a se asi-

gura libertatea navigației pe toate 
mările și oceanele lumii, pentru a 
ne desfășura activitatea nestinghe
riți, pentru a avea siguranța și ga
ranția întoarcerii acasă, la co- 

familii, pentru a ne 
în liniște și pace de 
noastră. La fel ca mine

ranția 
pii,. la 
bucura 
munca 
gindesc și membrii echipajului na
vei pe care o conduc și care iși 
exprimă deplina aprobare față 'de 
acțiunile întreprinse de partidul și 
statul nostru in slujba păcii. De 
altfel, politica de pace, de priete
nie și colaborare pe care România 
șo.cialistă, prin glasul celui .mai iu
bit fiu ăl poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o rostește 
răspicat in marele dialog cp po
poarele lumii este bine cunoscută 
și unanim apreciată de oamenii ps 
care ii întîlnim în numeroasele por
turi pe care le vizităm, fie că sint 
marinari, muncitori portuari, piloți 
sau autorități portuare.

Iată de ce consider că Declarația- 
Apel a F.D.U.S. adresată partidelor 
și organizațiilor democratice, gu
vernelor, tuturor popoarelor din ță
rile europene, din S.U.A. și Cana
da, de pe alte continente, repre
zintă o nouă chemare Ia rațiune, 
pentru înlăturarea definitivă a 
spectrului unui nou război. în ce 
ne privește, noi, marinarii flotei

Exigența

în 
ci- 
su- 
din

Spitalul clinic din Tîrgu Mureș

Tinerețea și sănătatea poporului
preocupare majoră a partidului,
a politicii

a nivelului de trai si de 
al întregului ponor se 

o constantă de prim ordin 
partidului si statului. Re-

sale profund umaniste

Inițiative profund umaniste, 
corespunzătoare intereselor 

tuturor popoarelor
Ca toți oamenii muncii de la 

sate, care, la acest ceas de primă
vară 'românească, așază in sol să
mânța pentru rodul bogat al pa
triei, și eu am urmărit cu cel mai 
viu interes cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu, inflăcă- 
ratele chemări ale secretarului ge
neral al partidului, care străbat ca 
un fir roșu Declarația-Apel a Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, ca și Declarația Marii Adunări 
Naționale. Alături de întregul popor, 
sint mîndru că pentru noi aniver-, 
sarea celor șase decenii și jumătate 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român are loc in acest An Interna
țional al Păcii. Este o coincidență 
fericită. Și, așa cum o atestă înde
lungata activitate a partidului nos
tru — dar cu deosebire in ultime
le două decenii, de cind la condu
cerea partidului și a țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu — pacea 
constituie substanța însăși a poli
ticii externe românești.

De fapt, pentru comuniștii ro
mâni, pentru întregul nostru popor, 
fiecare an a fost și va fi întot
deauna un an al luptei pentru 
apărarea păcii. Demersul constant 
al României socialiste în sprijinul 
dezarmării, pentru o pace durabilă 
se întemeiază pe realitatea conse
cințelor uriașe pe care le are creș
terea fără precedent a cheltuielilor 
militare asupra dezvoltării econo-

mice și sociale. Iată de ce aprobăm, 
din toată ființa noastră viziunea 
revoluționară, realistă și profund 
novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. potrivit căreia 
o mare parte din bugetele militare, 
care numai anul trecut au totalizat 
1 000 miliarde de dolari, sumă ega
lă cu cea a datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, să fie 
destinate pentru progresul econo
mic și social al tuturor țărilor.

Ca om al muncii de pe ogoare, 
am reținut, cu mare interes aceas
tă propunere' a .secretarului gene- 

. ral al partidului nostru, pentru că, 
iată, așa după cum relevă calculele 
de specialitate, reducerea cu numai 
5 la sută a cheltuielilor mondiale 
pentru înarmare și folosirea lor în 
scopul dezvoltării agriculturii in ță
rile din lumea a treia ar conduce la 
eradicarea in cursul unui singur 
deceniu a flagelului foametei. Aces
ta este sensul umanist al vibrante
lor chemări in sprijinul dezarmării 
și păcii cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
inițiativele și acțiunile țării noas
tre. pe care le aprobăm din toată 
ființa noastră.

Nicolae BĂDOI 
președintele cooperativei agricole 
Vedea, județul Giurgiu

în procesul amplu si complex al 
dezvoltării multilaterale a României 
socialiste, al prefacerilor revoluțio
nare ce au avut loc in toate sectoa
rele societății noastre. în mod deo
sebit dună Congresul al IX-lea al 
P.C.R.. grija pentru ridicarea calită
ții vieții, 
civilizație 
înscrie ca 
a politicii
săsim. în acest context larg, preocu
parea pentru ridicarea stării de să
nătate a populației, pentru tinerețea 
si vigoarea națiunii noastre socialis
te — ca expresie a profundului -uma
nism ce caracterizează politica parti
dului. orientările si indicațiile date 
cu neîntreruptă stăruință de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. „întreaga 
noastră activitate — sublinia secre
tarul general al partidului la plenara 
lărgită a Consiliului Sanitar Supe
rior din martie 1984 — trebuie să 
aibă permanent în vedere asigurarea 
unei sănătăți cit mai bune a popu
lației, sporirea natalității, realizarea 
unei structuri cit mai armonioase de 
virstă a populației. De aceasta de
pinde viitorul poporului. însăși fău
rirea cu succes a socialismului si co
munismului".

Prin aplicarea în practică a aces
tei concepții fundamentale despre 
viată si sănătate 
omul ca sunremă 
tii noastre — s-a 
ocrotirii sănătății

— care consideră 
valoare a societă- 
asigurat sectorului 
o puternică bază 

materială si de cadre. România si- 
tuindu-se astăzi printre cele mal 
bine dotâte țări pe plan mondial în 
ceea ce privește, numărul locuitori
lor la un medic, cit și indicii referi
tori la numărul unităților sanitare si 
al paturilor de spital.

„Ziua Sănătății", sărbătorită în 
fiecare an in tara noastră la data de 
7 aprilie, a devenit un tradițional 
moment de analiză a activității, de 
bilanț al realizărilor obținute ca si 
al reliefării sarcinilor de răspundere 
ce revin personalului medical, un 
Drilei de reflectare cu profundă res
ponsabilitate asupra căilor si mijloa
celor prin care trebuie să se asigure 
perfecționarea activității 
a sănătății poporului.

Cu atit mai temeinic 
fie făcută pretutindeni.

de ocrotire

se cere să 
in toate u-

și autoexigență în activitatea universitară
Imperativul corelației organice 

dintre exigență și autoexigență, care 
stă Ia baza activității universitare 
de calitate, reclamă in egală măsură 
unitatea acțiunilor de perfecționare 
și de autopcrfecționare desfășurate 
la nivelul întregului corp profesoral, 
sub autoritatea căruia formarea vii
torilor specialiști poate și trebuie să 
înregistreze cele mai inalte valențe 
dc calitate. Tocmai de aceea a da curs 
firesc acestei cerințe înseamnă a si
tua intregul proces de invățămint pe 
coordonatele modernizării neîntre
rupte. pe cită vreme a o minimaliza 
echivalează cu apariția unor neim- 
pliniri în formarea cadrelor, cu atit 
mai greu de recuperat, cu cit sint 
sesizate și intftnpinate mai tirziu. 
Cu tot caracterul ei elementar, o 
asemenea corelație nu și-a găsit În
totdeauna, in practica educațională, 
o transpunere fidelă prin măsuri 
riguros circumscrise realității uni
versitare, care să determine în fi
nal, date fiind și condițiile fertile 
ale integrării, accentuarea atribute
lor de unitate și de continuitate, de 
caracter sistematic, necesare dintot- 
deauna învățămintului superior. Așa 
se explică, intre altele, și faptul că 
acțiunea și, mai ales, metodologia de 
evaluare a pregătirii studenților, cu 
un rol atit de important pentru cali
tatea formării viitorilor specialiști, 
pentru educarea lor paultilaterală, 
cil și pentru c-1----- ---------------
continuă a muncii 
rămas in urma tehnicilor 
dare a noilor cunoștințe, 
făcut ca in vremea din 
apară discrepanțe dintre 
frapante, diferențiind 
numai institute și facultăți, dar une
ori chiar și atitudinea aceluiași ca
dru didactic in evaluarea succesivă 
a două sau mai multor grupe de

studenți. La nivelul fiecărei institu
ții de invățămint superior, îndeosebi 
tehnic, consecințele acestei stări de 
lucruri nu sint greu de recunoscut : 
o ambianță prea puțin stimulativă, 
pe de o parte, datorită căreia conti
nuitatea pregătirii, studiul aprofun
dat la nivelul tuturor tinerilor smt 
considerabil diminuate, iar pe de 
altă parte, autoevaluarea ținutei ști
ințifice, a accesibilității și atractivi- 
tății unei discipline universitare de
vine uneori impracticabilă.

in practica universitară — potrivit 
căreia evaluarea corectă a pregătirii 
studenților se efectuează optim in
tr-un climat de permanentă și rigu
roasă autoevaluare, operată în în
treaga ierarhic universitară, cu res
pectarea tuturor exigențelor de cali
tate pe care Ie impune 
din acest domeniu, 
seamnă, intre altele, 
înșiși să fie antrenați, 
aprecieze cu răspundere propria lor 
activitate, să-și formeze opinii

activitatea 
Ceea ce. in- 
ca studenții 
orientați să

cesului multilateral de pregătire, 
adeseori ca purtători ai unui fond 
bogat de inițiative prin valorificarea 
cărora perfecționarea vieții univer
sitare poate înregistra un ritm sporit 
și o calitate superioară. Sub acest 
raport, inițiativa organizatorilor de 
a invita la dezbatere și cîțiva repre
zentanți ai asociațiilor studenților 
comuniști din diferite centre univer
sitare și-a dovedit eficiența prin 
chiar elementele noi, de incitație și 
de referință, aduse in orizontul dis-

deficiențele 
de evaluare 
nu puține 

inconsec-

Cerințe noi, superioare in perfecționarea pregătirii profesionale

au toperfecționarea 
universitare, au 

de pre- 
ceea ce a 
urmă să 

cele mai 
artificial nu

Evaluată din această perspectivă, 
recenta inițiativă a Ministerului 
Educației și învățămintului de a or
ganiza o dezbatere interuniversitară 
pe această temă („Metodologia exa
minării și verificării studenților ; 
elaborarea și susținerea lucrării de 
diplomă ; acordarea calificativului") 
apare, pe cit de necesară, pe atit de 
binevenită, și rezultatele fructuoase 
cu care ea s-a încheiat, in centrul 
universitar CIuj-Napoca, ii reco- 
rnahdă utilitatea de la sine. Spațiul 
nu ne îngăduie înregistrarea tuturor 
aprecierilor formulate cu acest pri
lej pe temeiul experiențelor din 
aproape toate centrele universitare, 
dar citeva concluzii se impun, totuși, 
a fi consemnate. Să reținem mai 
întîi ideea — frecvent subliniată in 
intervențiile participanților la dez
batere (rectori, prorectori, decani, 
profesori șefi de catedre sau titulari 
de discipline, președinți ai asociații
lor studenților comuniști), dar. după 
cit se pare, incă insuficient aplicată

corecte despre importanța hotări- 
toare a eforturilor proprii de gin- 
dire, de creație, să evalueze aseme
nea eforturi nu după impulsuri ex
terioare sau criterii formale, ci ca 
expresie a unei înalte îndatoriri 
etico-morale, de continuă autoper- 
fecționare, raportîndu-și mereu cu
noștințele la cele mai noi cuceriri 
științifice din domeniul respectiv, 
condiții fundamentale pentru 
marca unor viitori 
pregătire temeinică.

Urmare a acestui 
sintetizează o mare____ __  __
cația universitară, evaluarea pregă
tirii studenților se cere efectuată nu 
ca o sancțiune, un verdict dintr-un 
moment închis în el însuși, ci ea o 
etapă succesivă dintr-un dialog con
tinuu desfășurat intre profesor și 
studenți, cu valențele respective de 
cunoaștere, de previziune. Ceea ce 
se traduce implicit prin considerarea 
tinerilor nu ca receptacole pasive, ci 
drept colaboratori, coautori ai pro

a

specialiști

principiu, 
parte din

for- 
cu o

care 
edu-

cuțiilor. Insolită sau beneficiind 
citeodată de generalizări cu bătaie 
mai scurtă, alteori fiind, poate, cir
cumscrisă unui spațiu mai restrîns, 
opinia studențească, formulată in 
perspectiva evaluării activității uni
versitare, se constituie totuși, de fie
care dată, ca un moment principal 
de referință, în absența căruia orice 
concluzie poate păcătui prin caracter 
unilateral. Iată de ce considerăm că, 
pe lingă intervențiile studențești 
amintite, includerea in programul 
referatelor și a unei comunicări care 
să sintetizeze experiența acumulată 
în acest domeniu la nivelul Consi
liului U.A.S.C.R., inclusiv prin valo- 
rificareă rezultatelor Centrului de 
cercetări pentru problemele tinere
tului, care a elaborat de-a lungul 
anilor o seamă de anchete pe această 
temă, dintre cele mai relevante, ar 
fi imprimat discuțiilor nu doar o 
notă suplimentară de inedit, ci și o 
perspectivă mai amplă, un mai ac
centuat caracter aplicativ, de siste-

matică finalizare. Cu atit mai mult 
cu cit o seamă dintre 
semnalate în procesul 
universitară, între care 
vizează subiectivismul,
vența, nu acum se fac auzite intiia 
oară, iar o dezbatere pe această 
temă are ca obiectiv esențial gene
ralizarea experiențelor pozitive, cu 
eradicarea, dar și cu preintimpina- 
rea tuturor neajunsurilor.

Inițiativa, puterea de creație, răs
punderea fiecărui cadru didactic, ca 
și a fiecărui student, larga colabo
rare inclusiv cu absolvenții din am
fiteatrul producției se înfățișează și 
aici drept premise esențiale pentru 
ca prin generalizarea unui climat ri
guros și unitar de evaluare și auto
evaluare, viața universitară să nu 
fie uniformizată, ci să-și afirme in
dividualitatea specifică prin paleta 
largă a diversității de metode și de 
practici superioare, in consens cu 
obiectivele auloperfecționării necon
tenite. Din acest punct de vedere să 
reținem și sugestia mai multor par
ticipant! la dezbaterea de la Cluj- 
Napoca, potrivit căreia asemenea 
schimburi de experiență se impun 
a fi organizate in primul rind la ni
velul fiecărei catedre și facultăți, al 
fiecărui institut și centru universi
tar. ~ 
unor 
rele 
curs 
sub egida Ministerului Educației și 
învățămintului, pot alcătui tot atîtea 
trepte în efortul de perfecționare a 
întregii activități universitare, în 
lumina exigențelor formulate la re
centul Congres al științei și invăță- 
mîntului.

Constituindu-se ca sinteze ale 
asemenea manifestări, viitoa- 
dezbateri interuniversitare, in 

de organizare și desfășurare

Mihai IORDĂNESCU

cinema
• Din prea multă dragoste: SCALA 
(11 03 72) — 9: 11: 13; 15; 17,15: 19.30, 
CULTURAL (83 50 13) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20. EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11: 13; 15; 17; 19
• Pruncul, petrolul si ardelenii: 
VICTORIA (16 28 79) — 9: 11 ; 13; 15; 
17: 19
• Colierul de turcoaze: FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17: 19,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
• Profetul, aurul și ardelenii: LIRA 
(31 71 71) — 15; 17: 19
• Nea Mărin miliardar: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17: 19

• Munții albaștri: STUDIO (59 53 15) 
— 9,30: 11,15; 13,15: 15,15; 17,15; 19.15
• Vară sentimentală — 15; 17; Alek
sandr Nevski — 19: POPULAR
(35 15 17)
• Preria: BUZEȘTI (50 43 58) — 14,30;
16,30; 18,30, VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17: 19
• Aventuri în Ontario: MUNCA 
(21 50 97) - 15: 17; 19, PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17: 19
• Vinătorul de căprioare: FLACĂRA 
(20 33 40) — 14.30: 16.30: 18,30
• Dragoste si porumbei: LUMINA 
(14 74 16) — 9: 11
• Legenda dragostei: TIMPURI
NOT (15 61 10) — 9; 12: 15: 18
• Lupii albi: GRIVIȚA (17 08 58) —
9: 11; 13: 15: 17: 19. AURORA
(35 04 66) — 9: 11 ; 13: 15; 17: 19
• Piedone în Egipt: COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Noaptea lunii de smarald: VII
TORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Fata fără zestre: UNION (13 49 04) 
9; 12; 15; 18
• Hallo, taxi!: COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19
• Zorba grecul: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15
• Pe aripile vintului: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 13.30; 17.45
• Tora! Tora! Tora!: CAPITOL
(16 29 17) — 9: 12,30; 16; 19
• Superpolițistul: FESTIVAL
(15 63 84) ~ 9: 11: 13: 15; 17,15; 19,30
• Program de desene animate — 9; 
11; 13. Zile de fior și ris — 15; 17; 
19: DOINA (16 35 38).
• Un șerif extraterestru; DACIA
(50 35 94) — 9; 11: 13: 15: 17: 19
• Ciinele: FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19, CIULEȘTI (17 55 46) — 9: 
11; 13; 15; 17; 19

• Cobra se întoarce: PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Yankeii: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15; 18
• Așa bunic, așa nepot: GLORIA 
(47 46 75) — 9: 11: 13; 15: 17; 19
• Pilot de formula I: ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

• Filarmonica „George Enescu** 
(15 68 75, sala Studio): „Laureați ai 
concursurilor internaționale*'1. Oltea 
Șerban-Pârâu — pian — 17,30; Ate
neul Român): Recital de pian: San
du Sandrin — 19.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10: Papa dolar — 15; loneștii 
— 20; (sala Atelier): Harap Alb — 
10.30; Farul și domnul Valentino — 
14,30; Faleza — 19.30.

• Opera Română (13 18 57): Coppelia
— 11; Olandezul zburător — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Băia
tul și paiele fermecate — 10,30; Prin
țesa circului — 18.
• Teatru) „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu ' Măgureanu, 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 10: Treburile 
mele — 18,30: (sala Gfrădina Icoanei, 
11 95 44): Eunucul — 10: Hamlet — 
16.
• Teatrul Mic (14 70 81): Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 10; Cerul înste
lat deasupra noastră — 19.

nitătile sanitare, o analiză exigentă 
a modului cum sint îndenlinite atri
buțiile încredințate, cu cit anul aces
ta ..Ziua sănătății" are loc in con
dițiile cind poporul nostru aniver
sează 65 de ani de la crearea parti
dului — eveniment care impune, o 
dată mai mult, fiecărui colectiv să-si 
evalueze critic si autocritic contri
buția adusă la progresul patriei, la 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
partid. în toate domeniile vieții so
ciale. Totodată, se cuvine menționat 
faptul că ziua de 7 aprilie coincide cu 
Ziua mondială a săftătății. care, la 
indicația O.M.S.. și-a stabilit pentru 
.1986 deviza ..Trăind sănătoși, vom 
cistiga cu toții" : este o temă care, 
în sensul si conținutul său. se con
stituie de timp îndelungat drept 
principiu călăuzitor al ocrotirii să
nătății in tara noastră, unde amplele 
programe de prevenire a bolilor se 
Împletesc tot mai strins cu o susți
nută activitate de propagandă si 
educație sanitară, ineît cetățenii să 
devină. în mod rational, primii apă
rători ai propriei sănătăți — bunul 
cel mai de preț al fiecăruia.

Pășind în actualul cincinal, socie
tatea românească a intrat într-o eta- 
nă nouă, a generalizării noii calități 
a muncii și a vieții. în mod firesc

DE „ZIUA
SĂNĂTĂȚII"

se pune, și în domeniul asistenței 
medicale, problema unei calități noi. 
a unor eforturi consecvente, susți
nute pentru perfectionarea activității 
in toate compartimentele acestui vast 
si important sector.

Potrivit orientărilor de bază pri
vind îmbunătățirea mai departe, ho- 
tărită. a asistentei medico-șanitare — 
orientări care poartă amprenta ain- 
dirii umaniste a secretarului gene
ral al partidului — una din princi
palele direcții spre care se cere în
dreptată atenția este cea a inten
sificării activității medicale cu ca
racter preventiv, dezvoltarea medici
nii omului sănătos. Este de necon- 
cenut ca medicii, cadrele medii sa
nitare să-si limiteze munca la aș
teptarea pacientilor în cabinet si la 
prescrierea tratamentelor — înainte 
de orice, sarcina lor este aceea de 
a desfășura o largă si sistematică 
activitate de profilaxie, folosind iii 
acest scop întreaga varietate a mij
loacelor de propagandă si educație 
sanitară, discutind cu oamenii si ex- 
plicindu-le cauzele unor îmbolnăviri, 
ca si modalitățile de a le înlătura.

în mod constant, interdependența 
factorilor sănătate — capacitate de 
muncă —- randament trebuie să se 
situeze 
tare de 
Iilor cu 
turilor
proceselor si mecanismelor care in
fluențează starea de sănătate, pen
tru identificarea si reducerea facto
rilor nocivi ce apar în condiții spe
cifice de muncă si viată — toate cu 
scopul bine determinat de a asigura 
menținerea sănătății, creșterea du
ratei vieții active si a longevității. 
De altfel, pe acest tărim se cer în
gemănate strădaniile tuturor catego
riilor de cadre medicale si. cu mai 
multă perseverență, ale specialiști
lor din instituțiile de învătămmt su
perior si din institutele de cercetare 
științifică, sprijinul activ al acestora 
fiind așteptat si necesar tuturor 
unităților din teritoriu.

Prin sarcinile formulate de secre
tarul general al partidului, ca si prin 
hotărîrile adoptate de organele su
perioare de partid si de stat s-au 
reliefat puternic îndatoririle de înal
tă responsabilitate ce revin corpului 
medico-sanitar in realizarea politicii 
demografice. în creșterea natalității, 
ocrotirea mamei si copilului, sporirea 
vigorii națiunii noastre socialiste, 
în legătură cu aceasta este cunoscut 
că statul nostru a desfășurat efor
turi considerabile pentru asigurarea

la baza programelor priori- 
depistare si combatere a bo- 
morbiditate ridicată, a efor- 
depuse pentru cunoașterea

• Teatrul Foarte mic (14 09 05): Ro
manță tîrzie — 10,30; Lewis și Alice
— 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 10; 
14; Cirtițele — 17,30.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala 
Magheru): Scapino — 10: Mizerie și 
noblețe — 17,30; (sala Studio): EX
— 10,30; Pensiunea doamnei Olimpia
— 18.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Bărbierul din Sevilla — 10; 
Anonimul venețian — 15; Cursa de 
Viena — 18.30: (sala Giulești, 18 04 85): 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 11; Așteptam pe alt
cineva — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
seM (sala Savoy, 15 56 78): Dragoste

unei asistente medicale active și 
complexe a mamei si copilului, pen
tru dezvoltarea armonioasă a tine
relor generații. în același timp, este 
o realitate faptul că personalul me
dical ar fi putut și poate aduce o 
contribuție mult mai mare la reali
zarea 
biliti. 
mare 
sa de 
încrederea 
consulte, nu poate să explice mai 
bine, să lămurească îndeosebi pe 
tineri, cit de important este nu nu
mai din punct de vedere al sănătății 
femeii, ci si al răspunderii sociale, 
ca familiile să se întărească prin- 
tr-un număr mai mare de copii. Iată 
de ce fiecare ostaș pe tărimul ocro
tirii sănătății, indiferent de ramura 
de specializare, de la profesor uni
versitar la medicul stagiar, trebuie 
să se considere angajat ca militant 
consecvent, ca activist social în efor
turile pentru instaurarea unui com
portament demografic pozitiv. în a- 
celași timp, se cere accentuată si 
mai mult grija pentru protejarea fe
meii gravide, pentru ocrotirea la un 
nivel superior a mamei și copilului, 
organizarea ireproșabilă a materni
tăților, supravegherea in mai bune 
condiții a noilor masculi si întărirea 
controlului medical al copiilor la 
domiciliu.

După cum este cunoscut. România 
socialistă dispune astăzi de o bază 
materială puternică pentru ocrotirea 
sănătății. Numai în ultimele două 
decenii, numărul naturilor de spi
tal a crescut de la 114 338 la 
201 263-s-au. construit spitale și 
policlinici noi. moderne ; in absolut 
toate comunele funcționează unul 
sau două dispensare medicale ; nu
mărul paturilor din spitale și secții 
de pediatrie s-a ridicat la 35 000, iar 
capacitatea de cuprindere a creșelor 
a crescut de la 11 000 locuri în 1965 ‘
la 100 000 locuri în 1985. Toate aces- 4 
tea și multe altele se datoresc creș
terii neîntrerupte a alocațiilor acor
date sectorului de la bugetul de stat, 
fondurile destinate ocrotirii sănătă
ții sporind, in aceeași perioadă, de 
la 4.5 miliarde la 18 miliarde lei.

Pornind tocmai de Ia aceste reali
tăți. se pune cu toată tăria problema 
modului cum este valorificată baza 
materială existentă, incit activitatea 
medico-sanitară să se soldeze cu re
zultate superioare în ceea ce pri
vește precizarea diagnosticului, 
exactitatea tratamentului, reducerea 
îmbolnăvirilor — intr-un cuvt'nt in 
creșterea promptitudinii și eficienței 
actului medical. Folosirea judicioa
să a condițiilor materiale de care 
dispunem, a posibilităților noastre 
proprii — care au cunoscut o dina
mică mereu ascendentă, instituțiile 
specializate fiind Înzestrate cu apa
ratură modernă de investigație si 
tratament și dispunind de produsele 
unei industrii de medicamente 
plină dezvoltare — trebuie 
in mod hotărît la creșterea 
asistentei medicale.

Aceasta presupune, ca o 
de bază. încetățenirea unui 
muncă angajant la toate eșaloanele 
rețelei sanitare, grijă fată de bolnav 
și interesele societății, punctualitate 
și disciplină. Este incontestabil că in 
cele mai multe unități — spitale.

. policlinici,, dispensare — domnește 
ordinea și disciplina, bolnavii fiind 
tratați cu considerație si solicitudi
ne. Există însă și cazuri care arată 
că este necesară o mai mare preo
cupare pentru îmbunătățirea atitu
dinii 
unui 
toate 
înalt 
pundere.

Viața, sănătatea oamenilor 
fi concepute fără pace. Iar 
trebuie apărată, cucerită și 
nută astăzi, acum, acesta fiind im
perativul la ordinea 
contemporane. Prin 
mai autorizat — cel 
general al partidului 
țării — s-au făcut din nou auzite 
voința de pace a poporului nostru, 
vibranta chemare de instituire a 
unui climat de securitate internațio
nală, de încredere între state. Căci 
de pace, de 
ternatională 
al tuturor 
umanități.

indicatorilor demografici sta- 
Nimeni. intr-o măsură mai 

decit medicul, cu autoritatea 
specialist și bucurîndu-se de 

celor care vin să-1

itl 
să ducă 
calității

condiție 
stil de

față de pacienți, instaurarea 
climat de exigență pentru ca 
cadrele să-și facă datoria cu 

profesionalism și spirit de răs-

nu pot 
pacea 

menti-

zilei al istoriei 
glasul său cel 
al secretarului 

Si președintelui

liniște și înțelegere in- 
depinde viitorul nostru, 
popoarelor, al întregii

la prima vedere — 15; Gong ’86 — 
18; (sala Victoria, 50 58 65): Băiatul 
cu stîcleți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia Română*4 
(13 13 00): Cîntă ciocîrlie (premieră) 
— 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Cum. se cuceresc femeile — 11; In
tre caftan șî smoking — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77): 
O fetiță caută un cîntec — 11: (sala 
Cosmonauților, 11 12 04): Anotimpuri
le minzului — 11,30.
• Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 10; 15; 18,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Opera de trei parale — 18.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a efectuat ieri o vizită de lucru 

în întreprinderi din Capitală

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Vă confirm primirea mesajului dumneavoastră de felicitare cu ocazia 

aniversării victoriei revoluției islamice iraniene, pentru care vă sînt recu
noscător.

Vă mulțumesc șl vă adresez, la rîndul meu, urări de deplin succes, iar 
poporului român prosperitate și bunăstare.

SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Încheierea lucrărilor congresului 
AL XIII-LEA AL P. C. BULGAR 

Tovarășul Todor Jivkov a fost reales
in funcția de secretar general al C.C. al partidului

(Urmare din pag. I)
în întrecerea socialistă, întîmpinăril 
cu succese tot mai mari a glorioasei 
aniversări a partidului.

în continuare s-a vizitat FABRI
CA DE PE PLATFORMA 
BERCENI A ÎNTREPRINDE
RII „VULCAN", unitate specia
lizată și profilată în producerea 
de echipamente energetice desti
nate termocentralelor, una din im
portantele unități economice înălțate 
după Congresul ai IX-lea al parti
dului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați și aici cu puternice urale și 
aplauze, muncitorii și specialiștii 
dînd expresie bucuriei de a-i primi 
din nou ca oaspeți, sentimente
lor de dragoste și recunoștință față 
de secretarul general al partidului 
pentru tot ce a făcut și face în ve
derea propășirii neîntrerupte a pa
triei noastre socialiste, creșterii for
ței economice a Capitalei. Cei pre- 
zenți au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și 
mîndria, Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — Pace !“.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu cei ce muncesc in 
această unitate, cu factorii de răs
pundere din conducerea întreprin
derii, a centralei industriale de spe
cialitate și ministerului de resort a 
avut ca obiectiv o serie de probleme 
privind producerea unor echipamente 
energetice cu caracteristici tehnico- 
funcționale ridicate, capabile să va
lorifice, în cele mai bune condiții, 
resursele de care dispune țara noas
tră, folosirea rațională a metalului, 
ridicarea eficienței economice în 
întreaga activitate.

Pe parcursul vizitei prin secții de 
bază ale unității, directorul între
prinderii, Ștefan Craioveanu, a pre
zentat modul cum se acționează pen
tru aplicarea indicațiilor secretarului 
general al partidului referitoare la 
fabricarea unor utilaje energetice 
perfecționate, cu fiabilitate mărită, 
care să acopere cît mai bine nece
sarul economiei naționale, să fie 
competitive cu produsele similare 
realizate pe plan mondial. S-a evi
dențiat că unitatea a realizat în pri
mul trimestru din acest an o pro
ducție superioară cu circa 16 la sută 
celei obținute în perioada corespun
zătoare a anului trecut, diversifi- 
cîndu-și, în paralel, gama de utilaje. 
S-a relevat, totodată, că în 1986 au 
fost lansate in fabricație noi agre
gate, între care mori de măcinat căr
bune, tip ventilator, care vor echipa 
grupurile energetice de la termo
centralele din Pitești, Brașov și Ba-' 
cău, cazane de 1 035 tone abur pe 
oră, diverse subansamble pentru ca- 
zanele recuperatoare necesare indus
triilor metalurgică și de prelucrare

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan (color): „Dincolo de 
Atlantida". Episodul 4

12,40 Din cununa cintecului românesc 
(color). Muzică populară.

13,00 Album duminical • Spre comu
nism în zbor. Muzică și poezie. 
• Azi, în anul 65 al partidului. 
Reportaj. • Cotidianul în 600 de 
secunde • Aprilie, tril de ciocîrlie. 
Moment poetic • Un talent în 
trei ipostaze • Telesport • Lu

ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE ALE TĂRII

CONDIȚII OPTIME PENTRU 
ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII

Astăzi, despre bazele de tratament ale litoralului
După marile aglomerații ale se

zonului estival, cu plajele luate cu 
asalt de la zvîcnirea bucuriei soa
relui din geana orizontului și a 
mării pînă la îngemănarea lui cu 
valurile din amurguri întîrziate, 
din toamnă pînă în primăvară, Li
toralul, frumosul nostru litoral, iși 
retrage parcă, discret, dar tonifiant, 
inepuizabilele sale surse și re
surse de sănătate în trei perle din 
minunatu-i colier : Mangalia, Nep- 
tun. Eforie Nord.

Trei nume de renume în tară și 
peste hotare. Trei stațiuni bucuroa
se de oaspeți în tot timpul anului. 
Trei oaze de sănătate cu baze de 
tratament care dispun de personal 
medical de înaltă calificare și de 
o dotare tehnică de prim rang, ri- 
valizînd cu cele mai faimoase sta
bilimente balneoclimaterice din 
lume. Este aceasta părerea unanim 
împărtășită de tot mai numeroșii 
oaspeți din diferite țări, veniți aici 
pentru o cură balneară eficientă și 
de neuitat.

Facem cunoștință cu cele două 
baze de tratament — complexul de 
cură „Mangalia" și Sanatoriul de 
recuperare medicală, amîndouă în 
stațiunea cea mai de sud a Lito
ralului, cu primăveri timpurii și 
toamne lungi și calde, unde tem
peratura medie a iernii nu coboară 
sub zero grade, cu un bioclimat 
marin bogat în aerosoli salini și în 
radiație solară stimulant-tonifian- 
tă asupra organismului. Rînd pe 
rînd, medicul-director al Policli
nicii balneare Mangalia, Victoria 
Stroia, ne prezintă aparatura și in
stalațiile moderne pentru hidrote- 
rapie, electroterapie, pneumotera- 
pie, kinetoterapie, pentru băi cu 
apă sulfuroasă, săli pentru gim
nastică medicală, cabinete de ge
riatrie și acupunctură. piscină cu 
apă de mare încălzită si multe 
altele.

La întrebarea : Cînd este mai 
eficientă o cură balneară pe Li
toral, doctorița Victoria Stroia, ea 
însăși o cercetătoare în domeniu, 
ne răspunde cu toată convingerea :

— în tot timpul anului, chiar și 
din octombrie pînă în mai, cînd 
este mai putină aglomerație, cînd 
de dotarea tehnică, de personalul 
medical, mai puțin solicitat și cu 
atît mai grijuliu, ca și de factorii 
naturali tie cură de aici beneficia

a lemnului. A fost subliniat faptul 
că unitatea a început, încă de anul 
trecut, să fabrice componente pentru 
centralele nuclearoelectrice, a căror 
producție va cunoaște o creștere im
portantă în cursul acestui cincinal.

De-a lungul fluxului tehnologic, 
în secțiile de agregate rotative de 
fabricație a morilor de măcinat căr
bune, a ventilatoarelor pentru caza- 
nele energetice și preîncălzitoarelor 
de aer, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate utilajele și piesele de 
schimb destinate termocentralelor 
pe cărbune de la Rovinari, Turcenl, 
Borzești, Iași, Giurgiu, Drobeta- 
Turnu Severin. Gazdele au raportat 
că în prezent o preocupare priorita
ră a activității colectivului o con
stituie asigurarea utilajelor necesa
re punerii în funcțiune, la termenele 
stabilite, a obiectivelor prevăzute în 
programul energetic național, creș
terea calitativă a Întregii producții, 
în vederea îmbunătățirii fiabilității 
agregatelor.

Urmărind procesul de fabricație a 
unor subansamble din componența 
agregatelor energetice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze, în continuare, cu perseve
rență în direcția perfecționării aces
tora, atît sub raportul creșterii posi
bilității de valorificare a combusti
bililor inferiori, cit și al ridicării ran
damentului cazanelor. In acest sens, 
gazdele au evidențiat preocupările 
privind modernizarea proceselor teh
nologice, creșterea gradului de me
canizare și automatizare a fabrica
ției. în cadrul programului de mo
dernizare prevăzut se vor asigura 
realizarea de linii speciale de fabri
cație, pe specific de produse, precum 
și introducerea controlului de calita
te șl a probelor de verificare pe stan
duri moderne, astfel încit produsele 
expediate șantierelor să corespundă 
pe deplin cerințelor de calitate.

Apreciind preocuparea pentru fo
losirea unor asemenea tehnologii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat atentia deosebită care trebuie 
acordată folosirii în cele mai bune 
condiții a agregatelor energetice. In 
acest sens, s-â cerut să se ia măsu
rile tehnice necesare în vederea asi
gurării unui control suplimentar la 
intrarea cărbunilor în morile de mă
cinat, pentru a asigura astfel un 
randament maxim ăl instalațiilor din 
termocentrale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au luat, de 
asemenea, cunoștință de preocupări
le constructorilor de utilaje energe
tice de la „Vulcan" pentru econo
misirea metalului, în special a oțe
lurilor aliate, gazdele informînd și 
prezentînd o serie de tehnologii pen
tru recondiționarea unor piese uzate 
de la centralele aflate în funcțiune, 
cum ar fi rotoare, axe de moară și 
ventilatoare, reușindu-se astfel să se 
recupereze pînă la 60 la sută din 
valoarea pieselor respective. Secreta

mea minunată a filmului • Sec
vența telespectatorului

14.45 însemne ale unui timp eroic (co
lor). în prim-plan: omul

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Țara mea azi (color). Județul 

Giurgiu în anul 65 al partidului
19,40 „Cîntarea României" (color). De 

pe marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Giurgiu

20.20 Film artistic (color): „Cabana de 
schi"

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ză din plin toți cei care apelează 
la serviciile noastre, inclusiv cei 
care suferă de anumite afecțiuni 
și cărora medicii le interzic să 
ving la mare în timpul verii. 
Avem aici, la Mangalia, ape mine
rale mezotermale sulfuroase, bi- 
carbonatate, sodice, clorurate și 
calcice. unele dintre ele cu pro
prietăți terapeutice similare cu 
cele de la Felix și Herculane. Nu 
de mult, a fost captat izvorul 
„Callatis" pentru cură internă, 
sporind gama afecțiunilor pe care 
putem să le tratăm. Izvoarelor 
minerale li se adaugă alte surse 
la fel de importante, precum nă
molul de turbă de aici si cel sa
propelic pe care-1 aducem zilnic 
de la Techirghiol. împreună cu 
specialiștii în materie am introdus 
și o procedură medicală originală 
cu filtrat de nămol. într-un cuvînt, 
la Mangalia se poate efectua. în 
orice perioadă a anului, o cură pe 
cit de complexă pe atît de efi
cientă : preventivă, curativă, recu- 
peratorie.

Următorul popas : complexul 
balnear „Doina" din stațiunea 
Neptun, unde întîlnim numeroși 
oameni ai muncii, ca și oaspeți de 
peste hotare, care ne împărtășesc 
impresii și aprecieri dintre cele 
mai elogioase privitoare la condi
țiile de tratament, cazare, masă și 
agrement.

— Datorită interesului sporit și 
a opțiunilor tot mai numeroase 
pentru acest modern complex bal
near — ne spune directorul sta
țiunii Neptun, Gavril Tamaș — 
concomitent cu desfășurarea nor
mală a activității din această pe
rioadă, se înalță, după cum vedeți, 
un nou și foarte modern edificiu 
de sănătate. El va dubla, practic, 
actuala bază de tratament a com
plexului „Doina", cu care face 
corp comun și va fi legat, totoda
tă, printr-un pasaj închis cu ho
telul „Bîlea", ceea ce va spori con
siderabil capacitatea de cazare și 
posibilitățile de cură balneară. în 
același timp, dorim ca toți cei care 
vin la noi să-și poată petrece tim
pul liber într-un mod cit mai 
plăcut și util, oferindu-le posibi
lități de agrement la alegere : 
cinematograf, săli pentru tenis de 
masă, șah și jocuri distractive, 

rul general al partidului s-a inte
resat de rezultatele obținute în uti
lizarea rațională a metalului la ope
rația de debitare. Subliniind preocu
pările existente în acest sens, gaz
dele au arătat că fabrica dispu
ne de o mașină de debitat cu calcu
lator de proces, care asigură la de
bitare un coeficient de folosire a 
metalului de peste 90 la sută. Prin 
această tehnologie s-a reușit, anul 
trecut, economisirea a 800 tone de 
metal, iar în primul trimestru al 
acestui an — a peste o sută de tone.

Au fost prezentate, de asemenea, 
procedee tehnologice de sudură au
tomată, standurile de probă, care a- 
sigură o verificare suplimentară a 
calității diferitelor utilaje, precum și 
unele mașini si utilaje produse după 
concepție proprie, în cadrul progra
mului de autoutilare a întreprinderii.

Apreciind aceste realizări, străda
niile colectivului de a produce mai 
mult si mai bine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat să se 
acorde, în continuare, o grijă deo
sebită intensificării acțiunii de or
ganizare a fluxului tehnologic în 
vederea obținerii unei producții de 
înaltă tehnicitate, folosirii rationale 
a spatiilor de producție, extinderii 
polideservirii mașinilor si utilajelor 
din dotarea unității, astfel ca să fie 
folosite cît mai eficient capacitatea 
si experiența bogată a colectivului 
acestei mari uzine.

La încheierea vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost adresate 
calde mulțumiri pentru indicațiile 
primite în cadrul noului dialog cu 
muncitorii, tehnicienii -și inginerii de 
la „Vulcan", o dată cu asigurarea că 
specialiștii, întregul colectiv vor ac
ționa pentru continua modernizare și 
diversificare a agregatelor energeti
ce Pe care le produc, pentru a spori 
contribuția uzinei bucurestene la în
făptuirea programului de dezvoltare 
generală a tării.

Vizita de lucru efectuată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în a- 
ceste mari întreprinderi bucu
restene se înscrie în practica ce ca
racterizează activitatea secretarului 
general al partidului de a analiza 
la fata locului, împreună cu făuri
torii de bunuri materiale, aspectele 
esențiale ale dezvoltării si moderni
zării producției.

Colectivele celor două mari între
prinderi bucurestene au dat expresie, 
asemeni tuturor comuniștilor, tuturor 
celor ce muncesc din patria noastră, 
hotărârii de a-și consacra toate forțe
le, toată priceperea înfăptuirii în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
Plan Pe acest an si Pe întregul cin
cinal, a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului, în 
vederea înfăptuirii Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

LUNI, 7 APRILIE

20,00 Telejurnal
20,20 Partidul — inspirator și făuritor 

al civilizației socialiste românești. 
Știința — forță nemijlocită de pro
ducție a societății

20,35 Pentru sănătatea și vigoarea în
tregului popor

20,45 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color): „Marea

iubire a lui Balzac". Coproducție a 
studiourilor din R.P. Polonă și 
Franța. Cu: Pierre Meyrand,
Beata Tyszkiewicz, Ren6e Faure, 
Anouk Ferjak, Daniele Ajoret,
Julia Dancourt, Bogusz Bilewski, 
Elina Labourdette. Regia: Woj- 
cieck Solarz. Episodul 6

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

spectacole cultural-artistice, pisci
nă cu apă de mare încălzită, 
excursii pe itinerare dobrogene 
dintre cele mai tentante.

O adevărată revelație o consti
tuie pentru orice vizitator, oricît 
de avizat și exigent, baza de tra
tament de la Eforie Nord, spre 
care au acces direct, prin holuri 
elegante si săli primitoare, împo
dobite cu flori și plante ornamen
tale, toți oaspeții celor trei hote
luri, la fel de moderne și confor
tabile — „Delfinul", „Meduza" și 
„Steaua de mare". Aici, ca și la 
baza de tratament „Grand", reuti- 
lată și modernizată, nu știi ce să 
admiri mai întîi : instalațiile mo
derne, multe dintre ele expresii de 
ultimă oră ale tehnicii de vîrf în 
materie, de la electroterapie și 
hidropterapie la cabinetele și 
laboratoarele de analize și explo
rări funcționale.

— Aici, la noi — ne spune doc
torița Suzana Bele, medic — direc
tor al Sanatoriului balnear — 
există mai multi factori naturali, 
tratamentul e mai complex și efi
ciența mai mare. Avem piscină cu 
apă de mare încălzită, avem ba
zine cu apă tot încălzită din lacul ‘ 
Techirghiol și avem, firește, nă
molul aceluiași lac. în ce privește 
eficienta, statisticile întocmite în , 
ultimii ani atestă că din cei care 
au urmat o cură balneară la noi 
pentru diferite afecțiuni ale apa
ratului locomotor, ale sistemului 
nervos periferic, pentru diferite 
boli dermatologice, tulburări me
tabolice și altele. 75 la sută au 
plecat cu diagnosticul ameliorat, 
15 la sută — mult ameliorat și nu
mai 10 la sută staționar, ultimul 
procent explicabil și prin faptul 
că unii pacienti sufereau și de alte

Conferința de presă a delegației parlamentare turce
Membrii delegației parlamentare 

turce, condusă de Necmettin Kara- 
duman, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Turcia, care, 
la invitația Marii Adunări Naționa
le, au efectuat o vizită în tara noas
tră, s-au' întîlnit cu reprezentanți ai 
ziarelor centrale, Agenției române de 
presă — Agerpres și Radiotelevi- 
ziunii.

Președintele parlamentului turc 
si-a exprimat satisfacția de a fi fost 
primiți de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Am putut con
stata — a arătat Necmettin Kara- 
duman — că între țările noastre 
există foarte multe puncte conver
gente si păreri identice într-o serie 
de probleme. în cadrul întrevederii, 
problematica internațională a avut 
preponderentă. Pacea mondială a de
venit năzuința comună a întregii 
omeniri, întrucît ea nu mai este dis
pusă să trăiască tragedia unui al

vremea
Institutul de meteorologie șî hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 aprilie, ora 20 — 9 aprilie, 
ora 20. în țară: Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul variabil, mai mult 
noros în jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea averse locale de 
ploaie. In rest, averse izolate. Vînt

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
ATENȚIE, COPII !

A început vacanta de primăvară, 
ceea ce înseamnă o prezentă mai 
mare a copiilor în apropierea dru
murilor publice. Protejarea lor de 
accidente reclamă din partea părin
ților si a celorlalte persoane adulte 
o supraveghere atentă. Este necesar 
ca toti cei de la volan să-și spo
rească atentia si să circule cu vi
teze mult reduse în apropierea gru
purilor de copii. în perioada vacan
telor anterioare, aproape zilnic 1—2 
copii au fost accidentați, ca urmare 
a nesupravegherii atente din partea 
adultilor. în aceste zile premergă
toare vacantei de primăvară, șase 
copii au fost grav răniți în județe
le Cluj, Galați, Timiș și municipiul 
București.

Se recomandă părinților, adultilor, 
tuturor conducătorilor auto să ma
nifeste toată grija pentru supra
vegherea și protejarea copiilor în 
timpul vacantei.

CIRCULAȚIA PE BENZI
Pe arterele rutiere din localități și 

din afara acestora, unde există mai 
multe benzi pe sens, conducătorii 
auto trebuie să asigure un grad spo
rit de cursivitate a circulației. Po
trivit dispozițiilor legale, banda de 
lingă bordură sau acostament se uti
lizează de către conducătorii auto
vehiculelor care se deplasează cu vi
teză redusă. Se recomandă ca a- 
ceastă bandă să fie folosită la ca
pacitatea maximă, iar banda alătu
rată, pe cît posibil, să fie utilizată 
pentru executarea depășirilor de că
tre autovehiculele care circulă cu vi

afecțiuni, care nu erau indicate 
pentru profilul stațiunii noastre. 
Că atît oamenii muncii, care vin 
la noi prin oficiile județene de 
turism și prin întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante 
București, cît si tot mai numeroșii 
oaspeți de peste hotare s-au con
vins de eficiența tratamentului de 
la Eforie Nord o atestă și faptul 
că numai în anul trecut — și, sub
liniez. în tot cursul anului — și-au 
îngrijit aici sănătatea peste 47 000 
de oameni, cifră record în materie. 
Și ne bucură faptul că multi, foar
te multi dintre cei care au venit o 
dată la noi revin după aceea de 
două ori, de trei ori și de mai 
multe ori la rînd, cu mereu spo
rită încredere și eficiență.

Așadar, frumosul nostru Litoral 
se constituie într-o sursă și resur
să inepuizabilă de sănătate în tot 
timpul anului. în aceste zile, el a 
devenit un vast șantier ai hărni
ciei, care-i conferă tot mai mult 
chipul primăverii. De fapt — așa 
cum ne spunea directorul între
prinderii de turism și hoteluri 
Mangalia, Vasile Trandafir — pre
gătirile pentru sezonul estival ’86 
au început încă din toamna tre
cută. S-a lucrat și se lucrează in
tens la ridicarea gradului de con
fort într-o serie de hoteluri și 
vile, se execută lucrări de repa
rații, se modernizează interioare, 
se refac plajele, se extind zonele 
de agrement, sporește numărul 
toboganelor acvatice, se plantează 
pomi și arbuști ornamentali. Și 
flori. Foarte multe flori, pentru 
cununa de frumuseți a sezonului 
estival, care se apropie pe zi ce 
trece.

Petre POPA 

treilea conflict mondial. Am consta
tat cu satisfacție cît de atașat este 
domnul președinte Nicolae Ceaușescu 
acestui ideal. Sîntem convinși că, pen
tru instaurarea păcii, este nevoie, 
înainte de toate, să se ajungă la o 
dezarmare generală si totală. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ex
primat în mod insistent opinia că re
zolvarea tuturor conflictelor, atît pe 
plan regional, cit si Pe plan mondial, 
se poate obține numai Pe calea tra
tativelor pașnice, a discuțiilor, și noi 
ne-am exprimat aprecierea profun
dă si satisfacția deosebită fată de 
acest punct de vedere.

Referindu-se la bunele relații din
tre cele două țări, președintele parla
mentului turc a subliniat că vizitele, 
contactele si convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu si Kenan 
Evren au fost factorul determinant 
în diversificarea si amplificarea aces
tor relații.

(Agerpres)

moderat, cu intensificări trecătoare în 
estul țării și zona de munte. Tempera
tura aerului va marca o ușoară scă
dere în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprihse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 13 și 23 gra
de, local mai ridicate la început. Cea
ță slabă locală. în București : Vremea 
va fi schimbătoare, cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie lă sfîrșitul 
intervalului. Vînt slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor oscila 
între 4 și 7 grade, iar cele maxime în
tre 20 și 23 grade. Ceață slabă.

teze superioare si pentru înscrierea 
corectă în viraje la intersecții. Cir
culația pe banda a doua sau a treia, 
în afara faptului că incomodează 
uneori deplasarea autovehiculelor cu 
viteze superioare, este periclitată și 
de unele manevre incorecte execu
tate de persoanele de la volanul ma
șinilor care îsi schimbă brusc direc
ția de mers de pe banda unu pe 
banda doi fără o asigurare si sem
nalizare corespunzătoare. Se reco
mandă ca banda de lîngâ axa dru
mului să fie lăsată liberă pentru au
tovehiculele cu destinație specială — 
Salvare, Pompieri, Miliție — care se 
deplasează în interesul rezolvării 
problemelor de maximă urgentă.

DEPLASAREA
ÎN AFARA LOCALITĂȚILOR

In toate cazurile în care condu
cătorii de autovehicule doresc să o- 
prească sau sint neyoiti să oprească 
din cauza unor defecțiuni tehnice 
sînt datori să scoată autovehiculele 
în afara suprafeței carosabile. Se re
comandă multă atenție la efectuarea 
manevrelor de schimbare a direcției 
de mers, îndeosebi la trecerea de pe 
o bandă pe’ alta sau la executarea 
depășirilor. în .situațiile în care se 
depășesc pietoni, bicicliști, moto- 
ciciisti si căruțași se impune păs
trarea unei distante laterale cores
punzătoare. Executînd o depășire ris
cantă în apropierea unui vîrf de 
pantă din localitatea Flămînzi. jude
țul Botoșani, conducătorul autoturis
mului 1—BT—5 123 s-a aflat pe 
punctul de a se tampona frontal cu 
un autovehicul care circula în sens 
opus. Numai prezența de spirit a 
conducătorului auto care circula re
gulamentar a permis evitarea unui 
grav accident.

Pe sectoarele de drum între lo
calități care sînt mai puțin circula
te. conducătorii auto trebuie să se 
deplaseze cu viteze admise de lege 
sau sub limitele stabilite, pentru a 
putea lua toate măsurile în căzui 
în care unii pietoni, bicicliști. trac
toriști sau căruțași apar inopinat in 
fata mașinilor.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. In cadrul etapei a 23-a 

a campionatului diviziei A la fotbal 
se vor disputa duminică, 6 aprilie, 
următoarele meciuri : Rapid — Po
litehnica Timișoara (stadion Giu- 
lești) ; Sportul studențesc — Chi
mia Rm. Vîlcea (stadion Sportul 
studențesc) ; Gloria Buzău — F.C. 
Bihor Oradea ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Universitatea Craiova ; 
F.C. Argeș Pitești — Dinamo ; F.C.M. 
Brașov — S.C. Racău ; Corvinul 
Hunedoara — Victoria București.

Tot astăzi, pe stadionul Steaua din 
Capitală, se va desfășura meciul 
restantă din etapa a 22-a dintre e- 
chipele Steaua și A.S.A. Tg. Mu
reș, Toate jocurile vor începe la ora 
17,00.

Partida F.C. Olt - A.S.A. Tg. 
Mureș a fost amînată, iar Petrolul 
Ploiești — Steaua s-a disputat la 27 
martie.

HANDBAL. La Titograd (Iugo
slavia) se va desfășura astăzi me
ciul retur dintre echipa Știința Ba
cău și formația locală Buducnost. 
contînd pentru semifinalele ..Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin. în primul joc. disputat în 
urmă cu două săptămîni la Bacău, 
handbalistele românce au cîștigat cu 
scorul de 30—23. Partida va fi con
dusă de arbitrii vest-germani H. 
Buhrmester și D. Heger. • La Bu
dapesta, în meci retur pentru semi-, 
finalele „Cupei campionilor euro
peni" Ia handbal feminin, echipa lo
cală Vasas a întrecut cu scorul de 
18—15 (9—9) formația Spartak Kiev, 
învingătoare cu 28—19 în primul joc, 
handbalistele de la Spartak Kiev 
s-au calificat pentru finala compe
tiției.

ȘAH. După șase runde, în turneul 
internațional feminin de șah de la 
Hyeres (Franța), conduc marile 
maestre Elisabeta Polihroniade 
(România) și Lidia Semenova 
(U.R.S.S.). cu cite 4,5 puncte, urma
te de Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.). 
Tiunde Csonkics (Ungaria) — cu cite 
4 puncte (1).

In runda a șasea. Elisabeta Poli
hroniade a învins-o pe maestra 
olandeză Corry Vreeken.

SOFIA 5 (Agerpres). — Constan
tin Ionescu transmite : Simbătă, 
5 aprilie, la Palatul Culturii din 
Sofia s-a încheiat cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Bulgar. La lucrările înaltului forum 
al comuniștilor bulgari au participat 
2 648 de delegați, reprezentînd pe cei 
932 055 de membri de partid.

La congres au fost prezente 131 
de delegații de peste hotare ale 
partidelor comuniste și muncitorești, 
democratice și revoluționare, mișcări 
de eliberare națională, partide so
cialiste și social-democrate de pe 
toate continentele.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

In ultima zi, congresul a ales or
ganele de conducere ale partidului.

In prima sa ședință plenară, noul 
Comitet Central l-a reales în una
nimitate pe tovarășul Todor Jivkov 
în funcția de secretar genera! al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar.

Ca membri ai Biroului Politic al 
C.C. ai P.C.B. au fost aleși tovarășii 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
Ciudomir Aleksandrov, Gheorghi 
Atanasov, Milko Balev, Dobri Dju- 
rov, Ognian Doinov, Iordan Iotov, 
Pencio Kubadinski, Petăr Mladenov, 
Stanko Todorov, Grișa Filipov. iar 
ca membri supleanti — Petăr Diul- 
gherov, Gheorghi Iordanov, Andrei 
Lukanov, Stoian Markov, Grigor 
Stoicikov, Dimităr Stoianov.

Secretari ai C.C. al P.C. Bulgar au 
fost aleși tovarășii Ciudomir Alek
sandrov, Milko Balev, Kiril Zarev, 
Iordan Iotov, Stoian Mihailov, Di
mităr Stanișev, Grișa Filipov, Emil 
Hristov, Vasil Țanov.

Comisia Centrală de Control si Re
vizie a P.C.B. l-a ales în funcția de 
președinte al acestui organ al parti
dului Pe Nacio Papazov.

Rezoluția adoptată de Congresul al 
XIII-lea al P.C. Bulgar a aprobat pe 
deplin linia politică si activitatea 
practică a Comitetului Central după 
Congresul al XII-lea, Raportul Co
mitetului Central pentru Congresul 
al XIII-lea. 1

Scrutînd cu încredere 
viitorul

„Este nevoie de o schimbare ra
dicală — iată esența momentului 
actual". Sub o formă sau alta, a- 
ceastă idee s-a regăsit deopotrivă 
în documentele Congresului al 
XIII-lea al P.C. Bulgar, ca și în 
luările de cuvînt ale reprezentan
ților celor peste 900 000 de comu
niști, care au dezbătut probleme 
de importanță hotăritoare pentru 
dezvoltarea viitoare a tării. Ce iși 
propun comuniștii, ce iși propun 
oamenii muncii bulgari să între
prindă în perioada de 15 ani care 
a mai rămas pînă cînd omenirea 
va trece pragul noului mileniu ? 
Documentele adoptate în unanimi
tate de participanți, care trasează 
principalele linii de dezvoltare e- 
conomică. socială și culturală a 
tării în cel de-al IX-Iea cincinal 
și pînă în anul 2000 oferă un răs
puns clar Ia această întrebare : o- 
biectivul strategic avut în vedere 
este accelerarea progresului teh- 
nico-știinfific. prin punerea în va
loare. în condiții cît mai bune, a 
avantajelor socialismului și. pe a- 
ceastă bază, satis
facerea în mă
sură crescîndă a 
necesităților ma
teriale și spiri
tuale ale poporu
lui, ridicarea gra
dului său de 
civilizație și bunăstare.

Atunci cînd te afli la început de 
drum nou, cînd îți propui să scrutezi 
viitorul, mai întii arunci o pri
vire în urmă, asupra căii stră
bătute pînă in acel moment. și 
participant^ Ia congres — iar o 
dată cu ei întregul popor bulgar — 
au avut motive de îndreptățită sa
tisfacție trecînd în revistă rezul
tatele de seamă obținute în ultimii 
cinci ani și, în general, în perioa
da celor trei decenii inaugurată o 
dată cu linia plenarei din aprilie 
1956. In același timp, cu obiectivi
tate și curaj, cu modul deschis, 
propriu comuniștilor, de a înfățișa 
adevărul, nu au fost trecute cu ve
derea unele neajunsuri și neîmpli- 
niri. care însă nu adumbresc și 
nu pot adumbri cu nimic succesele 
obținute în edificarea noii orîn- 
duiri. Dimpotrivă. însoțită de ja
lonarea căilor concrete de reme
diere a unor asemenea situații, 
dezvăluirea lipsurilor s-a impus 
ca o condiție pentru a înlătura 
obstacolele din calea aplicării nou
lui program strategic de dezvolta
re, astfel îneît știința să devină 
cu adevărat acea mare forță de 
producție capabilă să dinamizeze 
toate compartimentele vieții eco
nomice și sociale.

Și, nu întîmplător, cuvinte cum 
ar fi informatica, robotica, com
puterizarea sînt înscrise în docu
mentele congresului și au putut fi 
întîlnite în foarte multe din inter
vențiile participantilor. tocmai ca 
o dovadă a însemnătății acordate 
cerinței de a se croi drum cît mai 
larg progresului științific. Semni
ficativă este sublinierea importan
tei pe care este chemată să o aibă 
introducerea unui nou indicator în 
economia națională, și anume a- 
cela al transferului de tehnologie, 
în scopul de a facilita reînnoirea 
bazei tehnico-materiale. Se au 
astfel în vedere dezvoltarea cu 
prioritate a electronicii, a bioteh- 
nologiei, trecerea la automatizarea 
complexă, introducerea în produc
ție a unor noi materiale.

S-a vorbit mult Ia acest congres 
de existenta unor noi relații între 
om și timp. ..Timpul nu așteaptă" 
— expresia mult aplaudată a unuia

CORESPONDENTĂ 
DIN SOFIA

CĂLĂRAȘI : Livrări suplimentare la export
In atmosfera de puternică anga

jare patriotică pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate, oamenii 
muncii din județul Călărași dedică 
faptele lor de muncă, succesele ob
ținute apropiatei aniversări a fău
ririi gloriosului nostru partid. In 
buchetul de realizări se înscriu si 
însemnate depășiri de plan la pro
ducția pentru export. Pe primul

Congresul a adoptat, de asemenea, 
o hotărire prin care a aprobat tezele 
Congresului al XIII-lea.

A fost aprobat proiectul de modi
ficări la Statutul P.C. Bulgar.

în cuvîntarea de închidere, tova
rășul Todor Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, a subliniat că cel 
de-al XIII-lea Congres a concretizat 
și a îmbogățit Programul P.C. Bulgar 
în noile condiții ale situației interne 
și internaționale, a trasat sarcini 
care vor asigura edificarea și per
fecționarea, în continuare, a socie
tății socialiste în Bulgaria.

In centrul lucrărilor congresului, 
a subliniat Todor Jivkov, s-au aflat 
problemele revoluției tehnico-știin- 
țifice. Pentru dezvoltarea orinduirii 
noastre sînt decisive economia, pro
gresul acesteia. El a evidențiat nece
sitatea perfecționării organizării 
muncii, a înnoirii produselor, a fo
losirii mai eficiente a resurselor și 
a ridicării calității produselor.

Vorbitorul a arătat, în continuare, 
că hotărîrile congresului vor ridica 
democratismul socialist pe o nouă 
treaptă. In acest context, el a sub
liniat importanta noului Cod al Mun
cii, ce reglementează principalele 
probleme ale relațiilor de muncă și 
legiferează rolul colectivului de 
muncă în calitate de stăpin al pro
prietății socialiste. Garanția acestui 
fapt o constituie organizațiile bazate 
pe autoconducere, cărora li se a- 
cordă drepturi și libertăți largi. 
O mare însemnătate au măsurile 
orientate împotriva nivelării, împo
triva încălcării principiului retri
buirii după cantitatea și calitatea 
muncii, precum și spre restructura
rea aparatului de conducere de sus 
in jos.

Todor Jivkov a declarat că dezvo'- 
tarea personalității socialiste, res
pectul și ridicarea demnității omu
lui, făurirea relațiilor tovărășești, 
afirmarea modului de viață socialist 
vor constitui și pe viitor baza poli
ticii P.C. Bulgar.

Secretarul general al C.C. al P.C.B. 
a subliniat că poporul bulgar. în 
frunte cu comuniștii, iși va aduce 
întreaga contribuție la dezvoltarea 
înțelegerii reciproce între popoare, 
la colaborare. Ia lupta pentru pace 
trainică în întreaga lume.

dintre delegați ar putea fi consi
derată ca tipică pentru starea de 
spirit ce a caracterizat dezbateri
le. punînd în lumină un sentiment 
ai urgenței cu care se impune tra
ducerea în viată a obiectivelor pro
puse. Timpul are pretenții noi fată 
de om, accelerarea progresului e- 
conomic și social necesită oameni 
cu un înalt nivel de competență, și, 
tocmai de aceea, în documentele 
congresului se prevăd restructurări 
ale sistemului de învățămînt și de 
pregătire a cadrelor, pentru a se 
tine pasul cu exigențele revoluției 
tehnico-științifice. Mai buna core
lare dintre cercetare și producție: 
perfecționarea noului mecanism 
economic și a sistemului de auto
conducere ; dezvoltarea democra
ției socialiste: îmbunătățirea stilu
lui de muncă al organizațiilor și 
organismelor de partid — iată tot 
atîtea alte direcții de acțiune sub
sumate aceluiași scop de a se face 
fată cerințelor unui timp ..care se 
grăbește".

Nu mai puțin importante au 
fost si concluzii
le care s-au des
prins din dezba
terea asupra pro
blemelor inter
naționale. Dacă 
omenirea s-a năs
cut o dată cu des

coperirea focului, spunea un dele
gat. există acum pericolul ca 
omenirea să dispară o dată cu 
scăparea de sub control a fo
cului — cel nuclear, evident. 
Tocmai pentru ca acest lucru să 
nu se intimple. lucrările congresu
lui au evidențiat că sarcina fun
damentală pe plan extern este in
tensificarea luptei, alături de cele
lalte forte antirăzboinice ale lumii, 
pentru înlăturarea amenințării nu
cleare. pentru apărarea păcii și ci
vilizației. Se cuvine a releva în
semnătatea acordată, in acest sens, 
promovării unui climat de înțele-’ 
gere colaborare și bună vecină
tate în Balcani. în mod deosebit în 
Raportul de activitate al Comi
tetului Central fiind subliniat ecou! 
favorabil al propunerii comune a 
Bulgariei și României de transfor
mare a Peninsulei Balcanice într-o 
zonă liberă nu numai de armele 
nucleare, dar și de cele chimice. 
Fără îndoială, o asemenea sublinie
re vine să evidențieze, o dată în 
plus, rodnicia tradiționalelor rela
ții de prietenie și cooperare între 
cele două țări socialiste vecine și 
prietene.

Sarcinile și obiectivele fixate de 
Congresul al XIII-lea al P.C. 
Bulgar sînt dintre cele mai impor
tante și. prin întreaga sa desfășu
rare. forumul comuniștilor bulgari 
a pus în lumină, sprijinul unanim 
pe care îl întrunește noul program 
strategic al partidului de dezvol
tare accelerată a țării spre zările 
noului mileniu, hotărîrea comuniș
tilor. a întregului popor, strîns unit 
în jurul partidului, al conducerii 
sale învestite de congres. să-și 
multiplice eforturile pentru tradu
cerea în viată a acestui program. 
Program care prefigurează un 
viitor scrutat cu încrederea pe 
care ți-o dă conștiința marilor 
potențialități de energie și crea
tivitate pe care le declanșează 
și le pune în valoare tot mai bine 
socialismul — singura orânduire în 
măsură să asigure înfăptuirea de
plină a năzuințelor celor mai 
scumpe de progres, civilizație si 
pace ale popoarelor.

Romulus CAPEESCU

loc în această susținută întrece
re se situează colectivul de oa
meni ai muncii de la Șantierul 
naval Oltenița, care raportează 
lansarea cu 7 zile înainte de 
termen a unei motonave de 2 500 
tone destinată exportului. Este 
cea de-a 55-a navă din această 
serie realizată de destoinicul colec
tiv de aici. (Mihail Dumitrescu, 
corespondentul „Scînteii").



România, președintele Nicolae Ceausescu actiunează 
cu fermitate pentru înlăturarea primejdiei unui război 
nuclear, pentru asigurarea păcii, înțelegerii si colaborării

Acțiunile și inițiativele României socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu vizind înlăturarea pericolului unui război nuclear, asi
gurarea păcii și înțelegerii internaționale continuă să-și afle reflectarea 
in paginile presei din diferite țări ale lumii.

Mijloace de informare în masă de peste hotare evidențiază ideile 
conținute în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al F.D.U.S. și, la plenara C.C. al P.C.R., precum și 
în Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România 
cu privire ia Anul Internațional al Păcii și în Declarația-Apel a Fron
tului Democrației și Unității Socialiste adresată partidelor și organiza
țiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor din țările europene, 
din S.U.A. și Canada, de pe alte continente.

Sint reflectate, de asemenea, problemele dezbătute de plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S., de plenara Comitetului Central al P.C.R. 
și de Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România.

Presa sovietică relatează că în 
cuvîntările amintite secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a abordat o se
rie de importante probleme inter
naționale, subliniind că. in actua
lele împrejurări, de gravă încor
dare în viața internațională, pro
blema fundamentală o constituie 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare, în primul rind de dezarmare 
nucleară, asigurarea unei păci 
trainice in lume. In acest context, 
ziarele ,.PRAVDA“. „SOVIETSKA- 
IA ROSSIA". agenția T.A.S.S.. co
tidianul „SOȚIALISTICESKAIA 
INDUSTRIIĂ“ reliefează că se
cretarul general al partidului a 
sprijinit programul prezentat de 
Uniunea Sovietică privind dezar
marea nucleară, oprirea experien
țelor nucleare. România — arată 
ziarele, celelalte mijloace centrale 
sovietice de informare in masă — 
se pronunță ferm pentru realizarea 
unei colaborări pașnice, a unei 
Europe unite. România a adresat 
partidelor și organizațiilor demo
cratice, guvernelor și popoarelor 
țărilor europene, S.U.A. și condu
cătorilor altor state chemarea de a 
contribui, pe toate căile, la con
solidarea securității internaționale, 
la preîntîmpinarea pericolului nu
clear.

România — relevă presa sovie
tică, relatind despre cuvîntările 
rostite de secretarul general al 
partidului — va acționa pentru 
realizarea în Balcani a unor relații 
de bună vecinătate, pentru crearea 
în această regiune a unei zone 
fără arme nucleare și chimice, pro- 
nunțîndu-se ferm pentru soluțio
narea conflictelor și problemelor 
litigioase între state numai prin 
tratative, pentru renunțarea la fo
losirea forței și la amenințarea cu 
forța.

Prezentînd cuvintarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S., 
TELEVIZIUNEA SOVIETICA a 
menționat, de asemenea, Declarația- 
Apel adoptată in acest cadru, evi- 
dențiindu-se sublinierea necesității 
de a se face totul pentru preintim- 
pinarea unui război nuclear, pen
tru întărirea securității internațio
nale.

Referindu-se la problemele dez
voltării economice a tării noastre, 
abordate de asemenea in cuvintă- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ziarul „PRAVDA" arată că se
cretarul general al P.C.R.
relevat si participarea activă a 
României la activitatea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
la realizarea hotăririlor privind 
dezvoltarea cooperării și specializă
rii intre statele membre ale 
C.A.E.R., inclusiv la înfăptuirea 
Programului complex de cooperare 
tehnico-stiintifieă pinâ în 
2000.

Agenția irakiană 
I.N.A. a informat, 
plă relatare, că

a
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președintele 

României, Nicolae Ceaușescu, a re
afirmat cu hotărire: nimic nu poa
te justifica continuarea experiențe
lor cu armele nucleare. Este re
levată apoi aprecierea președin
telui Nicolae Ceaușescu potrivit că
reia dacă, într-adevăr, există do
rința reală și sinceră de a se pune 
capăt: înarmării nucleare, nu se 
justifică testarea de noi arme nu
cleare, care au un efect negativ 
asupra climei și contribuie la po
luarea generală a naturii.

Considerăm că este necesar — și 
adresăm U.R.S.S. apelul de a con
tinua moratoriul privind experien
țele nucleare ! Adresăm S.U.A. 
apelul de a se alătura moratoriului 
proclamat de U.R.S.S. de a înceta 
experiențele nucleare ! Ne pro
nunțăm pentru un acord general 
privind încetarea experiențelor nu
cleare de către toate'statele. Con
siderăm că aceasta este prima ne
cesitate și ar trebui să fie primul 
act in acest An Internațional al 
Păcii — a citat agenția 
I.N.A. din cuvintarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu la plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S.

Referitor la conflictul dintre Irak

n r

ILE DE PRESA 
e scurt

EXPOZIȚIE. La centrul cultural 
al primăriei din Atena a avut loc 
vernisajul expoziției de pictură 
romanească „12 pictori romăni“. La 
festivitatea inaugurală au fost pre- 
zențl Dimitris Beis, primarul Ate
nei, alte persoane oficiale, oameni 
de artă si cultură, reprezentanți ai 
presei, un numeros public.

INTÎLNIRE. La Berlin a avut loc 
o nouă mtilnire intre oameni de 
stiintă de la Institutul pentru eco
nomie si politică internațională din 
R.D. Germană si de la Institutul 
de cercetări in problema păcii și 
politicii de securitate din Hamburg 
(R.F.G.) — transmite agenția
A.D.N. Delegațiile, conduse de di

și Iran se relevă că șeful statului 
român a afirmat necesitatea înce
tării, de către ambele părți, a ori
căror acțiuni militare, retragerii 
trupelor existente pe teritoriul u- 
nui stat sau al altuia și de a se ac
ționa pentru soluționarea pe calea 
tratativelor a problemelor dintre 
cele două state. De asemenea, a- 
ceasta ar trebui să fie — în opinia 
conducătorului statului român — 
o acțiune care să marcheze voința 
de pace a acestor popoare în. Anul 
Internațional — -1S1 1
mult cu cit 
țări în curs 
nealiniate — 
tul pentru a 
lui dintre . ..
pentru conviețuire pașnică și bună 
vecinătate.

al Păcii, cu atit mai 
cele două state sint 
de dezvoltare, țări 
și trebuie să facă to- 
pune capăt războiu- 

ele, pentru tratative,

Largi extrase din cuvîntări
le rostite de președintele 
Nicolae Ceaușescu, insolite de a- 
precieri elogioase la adresa poli
ticii țării noastre indreptate spre 
înlăturarea pericolului nuclear și 
apărarea viitorului întregii ome
niri au fost publicate de presa 
egipteană. Cotidianul ..THE EGYP
TIAN GAZETTE", intr-un amplu 
articol intitulat „Șeful statului ro
mân cere interzicerea experiențelor 
cu arme nucleare", însoțit de foto
grafia tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reia aprecierile secretarului gene
ral al P.C.R.. președintele Repu
blicii, cu privire la necesitatea edi
ficării păcii și apelul lansat pentru 
realizarea unui acord general pri
vind încetarea experiențelor nu
cleare de către toate state
le. România și președintele său, 
Nicolae Ceaușescu — se arată m 
articol — consideră că numai un 
program complex de dezarmare 
generală poate deschide calea spre 
o adevărată dezarmare nucleară.

Cotidianele portugheze „DIARIO 
DENOTICIAS" și „O DIA" au rela
tat că președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a vorbit despre necesitatea încetă
rii experiențelor nucleare ca o pri
mă măsură menită să ducă la rea
lizarea unor pași in direcția dezar
mării și. in .primul rind, a celei nu
cleare. Este evidențiat apelul adre
sat Uniunii Sovietice să prelun
gească moratoriul unilateral asupra 
experiențelor nucleare și Statelor 
Unite să se alăture acestui morato
riu și să pună capăt experiențelor 
nucleare.

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. a cerut U.R.S.S. 
și S.U.A. să-și unească eforturile 
intr-un program amplu de dezar
mare generală, care să cuprindă 
atit armele nucleare, cit si pe cele 
convenționale, scrie ziarul japonez 
„MAINICHI DAILY NEWS”. Pre
ședintele României — scrie ziarul 
japonez — consideră că nimic nu 
poate justifica continuarea expe
riențelor nucleare, iar dezarmarea 
trebuie să includă nu numai ar
mele nucleare, ci toate categoriile, 
de așa-numite arme convenționale.

TELEVIZIUNEA din Zimbabwe a 
subliniat, la rîndul său, că președin
tele României. Nicolae Ceaușescu, 
a adresat Uniunii Sovietice, apelul 
să continue moratoriul său unilate
ral asupra experiențelor cu arma 
nucleară. Președintele României a 
făcut apel la S.U.A., la alte state 
să se alăture acestei acțiuni pentru 
a se ajunge la interzicerea comple
tă atit a experiențelor, cit și a fo
losirii armei 
comentariul 
ene.

încetarea 
trebuie să fie primul pas spre dez
armarea nucleară — a arătat secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu.

nucleare, s-a arătat in 
televiziunii zimbabwe-

experiențelor nucleare

rectorii celor două institute — Max 
Schmidt și, respectiv, Egon Bahr— 
au discutat Pe tema „perspective
lor pentru o securitate comună in 
Europa-', subliniind necesitatea sto
pării cursei înarmărilor si a evi
tării militarizării spațiului extra
terestru.

ACORD. La Washington a avut 
loc semnarea unui acord intre aca
demiile de științe ale U.R.S.S. și 
S.U.A. — transmite agenția T.A.S.S. 
Documentul prevede efectuarea 
unor schimburi de experiență în
tre oameni de știință, organizarea 
de consfătuiri și reuniuni cu ca
racter științific, schimburi de in
formații. 

referindu-se la unele probleme in
ternaționale în cuvintarea rosti
tă la plenara C.C. al P.C.R. — 
evidențiază agenția T.A.S.S.

T.A.S.S. notează, de asemenea, 
că plenara C.C. al Partidului Co
munist Român a examinat pro
bleme actuale ale vieții economice 
și sociale a țării, creșterea nivelu
lui muncii de partid în vederea 
îndeplinirii integrale a planurilor 
și programelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării pe 1986, a ho- 
tărîrilor Congresului al Xlîl-lea al 
P.C.R. Se arată că au fost discu
tate. de asemenea, direcțiile prin
cipale ale activității internaționale 
a partidului și statului pe anul în 
curs și alte probleme.

Agenția CHINA NOUA a evi
dențiat că pe agenda lucrărilor 
plenarei C.C. al P.C.R., ca și in 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au aflat pro
bleme de ordin economic, ale po
liticii de cadre, chestiuni organi
zatorice și politica externă a parti
dului și statului român. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — re
levă China Nouă — s-a pronunțat 
pentru oprirea militarizării Cos
mosului și pentru crearea în Bal
cani a unei zone fără arme nu
cleare și chimice.

Referindu-se, în cuvintarea 
rostită la plenara C.C. . al 
P.C.R., la unele probleme in
ternaționale. președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a relevat că

încetarea experiențelor nucleare 
trebuie să fie primul pas spre de
zarmare nucleară — evidențiază 
ziarul bulgar „RABOTNICESKO 
DELO“. Se subliniază, in conti
nuare, că România se pronunță cu 
hotărire pentru o colaborare paș
nică intre statele din Europa. 
România dorește dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate in Bal
cani, crearea în această regiune" ă 
unei zone libere de arme nucleare 
și chimice.

Citind din cuvintarea 
la plenară de 
Nicolae Ceausescu, 
să A.D.N.. din R.

■ evidențiază că. în 
câtorului partidului 
mân, încetarea tuturor experiențe
lor nucleare ar reprezenta un prim 
pas in vederea opririi cursei înar
mărilor 
neral 
Român. 
Nicolae 
sprijinul țării sale față de pro
gramul de dezarmare propus 
Uniunea Sovietică 
tia 
ză. 
dat

rostită 
t o v a r ă ș u l 

agenția de pre- 
D. Germană, 

opinia Condu
și statului ro-

nucleare. Secretarul ge- 
al Partidului Comunist

președintele României, 
Ceaușescu, a reafirmat

de 
scrie agen- 

A.D.N. Agenția evidenția- 
totodată, că plenara a acor- 

o deosebită atenție pro
blemelor privind rezultatele obți
nute pe ansamblul economiei na
ționale a României in anul 1985, 
privind efectivul și compoziția 
partidului, activitatea politico-or- 
ganizatorică desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid în 
anul 1985. precum și cu privire la 
activitatea internațională a parti
dului și statului in -anul trecut și 
principalele., obiective ale politicii 
externe in anul 1986, in legătură 
cu care au fost prezentate mai 
multe rapoarte.

Relatări despre desfășurarea ple
narei C.C. al P.C.R. și cuvintarea 
rostită in acest cadru de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a publicat și 
agenția iugoslavă TANIUG. care 
s-a referit la unele probleme ale 
politicii economice interne, tnen- 
ționind că au fost analizate rezul
tatele obținute in cursul anului 1985 
și acțiunile vizind îndeplinirea 
planului pe anul in curs, fiind evi
dențiate măsurile ce se impun in 
acest scop.

Se arată, de asemenea, că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat și unele concluzii privind po
sibilitățile pe care le are România 
de a-și spori productivitatea muncii 
in unele sectoare, cum ar fi indus
tria chimică și agricultura, existlnd 
de asemenea condiții pentru anii 
imediat următori de înfăptuire 
programului de modernizare 
organizare științifică a tuturor 
treprinderilor prin introducerea ro
botizării. a calculatoarelor, micro
procesoarelor și tehnologiilor mo
derne.

Plenara C.C. al P.C.R. a fost re
flectată de ziarul cehoslovac 
„RUDE PRAVO", informații cu

a
și 

în-

LA BAGDAD s-au desfășurat lu
crările celui de-al 12-lea Congres al 
Federației generale a. femeilor din 
Irak, consacrat analizării rolului 
crescind ce revine femeilor irakie
ne in toate sectoarele vieții social- 
economice. La lucrări au participat 
și delegații de femei din alte țări, 
intre care Ui din România. Con
gresul a cerut tuturor guvernelor 
să acționeze fără întirziere pentru 
soluționarea conflictului dintre Iran 
și Irak prin mijloace pașnice.

ÎNTREVEDERI NIPONO-AME- 
RICANE. Ministrul apărării al 
S.U.A., Caspar Weinberger, aflat 
in vizită oficială la Tokio, a cerut 
interlocutorilor săi niponi un răs
puns afirmativ privind participarea 
la programul american cunoșcut 
sub denumirea „războiul stele
lor" — relatează agențiile A.P. 
și U.P.I. După convorbirile pur
tate cu Koichi Kato, directorul 
Agenției japoneze pentru proble
mele apărării. Weinberger a fost 
primit de primul ministru Yasuhi- 

privire la lucrările plenarei publi- 
cind, de asemenea, ziarele 
„PRAGE", „MLADA FRONTA" și 
„LIDOVA DEMOKRACIE".

Despre desfășurarea plenarei 
C.C. al P.C.R. au relatat, de ase
menea, și alte ziare și agenții de 
presă, între care cotidianul „NEP- 
SZABADSAG", agențiile B.T.A.,
M. T.I., REUTER și E.F.E.

Un larg ecou au avut în cadrul 
mijloacelor de informare în masă 
din numeroase țări Declarația Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România cu privire la 
Anul Internațional al Păcii, lucră
rile forumului legislativ al țării. 
România va acționa și va conlucra 
strips cu parlamentele tuturor sta
telor, cu toate forțele iubitoare de 
pace pentru ca anul 1986 — Anul 
Internațional al Păcii — să mar
cheze o cotitură importantă in 
viața internațională, în direcția 
apărării și menținerii păcii — rele
vă agenția T.A.S.S., citind din De
clarația M.A.N.

T.A.S.S. subliniază, de asemenea, 
că organul legislativ suprem al Re
publicii a abordat probleme refe
ritoare la ridicarea economiei la un 
nivel calitativ nou, superior de dez
voltare și la îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1986.

Relatind despre Declarația Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, agenția A.D.N. 
din R. D. Germană arată că Româ
nia se pronunță pentru convenirea 
unor înțelegeri efective care să 
ducă la încetarea experimentării, 
producerii și amplasării de noi 
arme nucleare, la prevenirea mili
tarizării Cosmosului. Ea sprijină 
programul propus de Uniunea 
Sovietică privind reducerea arme
lor nucleare și lichidarea întregului 
arsenal de arme nucleare pină 
în anul 2000. Statele Unite ale 
Amerlcii să se alăture aces
tui .program, să acționeze pen
tru realizarea unui acord co
respunzător cu Uniunea Sovieti
că. România salută propunerea 
U.R.S.S. privind realizarea unei in- 
tilniri la nivel înalt sovieto-ame- 
ricane care să dezbată problema 
încetării experiențelor nucleare.

Interesele păcii și securității in
ternaționale fac tot mai necesară 
crearea de zone libere de arme 
nucleare și chimice. România — 
scrie agenția — va acționa consec
vent pentru făurirea in Balcani a 
unei zone fără arme nucleare și 
liberă de arme chimice. Ea spriji
nă. de asemenea, crearea unor 
zone denuclearizate și lipsite de 
arme chimice in nordul și centrul 
Europei, prectim și în alte regi Util 
ale lumii.

România a adresat tuturor na
țiunilor lumii apelul de a-și uni 
eforturile pentru înlăturarea peri
colului unei catastrofe nucleare și 
asigurarea unei păci trainice in 
lume, scrie agenția CHINA NOUA, 
referindu-se la Declarația Marii 
Adunări Naționale. Agenția arată 
că România iși exprimă sprijinul 
față de propunerea Uniunii Sovie
tice privind realizarea unei intil- 
niri la nivel înalt sovieto-america- 
ne care să dezbată problema înce
tării experiențelor nucleare.

Declarația M.A.N. — scrie China 
Nouă — relevă, pe de altă parte, 
necesitatea elaborării unui program 
complex de dezarmare generală 
care să vizeze reducerea substan
țială a tuturor armamentelor cla
sice, a efectivelor și bugetelor mi
litare. Este subliniat, de asemenea, 
caracterul imperativ al reducerii 
ponderii activităților militare ale
N. A.T.O. și Tratatului de la Var
șovia. pentru crearea condițiilor 
desființării lor concomitente.

România se pronunță, totodată, 
pentru retragerea flotelor militare 
ale marilor puteri din mări și 
oceane, astfel incit apele interna
ționale să fie folosite exclusiv în 
scopuri pașnice, evidențiază agen
ția.

Ziarele „RUDE PRAVO". 
..PRACE" și „MLADA FRONTA" 
au informat despre desfășurarea 
lucrărilor Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia. la care au participat con
ducătorii de partid și de stat, 
in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu-

Lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România s-au aflat și in atenția 
agenției TANIUG. care a informat, 
intre altele, că forul legislativ su
prem al României a adoptat Rapor
tul Consiliului de Miniștri cu pri
vire la îndeplinirea Planului na
țional unic de dezvoltare economi
co-socială a țării în primul trimes
tru al acestui an și Legea privind 
retribuirea in acord global și în 
acord direct a personalului mun
citor.

(Agerpres)

ro Nakasone. După întrevedere, 
premierul a reafirmat că o hotărî- 
re privind participarea tării sale Ia 
programul amintit va fi luată nu
mai după ..studierea atentă-1 a con- i 
cluziilor delegației de experți ni
poni, aflată in Statele Unite.

ȘOMAJ. Numărul șomerilor în
registrați oficial in cele 12 țări 
membre ale Pieței comune era la 
sfirșitul lunii februarie de 16.7 mi- | 
lioane. ceea ce reprezintă 11,8 la 
sută din totalul populației active, 7 
milioane dintre șomeri sint femei. . 
iar 6.1 milioane tineri sub 25 de ani. 
în S.U.A., rata șomajului s-a ri- I 
dicat, în luna martie, la 7,2 Ia sută, 
ceea ce înseamnă 8,4 milioane per
soane fără slujbe.

POPULAȚIA STATELOR UNITE I 
era de 240 123 000 locuitori la 1 |
noiembrie 1985, informează Biroul 
de recensămint american. Sporul I
real, f ață de 1980, este de 13 500 000 
cetățeni.

_________________________ I

Poziția României in problemele dezarmării
— prezentată la Conferința de la Geneva

GENEVA 5 (Agerpres). — Inter
venind in cadrul dezbaterilor plena
re ale Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva, delegația română a 
prezentat, pe baza cuvintării tova
rășului Nicolae Ceaușescu la plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S. și 
Declarației-Apel adoptate cu acest 
prilej, precum și a cuvintării tova
rășului Nicolae Ceaușescu la plena
ra C.C. al P.C.R., poziția și propu
nerile țării noastre privind înlătura
rea pericolului unui război nuclear, 
oprirea cursei înarmărilor nucleare 
și trecerea la dezarmare, necesitatea 
eliminării definitive a forței și ame
nințării cu forța în relațiile interna
ționale, în orice formă de manifes
tare a acestora. Din păcate, s-a re
levat in intervenția delegației ro
mâne, in primele luni ale acestui an 
— proclamat de O.N.U. ca An Inter
național al Păcii — s-au înregistrat 
menținerea și chiar o anumită accen
tuare a încordării internaționale. 
Continuă cursa înarmărilor, precum 
și acumularea de noi arme nucleare 
și clasice. Față de situația deosebit 
de periculoasă existentă, țara noas
tră, președintele Nicolae Ceaușescu 
au adresat un apel Uniunii Sovietice 
să mențină moratoriul privind ex
ploziile nucleare, iar Statelor Unite 
să se alăture acestui moratoriu și să 
Înceteze experințele nucleare. Româ
nia se pronunță încă o dată pentru 
realizarea unui acord general asu
pra Încetării experiențelor nucleare 
de către toate statele.

Reafirmînd sprijinul pentru propu
nerile sovietice privind dezarmarea 
nucleară și lichidarea completă, pină 
la .sfîrșitul acestui secol, a tuturor 
arsenalelor nucleare, delegația ro
mână a subliniat dorința țării noas
tre ca Statele Unite să se alăture

BRATISLAVA

Expoziție de carte științifică românească
PRAGA 5 (Agerpres). — La Bi

blioteca universitară din Bratislava 
s-a deschis o expoziție de carte 
științifică românească. Sint expuse 
peste 150 titluri, la loc de frunte 
fiind prezentate lucrările științifice 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu — „Cerce
tări in chimia și tehnologia polime
rilor", „Noi cercetări in domeniul 
compușilor macromoleculari". ,,Po-

In sprijinul rezolvării pașnice a situației 
conflictuale din America Centrală

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a exprimat spriji
nul total față de eforturile „Grupu
lui de la Contadora" și „Grupului 
de sprijin” consacrate instaurării 
păcii in America Centrală, sublini
ind că țările continentului trebuie 
să depună toate eforturile pentru a 
găsi o soluție latino-americană pro
blemei din această regiune — in
formează agențiile I-P.S- și E.F.E. 
In cursul unei conferințe de presă 
desfășurate la Buenos Aires, unde 
a efectuat o vizită oficială, el a 
apreciat că procesul rezolvării situa
ției din America Centrală trebuie 
să fie eliberat de orice imixtiuni ex
terne in zonă. Pentru a înțelege 
problema centroamericană trebuie 
să se țină cont de situația social- 
economică, dar dintr-o perspectivă 
globală și politică — a arătat secre
tarul general al O.N.U.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat a confirmat, într-o de
clarație făcută la Washington, că gu
vernul S.U.A. intenționează să tri
mită consilieri militari pentru a asi
gura instruirea, în Honduras, a gru
purilor armate ce se opun attualului 
guvern de la Managua, transmit a- 
gențiile United Press International și 
Reuter. El a arătat că este vorba de 
membri ai unităților speciale ame

— (DIN ACTUALITATEA^ POUTIC^) 
ITALIA

Dezbateri și opțiuni in „sezonul congreselor"
Coaliția „pentapartită" italiană, 

din care fac parte democrat-crești- 
nii. socialiștii, socialist-democrații, re
publicanii și liberalii, se află in aceste 
zile in fața așa-numitei „verificări". 
O verificare impusă premierului 
Bettino Craxi, care se află la con
ducerea cabinetului de peste doi ani 
și jumătate, de solicitările exprese 
ale Partidului Democrat-Creștin, care 
consideră că a venit momentul ca in 
fruntea guvernului să se afle din nou 
un reprezentant al său.

După intilnirile bilaterale, cu dele
gațiile fiecărei formațiuni politice 
reprezentate in guvern, acum se 
află in curs de desfășurare re
uniunile în cinci, care vor dezba
te, după cum informează presa ita
liană, probleme legate de politica 
economică și monetară, de reformele 
instituționale, precum și de opțiu
nile de politică externă. Deși în le
gătură cu nu puține .din aceste teme 
opiniile celor cinci smt divergente, 
așa cum a demonstrat-o, de altfel, și 
ultima criză de guvern, observato
rii sint de părere că o eventuală re
editare a crizei este exclusă acum, 
ci nd n-au mai rămas decit puține 
zile pină la inaugurarea a ceea ce 
ziarele denumesc „sezonul congre
selor".

„Sezon" care va începe o dată cu 
cel de-al XVII-lea Congres al Parti
dului Comunist Italian, programat să 
se desfășoare la Florența între 9 și 13 
aprilie. Publicarea de către ziarul 
,.1’Unitâ" a proiectului de teze al 
Congresului P.C.I., precum și a Li
niilor esențiale de propuneri progra
matice a dat naștere unei ample 
dezbateri politice.

Comentarii largi a declanșat ana
liza, care se face in teze, situației 
societății italiene, pornindu-se de la 
mutațiile intervenite in ultima vre
me, de la faptul că problema Sudu
lui rămine cea mai mare chestiune 
nerezolvată, indeosebi din cauza de
calajelor crescinde pe plan tehni- 
co-științific, de innoire a structurilor 
productive. Referindu-se la criza 
actualei coaliții guvernamentale, te
zele evidențiază, ca modalitate de 
depășire a acesteia, cerința reîn
noirii capacității de guvernare a tu
turor forțelor de stingă, pe baza 
unor opțiuni programatice precise. 

acestei inițiative, realizind un acord 
in acest domeniu cu U.R.S.S., acord 
la care, in etapele ulterioare, să se 
alăture toate celelalte state nuclea
re, astfel incit, pină in anul 2000, să 
se ajungă la eliminarea generală a 
armelor nucleare.

Totodată, delegația română a pre
zentat pe larg propunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea elaborării unui program 
complex de dezarmare, avind in cen
tru dezarmarea nucleară, dar conți- 
nind, de asemenea, măsuri de redu
cere substanțială a armamentelor 
clasice și efectivelor militare, pre
cum și alte măsuri de natură să des
chidă calea înfăptuirii dezarmării ge
nerale.

Delegația țării noastre s-a pronun
țat pentru elaborarea și încheierea 
cit mai curind posibil a unei conven
ții universale privind interzicerea 
creării, producerii și stocării tuturor 
armelor chimice, precum și distru
gerea totală a stocurilor existente. In 
context, a fost relevată semnifi
cația Declarației-Apel a pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintelui: Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, Todor Jivkov, privind 
crearea în Balcani a unei zone fără 
arme chimice, publicată ca document 
oficial al Conferinței pentru dezar
mare.

De asemenea, delegația română s-a 
pronunțat în favoarea impulsionării 
lucrărilor comitetelor speciale pen
tru elaborarea unui instrument ju
ridic internațional asupra interzice
rii și distrugerii armelor radiologice, 
ca parte a eforturilor vizind realiza
rea dezarmării nucleare in general, 
interzicerea producerii și fabricării 
a noi arme de distrugere în masă.

llmerizarea stereospeciftcă a izo- 
prenului".

Directorul editurii Academiei 
slovace de științe, Miroslav Munn, 
a subliniat cursul ascendent al re
lațiilor romăno-cehoslovace, priete-, 
nia tradițională dintre popoarele 
noastre, precum și faptul că aceas
tă acțiune prilejuiește publicului 
larg formarea unei imagini eloc
vente asupra potențialului științific 
romanesc.

ricane cunoscute sub numele de 
„beretele verzi", detaliile acestui 
program de pregătire militară a 
contrarevoluționarilor antlsandiniști 
nefiind încă finalizate.

în cercuri ale opiniei publice ame
ricane, ea și ale Congresului, a- 
ceastă inițiativă a Administrației 
este criticată energic, ea venind in 

- contradicție cu eforturile ce se depuii 
in zonă și pe plan internațional pen
tru reglementarea pe cale pașnică a 
situației conflictuale din America 
Centrală.

Agenția U.P.I. menționează că în 
Honduras se află deja I 100 de con
silieri militari americani.

SANTO DOMINGO 5 (Agerpres). 
— Participant^ la Reuniunea de la 
Santo Domingo a Comitetului pen
tru America Latină și zona caraibiâ- 
nă al Internaționalei Socialiste au 
hotărit, în ședința de închidere a 
lucrărilor, să trimită Camerei Repre
zentanților a Congresului S.U.A. un 
document în care recomandă să nu 
fie aprobat ajutorul militar și eco
nomic suplimentar cerut de pre
ședintele Ronald Reagan pentru for
țele contrarevoluționare antisandi- 
niste — transmite agenția l.P.S. 
..Alternativa la război in America 
Centrală este realizarea păcii pe ca
lea procesului de negocieri inițiat 
de «Grupul de la Contadora--- — se 
spune in document.

Se subliniază, in același timp, impe
rativul asigurării unității tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii — 
clasa muncitoare, tehnicienii, inte
lectualii — un accent deosebit fiind 
pus pe rolul in societate al mișcă
rilor de tineret, al femeilor, al aso
ciațiilor culturale, al mișcărilor eco- 
logiste, pacifiste și mișcărilor catoli
ce, precum și pe locul și rolul miș
cării sindicale, care in opinia P.C.I. 
trebuie să fie unită, autonomă și 
democratică.

Un loc important este acordat in 
teze opțiunii comuniștilor italieni 
pentru o politică de „alternativă de
mocratică". Agravarea crizei coaliției 
guvernamentale, se arată în teze, 
creează condițiile și face necesară o 
nouă fază a inițiativei politice și a 
luptei pentru „alternativă", pentru 
un program de reinnoiri urmărind 
atragerea unor largi grupuri de for
te laice și catolice.

Cu deosebit interes au fost pri
mite în presa din peninsulă și pro
punerile comuniștilor italieni refe
ritoare la realizarea unor conver
gențe largi, dincolo de elementele 
constitutive ale majorităților parla
mentare și guvernamentale, asupra 
marilor teme ale păcii, independen
ței naționale, ale apărării și dezvol
tării. democrației. Destinate să con
tribuie la depășirea formulei politi
ce a coaliției pentapartite, aceste 
convergențe trebuie să permită, in 
viziunea P.C.I., formarea unor „gu
verne de program", pe baza unei 
platforme menite să soluționeze pro
blemele cele mai urgente și mai gra
ve ale țării, între care, mai ales 
șomajul și consecințele sale pe plan 
social, precum și ceea ce se consi
deră a fi „criza instituțiilor".

în dezbaterile prilejuite de con
gresele federațiilor provinciale ale 
P.C.I.. ca și in luările de poziție 
publicate in „l’Unitâ" și „Rinascita", 
sint viu discutate și opțiunile interna
ționale ale comuniștilor italieni. In 
acest sens, apreciind că in epoca 
noastră problema păcii a devenit ho- 
tăritoare pentru progresul popoare
lor, pentru însăși supraviețuirea ci
vilizației, în teze se arată că in 
urma întilnirii la nivel inalt so- 
vieto-americane de la Geneva s-a 
întrezărit o speranță, în prezent

CONVORBIRI
CHINO-IUGOSLAVE

BEIJING 5 (Agerpres). — La Bei
jing s-au încheiat convorbirile din
tre președintele R. P. Chineze. Li 
Xiannian. și președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, Radovan Vlai- 
kovici.

Cu acest prilej, Radovan Vlaiko- 
vici a relevat cursul ascendent, al 
cooperării politice dintre cele două 
țări, existența unor posibilități pen
tru întărirea, in continuare, a con
lucrării iugoslavo-chineze, mai ales 
in domeniul economic.

La rindul său, Li Xiannian a apre
ciat că vizita delegației iugoslave va 
contribui la promovarea relațiilor 
dintre cele două partide și țări.

Un apel al militanților 
pentru pace din Suedia

STOCKHOLM 5 (Agerpres). — Să 
fie oprite acum experiențele cu arma 
nucleară I — este apelul lansat in 
ziarul suedez „Dagens Nyheter" de. 
militanti de frunte ai vieții politice 
si sociale, de membri ai parlamen
tului, de militanti pentru pace din 
această tară.

Ne adresăm conducătorilor U.R.S.S. 
si S.U.A., precum si celorlalte puteri 
nucleare pentru încetarea definitivă 
a testelor cu această armă — se spu
ne in apel. .

ORIENTUL MIJLOCIU
BELGRAD 5 (Agerpres). — Esmat 

Abdel Meguid, viceprim-ministru și 
ministru de externe al Egiptului, a 
apreciat că o conferință internațio
nală asupra Orientului Mijlociu ar 
reprezenta o etapă importantă în 
rezolvarea întregii probleme a aces
tei regiuni.

Intr-un interviu acordat revistei 
iugoslave ,.Nin" și citat de agenția 
Taniug, Esmat Abdel Meguid a de
clarat. pe de altă parte, că in pre
zent țara sa depune eforturi pentru 
reluarea dialogului dintre Iordania 
și Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei.

BEIRUT 5 (Agerpres). — In zona 
taberelor de refugiati palestinieni Sa
bra si Shatila au continuat, simbătă, 
pentru a noua zi consecutiv, ciocni
rile dintre combatanții palestinieni si 
luptătorii milițiilor din sudul Beiru
tului. Agentm KUNA relevă că 
luptele s-au extins si in perimetrul 
taberei Bouri El-Barajneh. Tirurile 
de artilerie asupra taberelor Sabra 
si Shatila au fost caracterizate de 
observatorii din acest sector drept 
cele mai puternice de la izbucnirea 
luptelor.

Pe de altă parte, arată KUNA, au 
avut loc intense contacte Pe Plan po
litic intre reprezentanți ai diverselor 
forte rivale, menite să ducă ia în
cetarea ostilităților armate.

Accident tragic 
la o bază ameripană 
din Coreea de Sud

SEUL 5 (Agerpres). — O puterni
că explozie s-a produs simbătă la 
baza militară aeriană aparțimnd tru
pelor americane staționate la Osan, 
in Coreea de Sud. Agenția U.P.I. re
levă că accidentul e provocat moar
tea a cel ■puțin 14 persoane și răni
rea altor 12. Șe precizează că ex
plozia a avut loc m cursul opera
țiunilor de transfer de carburant 
aflat intr-un tanc petrolier de circa 
7 000 tone. Majoritatea celor uciși 
sau răniți făceau parte din perso
nalul de origine coreeană afectat ba
zei americane.

Se amintește că tragicul eveniment 
s-a petrecut in timpul mișcărilor de 
trupe determinate de manevrele mi
litare americano—sud-coreene. de 
mare anvergură. „Team Spirit ’86“ și 
care contribuie Ia menținerea unei 
stări de tensiune in Peninsula 
Coreea.

fiind necesar să se depună eforturi 
pentru depășirea aspectelor asupra 
cărora nu s-a căzut de acord la Ge
neva, concomitent cu avansarea unor 
inițiative proprii de dezarmare și 
destindere de către toate guvernele 
— indiferent de apartenența lor la 
un bloc sau altul : in același timp 
se impun noi și ample acțiuni de 
masă, lupta tenace și constantă a 
unei largi și complexe mișcări paci
fiste, in cadrul cărora să șe în- 
tilnească și să colaboreze mișcări, 
partide și curente de cele mai di
ferite tendințe ideologice, politice și 
religioase.

In legătură cu raporturile comu
niștilor italieni cu celelalte deta
șamente ale mișcării comuniste șl 
muncitorești, in teze se reafirmă că 
P.C.I. iși dezvoltă in condiții de in
dependență absolută raporturile sala 
internaționale, iși elaborează in de
plină autonomie strategia și iși apli
că de sine stătător linia politică, ur
mărind convergenta și colaborarea 
cu toate acele forțe care luptă in 
lume pentru realizarea marilor idea
luri de pace, libertate, dreptate șl 
transformări socialiste.

O lună mai tirziu, între 15 și 19 
mai va avea loc, la Roma, Con
gresul național al Partidului Demo
crat-Creștin. Pină in prezent, demo- 
crat-creștinii nu și-au făcut cunos
cute opțiunile lor fundamentale in 
ce privește politica de alianțe și 
modalitățile de înfruntare și rezol
vare a multiplelor probleme econo
mice și sociale cu care Italia este 
confruntată in prezent. In ceea ce 
privește orientările externe, este pro
movată in continuare linia „atlan- 
tismului", inclusiv continuarea pro
gramului de instalare in sudul 
Italiei a noilor rachete de croazieră 
cu încărcătură nucleară, împotriva 
cărora mișcările pentru pace se pro
nunță în modul cel mai hotărit.

In condițiile actualei „verificări" 
a raporturilor din cadrul coaliției 
guvernamentale, precum și ale apro
pierii celor două congrese, dezbate
rea politică din țară asupra proble
melor majore interne și externe ur
mează, fără îndoială, să se inten
sifice.

Radu BOGDAN
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