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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Remarcabil eveniment al vieții 
politico-ideologice: apariția celui 

de-al patrulea volum 
NICOLAE CEAUȘESCU, „OPERE ALESE**

Strălucită contribuție 
la îmbogățirea teoriei 

și practicii revoluționare

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general a) 
Partidului Comunist Român, in ziua de 9 
mai a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost examinat RA
PORTUL CU PRIVIRE LA ■ MASURILE 
PENTRU MAI BUNA GOSPODĂRIRE A 
FONDULUI FORESTIER) A VEGETAȚIEI 
LEMNOASE ȘI A PAJIȘTILOR MON
TANE.

Comitetul Politic Executiv a aprobat pro
punerile prezentate și a evidențiat însem
nătatea deosebită a asigurării tuturor mă
surilor în vederea menținerii integrității 
fondului forestier și conservării pădurilor, 
prin limitarea tăierilor de masă lemnoasă 
și creșterea suprafețelor împădurite. în 
acest scop, s-a cerut respectarea riguroasă 
a cotelor de tăiere, care trebuie să se înca
dreze în posibilitățile de refacere a păduri
lor, evitarea dezgolirii solului prin tăieri, 
promovarea în cultură a speciilor autohto
ne valoroase, crearea condițiilor pentru re
generarea la zi a pădurilor, astfel incit să 
se asigure realizarea în cele mai bune con
diții a programului stabilit pină în 1990.

Comitetul Politic Executiv a indicat să 
fie luate măsuri pentru readucerea, in cel 
mai scurt timp, in circuitul economic, prin 
împădurire, a rîpilor și a altor terenuri de
gradate excesiv și supuse procesului de alu
necare, inapte pentru agricultură. De ase
menea, s-a cerut să se acționeze mai ferm 
pentru sporirea substanțială a producției 
de masă verde pe pajiștile montane.

S-a relevat necesitatea sporirii aportului 
cercetării științifice de profil la dezvolta
rea fondului forestier, Îndeosebi prin pro
movarea in acțiunile de Împădurire a spe
ciilor autohtone de foioase și rășinoase, cu 
mare valoare economică.

Subliniind importanța deosebită a aplică
rii in cele mai bune condiții a planului 
de reîmpăduriri și conservare a fondului 
forestier, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, a cerut Mi
nisterului Silviculturii, celorlalte organe cu 
sarcini în acest domeniu, inclusiv institute
lor de cercetare silvice, să asigure norma
rea și respectarea riguroasă a densității de 
arbori la hectar, în așa fel incit terenurile 
ocupate cu păduri să fie cit mai rațional 
folosite, să dea o cantitate cit mai mare de 
masă lemnoasă.

Pornind de la necesitatea aplicării In mod 
unitar a măsurilor privind mai buna gos
podărire a fondului forestier, Comitetul 
Politic Executiv a aprobat propunerile pri
vind trecerea în administrarea Ministeru
lui Silviculturii a pădurilor aflate in admi
nistrarea consiliilor populare, a unor între
prinderi agricole de stat și cooperatiste, 

> precum și a perdelelor de protecție de pe 
terenurile agricole și de-a lungul căilor de 
comunicație.

In continuare. Comitetul Politic Executiv 
a discutat RAPORTUL PRIVIND STAREA 

DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI. S-a subli
niat că, în cadrul programului general de 
dezvoltare economico-socială a țării, de ri
dicare a gradului de civilizație și cultură al 
poporului, de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și viață ale tuturor membrilor so
cietății, conducerea partidului și statului, 
personal secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o aten
ție deosebită asigurării sănătății populației, 
ocrotirii și consolidării familiei, creșterii și 
educării tinerei generații, menținerii vigorii 
și tinereții întregii națiuni.

Pentru lărgirea și perfecționarea rețelei 
de unități sanitare, formarea și specializarea 
cadrelor, îmbunătățirea continuă a dotării 
cu aparatură medicală, cu mijloace terapeu
tice și profilactice, precum și pentru valori
ficarea factorilor naturali de odihnă și recu
perare a sănătății oamenilor muncii au fost 
alocate, an de an, de la bugetul de stat sume 
importante. în același scop, a fost conceput 
și pus in aplicare un cadru legislativ unitar, 
s-au adoptat acte normative, care așază 
întreaga activitate medico-sanitară pe prin
cipii noi, corespunzător exigențelor puse 
de conducerea partidului și statului in fața 
acestui important sector de activitate. Ca 
urmare a acestei intense și complexe pre
ocupări, România se situează acum printre 
țările lumii cu o bună asigurare in ce pri
vește numărul de medici și paturi de spital.

Apreciind eforturile depuse, Comitetul 
Politic Executiv a subliniat că realizările cu 
privire la starea de sănătate și fenomenele 
demografice nu sint incă pe măsura preocu
părilor partidului și statului nostru, a condi
țiilor create. Pornind de la această situație, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, a cerut Consiliului Sa
nitar Superior — ca organ care poartă răs
punderea pentru aplicarea politicii partidu
lui în domeniul sănătății publice — să facă 
o profundă analiză a cauzelor care au dus 
la lipsurile manifestate în acest sector. în
deosebi s-a cerut să se ia măsuri hotărite 
pentru ridicarea în continuare a nivelului de 
pregătire a cadrelor medicale, in special a 
celor din medicina generală, precum și pen
tru promovarea mai fermă a măsurilor pro
filactice, de prevenire și combatere a cauze
lor îmbolnăvirilor. De asemenea, s-a indicat 
să se acționeze cu mai multă fermitate pen
tru înlăturarea tendințelor spre un consum 
exagerat și nejustificat de medicamente, 
precum și pentru reducerea în continuare a 
fumatului și consumului de alcool, ca obi
ceiuri profund dăunătoare sănătății. Tot
odată, s-a indicat să se aplice cu fermitate 
prevederile legii privind sporirea natalității 
și interzicerea întreruperilor de sarcină, 
creșterea demografică a populației.

Subliniind marea răspundere ce revine 
Consiliului Sanitar Superior, Ministerului 
Sănătății, direcțiilor sanitare județene în 
domeniul asigurării stării de sănătate a 
populației, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut aces
tora să-și îmbunătățească, in continuare, în
treaga activitate, să colaboreze direct, con
stant și eficient cu celelalte departamente, 
cu organizațiile de masă și obștești in vede
rea intensificării muncii de educație sani
tară a populației, să dea dovadă de iniția
tivă și de înaltă răspundere profesională și 
civică in soluționarea tuturor problemelor 
pe care le ridică exercitarea nobilei sarcini 
de păstrare și întărire a sănătății poporului.

Comitetul Politic Executiv a examinat, în 
continuare, RAPORTUL REFERITOR LA 
ACTIVITATEA DESFĂȘURATA, ÎN ANUL 
1985, PENTRU APLICAREA LEGII PRI
VIND CONTROLUL AVERILOR; S-a apre
ciat că, anul trecut, s-a acționat cu mai 
multă perseverență pentru apărarea și asi
gurarea integrității proprietății socialiste a 
întregului popor, pentru descoperirea și 
curmarea faptelor ce aduc prejudicii avuției 
obștești și a cetățenilor. Pe baza legilor in 
vigoare, au fost combătute cu fermitate 
sporită tendințele de înavuțire și dobindire 
fără muncă a unor venituri, a speculanților, 
a elementelor corupte, a tuturor celor care, 
prin faptele lor antisociale, încearcă să lo
vească în interesele societății noastre socia
liste. Comitetul Politic Executiv a aprobat 
raportul prezentat și a cerut ministerelor, 
organelor centrale de stat cu atribuții in 
acest domeniu, organizațiilor de masă și 
obștești să-și îndeplinească cu înaltă răs
pundere obligațiile ce Ie revin din legea pri
vind controlul provenienței unor bunuri 
ale persoanelor fizice dobindite pe căi 
nelegale, pentru aplicarea fermă a prevede
rilor legale față de cei ce se fac vinovați de 
asemenea acte antisociale și pentru recupe
rarea integrală a pagubelor produse socie
tății, avutului obștesc al poporului.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat PLANUL DE MĂ
SURI PRIVIND ANIVERSAREA A 600 DE 
ANI DE LA URCAREA PE TRON A DOM
NITORULUI MIRCEA CEL MARE.

în cadrul ședinței a fost aprobat, tot
odată, PLANUL DE MĂSURI PRIVIND 
ANIVERSAREA A 2 500 DE ANI DE 
LA PRIMELE LUPTE ALE POPORULUI 
GETO-DAC PENTRU LIBERTATE ȘI 
INDEPENDENȚA.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activită
ții de partid și de stat.

In preajma marelui eveniment al acestui an — îm
plinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român — apariția celui de-al patrulea volum din 
„OPERE ALESE" ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a .înscris ca un remarcabil eveniment ql vieții politico- 
ideologice.

Operele tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie o 
veritabilă și strălucită călăuză în însușirea spiritului 
revoluționar novator, în dezvoltarea răspunderii față 
de cauza socialismului și comunismului în patria noas
tră, ca și a spiritului solidarității internaționale, pro
prii Partidului Comunist Român.

Cel de-al patrulea volum din „Opere alese" cu
prinde lucrări de excepțională însemnătate din pe
rioada 1981-1985 — perioadă bogată in evenimen
te, între acestea înscriindu-se desfășurarea istoricului 
Congres al Xlll-lea al partidului, sărbătorirea a 40 
de ani de la înfăptuirea actului revoluționar de la 
23 August 1944 și a două decenii de la Congresul 
al IX-lea ol partidului, desfășurarea lucrărilor plena
rei lărgite a C.C. al P.C.R. din iunie 1982, prilej cu 
care, prin expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și analiza stadiului actual de dezvoltare a țârii, parti
dului, poporului le-a fost înfățișat vastul program 
ideologic adoptat ulterior de forul suprem al parti
dului drept parte componentă a Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Volumul înmănunchează Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al Xlll-lea al parti
dului, cuvintări rostite la congresele unor organiza
ții de masă și obștești, la plenarele Comitetului Cen
tral, la plenare ale noilor organisme naționale ale 
democrației socialiste, expuneri rostite cu prilejul unor 
adunări solemne sau in cadrul unor grandioase 
adunări populare.

Publicăm IN PAGINA A III-A o amplă recenzie a 
celui de-al patrulea volum din „Opere alese", a că
rui cunoaștere pune o dată mai mult in evidență 
contribuția determinantă a secretarului general al 
partidului, președintele țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la desfășurarea revoluției și con
strucției socialiste pe pămintul României, la soluțio

narea problemelor majore ale contemporaneității, 
spiritul creator, consecvent revoluționar, de profundă 
originalitate în analiza proceselor economico-sociale 
și politice, a confruntărilor de idei specifice lumii de 
azi, înaintării pe drumul de muncă și luptă conti
nuă pentru făurirea unei civilizații noi, superioare.

Institutul politehnic din Capitală

ANIVERSAREA A 65 DE ANI DI LA FĂURIREA PABT1DIM
Gl orios bilanț 

al unui glorios drum 
de luptă revoluționară

Atmosfera de puternică Însuflețire 
?i angajare cu care poporul 
nostru a întimpinat împlinirea 
a 65 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist Român a cu
noscut momentul culminant prin des
fășurarea — în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți conducători de 
partid si de stat — a adunării 
solemne consacrate marelui jubileu. 
Incununînd sutele de manifestări ce 
au avut loc pe intreg cuprinsul tă
rii, prin care oamenii muncii au 
cinstit acest scump eveniment ani
versar. adunarea s-a constituit in
tr-un moment vibrant si înălțător, 
expresie a omagiului profund pe care 
Întreaga tară îl aduce Partidului Co
munist Român, secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul patriot a cărui viată și 
activitate s-au împletit strins cu 
viata si activitatea partidului, cu 
lupta pentru făurirea unui nou des
tin României ; omul politic care în 
toate marile momente ale luptei re
voluționare. conduse de partid. îm
potriva exploatării, fascismului, răz
boiului. pentru edificarea noii orin- 
duiri pe pămintul patriei, s-a dove
dit mereu dirz, neșovăitor, puternic 
și cutezător, eituindu-se întotdeauna 
In primele rinduri ale lupteicondu
cătorul de partid și de tară, de gîn- 
direa si activitatea căruia sînt legate 
toate marile Împliniri din ultimele

două decenii, uriașele transformări 
înnoitoare, care au conferit acestor 
ani denumirea de cea mai fertilă 
etapă din istoria modernă a tării. 
Este un adevăr profund gravat in 
conștiința popoi-ului că toate marile 
victorii obținute în această pe
rioadă de realizări cu totul re
marcabile sint inseparabile de acti
vitatea prodigioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de rolul său de
terminant în regîndirea, într-o con
cepție profund revoluționară, a locu
lui partidului in societate, a modali
tăților de înfăptuire a rolului său de 
tortă politică conducătoare.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, rostită in cadrul adunării 
solemne, reprezintă incă o expresie 
grăitoare a preocupării sale pentru 
perfecționarea activității partidului 
în consens cu cerințele actuale, pen
tru a asigura toate condițiile ca 
partidul comuniștilor, de care po
porul nostru și-a legat cele mai 
scumpe aspirații de progres si pros
peritate. să-și îndeplinească in mod 
exemplar misiunea cu care a fost 
învestit de istorie. Sînt subliniate în 
cuvintare, cu pregnanță glorioasele 
tradiții de luptă ale partidului co
muniștilor. „Acum — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — la a 
65-a aniversare a existenței Partidu
lui Comunist Român și a peste 100 de 
ani a mișcării muncitorești revolu
ționare, putem afirma cu îndreptăți

tă mîndrie că, prin întreaga sa acti
vitate, partidul nostru a demonstrat 
și demonstrează că nu a avut și nu are 
decit un singur tel suprem — măre
ția poporului și a intregii națiuni, 
bunăstarea și fericirea oamenilor 
muncii, apărarea independentei și 
suveranității țării, victoria socialis
mului și comunismului in România".

Firește, partidul comuniștilor ro
mâni s-a transformat mult in cele 
șase decenii și jumătate, ca număr 
și sferă de cuprindere, dar si in ceea 
ce privește modalitățile de lucru, 
formele prin care isi exercită răs
punderile ce-i revin in societate. 
In acest proces de ample transfor
mări revoluționare, cu aportul hotărî- 
tor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rolul și misiunea partidului au fost 
regindite intr-o viziune înnoitoare, 
profund dialectică. „Partidul — se 
subliniază in magistrala cuvintare — 
reprezintă astăzi centrul vital al in
tregii națiuni, el este conștiința re
voluționară a poporului nostru, de la 
care radiază energia creatoare a in
tregii națiuni și care luminează calea 
spre înaltele piscuri ale civilizației 
comuniste".

In lumina cuvlntării, răspunderea 
partidului nostru, partid aflat la 
vi.rsta deplinei maturități, trebuie să 
se materializeze cu prioritate in so
luționarea problemelor pe care le 
ridică dezvoltarea patriei, in asigu

rarea tuturor condițiilor ca mersul 
construcției socialiste să se situeze 
pe o linie mereu ascendentă.

Desigur, problemele dezvoltării 
României s-au situat întotdeauna în 
centrul atenției partidului. Așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la inalta tribună jubiliară, s-au 
rezolvat multe probleme, istoria 
scurtă a celor patru decenii se poate 
mîndri cu realizări care au necesitat 
în alte împrejurări sute de ani; s-a 
înaintat cu fermitate, ajungînd pe. 
noi culmi și înălțimi de pe care se 
poate privi cu Încredere viitorul 
spre înaltele piscuri luminoase ale 
comunismului. Procesul dezvoltării 
cunoaște în momentul de față etape 
superioare, care cer soluții calita
tiv deosebite, noi obiective strate
gice. In actualul cincinal, de pildă, 
România va ajunge o țară mediu 
dezvoltată, urmînd ca pînă in anul 
2000 patria noastră să devină o 
țară socialistă multilateral dezvol
tată. Cum așa de pregnant se sub
linia in cuvintare, sîntem contempo
ranii unei puternice revoluții știin- 
țifico-tehnice, ce ridică exigențe 
deosebite în fața tuturor țărilor, cu 
deosebire tn fața statelor socialiste 
care și-au propus să-și ridice eco
nomia lă nivelul celor mai înalte 
cuceriri ale științei și tehnicii mon-
(Continuare in pag. a II-a)

Dimensiuni ale transformărilor 
din anii construcției socialiste

ducția. Elevul de astăzi nu mal este doar un recep
tor de educație (în sens informativ și formativ), el a 
devenit participant activ la procesul ol cărui centru 
este - și, mai mult, a devenit chiar veritabil pro
ducător de bunuri materialei Multe din atelierele- 
școală ale liceelor sint veritabile microintreprinderi, cu 
pian de producție și remarcabile rezultate in privin
ța calității produselor, a organizării și soluțiilor teh
nologice aplicate, unele originale, rod al muncii de 
cercetare făcute de colective in care alături de ca
drele didactice elevii își aduc contribuția.

Aspecte ale muncii responsabile, ale eficienței în
vățăturii, ale educației comuniste

cu ȘCOALĂ PENTRU VIAȚĂ, 

PENTRU PRODUCȚIE

coala românească de astăzi este o oglindă 
fidelă a transformărilor societății românești 
din ultimele două decenii, a realizărilor mărețe 

din toate domeniile, a vieții contemporane în toată 
complexitatea ei, ințelegind prin aceasta și radicale
le modificări de conștiință pe care Ie presupune exis
tența omului nou, făuritor al unui tip distinct de uma
nism. Deschiderea realistă, esența realistă a școlii 
de azi, a școlii din „Epoca Nicolae Ceaușescu", im
pun și o altă observație importantă. E desigur un 
adevăr simplu faptul că un sistem de învățămînt este 
cu adevărat eficient — și cu adevărat creator - în 
măsura in care anticipă și pregătește pentru viitor ; 
căci, dincolo de 
eficacitatea îme- ...... . —. ..........
diată, valoarea lui 
practică e în rela
ție directă 
viitorul.

Cu mîndrie sub
liniem că, prin o- 
rientarea sa gene
rală, învățămintul 
românesc se con
stituie intr-un veritabil avanpost al societății noastre. 
Școala din România contemporană, beneficiind de 
condițiile optime create de partid, de grija permanentă 
și de indicațiile de inestimabilă valoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, este capabilă să pregătească forța 
de muncă la nivelul cel mai înalt al competenței teh
nice, să formeze totodată oameni cu o pregătire, cu 
un orizont multilateral de cunoștințe, cu o persona
litate puternică. Aceasta înseamnă, intr-un cuvint, des
chidere spre realitățile complexe ale vieții, racordarea 
optimă la necesitățile economiei naționale. Finalitatea 
procesului instructiv-educativ se apreciază și prin 
prisma rapidității cu care absolventul unui ciclu de 
invățămînț se integrează in activitatea pentru care 
a fost instruit, a pregătirii sale în avans tehnologic, 
a randamentului dat în producție, nu în ultimul rind, 
prin prisma încadrării firești in relațiile sociale spe
cifice locului de muncă. O frumoasă tradiție — învă- 
țămîntul românesc fiind, în acest secol, unul dintre" 
cele mai bine cotate din Europa - se împlinește as
tăzi prin realismul, modernitatea orientării. Și prin
cipalul argument constă tocmai in integrarea perfectă 
a procesului instructiv-educativ cu cercetarea șl pro-

se văd oriunde in 
școlile românești, 
atît de organic ie- 
gate de adevărul 
vieții. Intr-o zi de 
primăvară, în Cîm- 
pia Română, îmi 
era dat să trăiesc 
o experiență ine
dită : numai așa 
poate fi conside
rată imaginea, ră- 

hală a întreprinderiimasă în memorie, din uriașa 
mecanice de material rulant din Roșiori de Vede. In 
atmosfera tipică unei astfel de uzine, în spațiile acelea 
imense, cu intersectări de linii ferate și poduri rulante 
- printre care pătrundeau, ca niște trunchiuri de con 
infinite, razele de soare — alături de muncitori lucrau 
și elevi ai Liceului industrial nr. 1 din Roșiori, pe o 
linie de reparații vagoane, efectuînd lucrări cu același 
grad de complexitate, lucrări de Importanță deose
bită. . După absolvire muncitorii astfel calificați nu 
vor face decit să treacă pe linia vecină. Ce altă do
vadă de integrare, de cunoaștere mai directă a pro
ducției, decit aceasta ? Era o imagine de un realism 
impresionant, o emblemă a muncii, a educației prin și 
pentru muncă. Una dintre multele imagini ale pu
terii constructive, ale finalității nemijlocit materiale 
la care învățămintul contemporan poate ajunge, datori
tă înfăptuirii concepției partidului, a secretarului ge
neral al partidului cu privire la rolul, la misiunea șco
lii in opera de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. O simplă secvență de muncă, dar 
cite posibile și profunde semnificații.

Costtn TUCHILĂ
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea solemnă consacrată aniversării 
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Un luminos și mare exemplu 
pentru întreg poporul

Tntr-o deplină unitate de 
Cuget și simțire cu jntregul nos
tru popor, și noi. minerii din 
bazinul carbonifer al Gorjuiui, 
am urmărit cu viu interes, cu 
nemărginită satisfacție și min- 
drie ampla cuvintare rostită de 
iubitul conducător al partidului 
și statului nostru in cadrul Adu
nării solemne organizate cu 
prilejul aniversării a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comu
nist Român. înfățișind tabloul 
impresionant al cuceririlor is
torice dobindite de clasa mun
citoare, de întreaga națiune sub 
stindardul victorios de luptă , al 
partidului, magistrala cuvintare 
a pus în lumină în spiritul 
gîndirii vizionare, profund ana
litice, a secretarului nostru 
general, rolul hotăritor pe care 
l-a avut și il are industrializa
rea socialistă in strategia dez
voltării noastre economice, în 
înaintarea fermă a patriei spre, 
comunism.

Lucrez in mineritul gorjean 
de peste un sfert de veac. îmi 
amintesc bine, in acei ani de 
început, uneltele noastre de 
bază erau lopata și timăcopul, 
iar noi, cei cîteva sute de mi
neri de la Rovinari, adunați 
din satele Gorjuiui, nu cunoș
team alte mijloace de exploa
tare a cărbunelui. Din îriflăcă- 
ratele chemări ale partidului 
Înțelesesem însă că și această 
zonă trebuie trezită la o viață 
nouă, plinind in valoare resur
sele sale naturale, capacitatea 
de muncă și de creație a oa
menilor săi.

Acum, Ia ceas aniversar, 
putem spune cu deosebită mîn- 
drie și recunoștință că in ta
bloul vast înfățișat țării de to
varășul Nicolae Ceaușescu ne 
regăsim și noi, minerii, cu 
munca și realizările noastre, că 
industria minieră. întreaga în
fățișare a județului Gorj repre
zintă o creație a spiritului no
vator generat de Congresul al 
IX-lea al partidului, a gîndirii 
vizionare și acțiunii neobosite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul grandioaselor transfor
mări de pe tot cuprinsul țării.

In spiritul luminoaselor tradiții 
progresiste, înaintate

'' Svenimcmt de însemnătate e- 
pocală în mișcarea revoluțio
nară, muncitorească din Româ
nia, in luptele revoluționare de 
clasă pentru dreptate socială și 
eliberare națională, pentru vic
toria revoluției socialiste și edi
ficarea noii orinduiri sociale in 
patria noastră, făurirea parti
dului comunist — în urmă cu 
65 de ani — s-a înscris în is
toria unică și unitară a țării, a 
poporului nostru ca un moment 
de sinteză a unei îndelungate și 
glorioase evoluții prin vremi. 
Rădăcinile mișcării muncito
rești și socialiste din România 
sînt ancorate adine în 1 istoria 
multimilenară a poporului nos
tru — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului nostru, președintele 
României socialiste, in magis
trala expunere prezentată la 
adunarea solemnă din ,8 Mai 
a.c., consacrată celei de-a 65-a 
aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român. Sînt acestea, 
in fond, aceleași rădăcini adinei 
care susțin in istoria noastră 
glorioasă Partidul Comunist 
Român, forța inițiatoare, orga
nizatoare. conducătoare și di
namizatoare în marile bătălii 
revoluționare care ne-au asi
gurat înaintarea prin timp spre 
actuala epocă de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

încă și incă o dată, magistra
la expunere rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă consacrată celei de-a 
65-a aniversări a făuririi Parti
dului Comunist Român a pus in 
evidență — in toată amplitudinea 
— valoarea istorică excepțională 
a evenimentelor care, in mod 
necesar și legic, au condus la 
adoptarea cunoscutelor hotăriri 
ale Congresului comuniștilor 
din mai 1921, congres care a 
marcat începutul unei noi etape 
in dezvoltarea mișcării munci
torești și socialiste din țara 
noastră. Toate aceste evenimen
te se înscriu, pe verticala tim
pului, in tezaurul tradițiilor 
mișcării muncitorești și socia
liste ; ele iși au corespondent 
in constituirea și activitatea — 
incă de la jumătatea veacului 
trecut — a organizațiilor revo

care și-a îngemănat întreaga 
viață și operă cu cele mai no
bile idealuri ale partidului nos
tru comunist. Astăzi, detașa
mentul de mineri din Gorj nu
mără peste 40 000 de oameni ai 
muncii, care au la indemină 
cele mai perfecționate mijloace 
tehnice existente pe plan mon
dial.

Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului in cuvin- 
tarea rostită la adunarea so
lemnă din Capitală, transfor
mările produse in baza social- 
economică au determinat schim
bări profunde în rindul clasei 
noastre muncitoare, mai puter
nică astăzi ca oricînd, chemată 
să fie mereu în fruntea marilor 
schimbări revoluționare din 
România socialistă. Această no
bilă misiune înseamnă pentru 
noi, minerii, să ne facem exem
plar datoria față de țară. să 
asigurăm ritmic și de bună ca
litate cărbunele ceriu de bunul 
mers al economiei naționale. în 
acest spirit responsabil a ac
ționat colectivul nostru de 
muncă de la cariera Tismana 
1, reușind să extragem supli
mentar, în cinstea glorioasei 
aniversări a partidului. peste 
50 000 tone cărbune energetic. 
Știm1 bine că in acest, cincinal 
ne revin sarcini deosebite pen
tru înfăptuirea cu succes a ho- 
tăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului. Dispunem de mij
loacele necesare, dispunem de 
o mare experiență pentru a le 
îndeplini integral. Iată de ce, 
împreună cu ortacii mei, bri
gada de producție de pe excava
torul 1.000-03, ne-am propus să 
extragem in acest an peste un 
milion tone cărbtme, să perma
nentizăm hcest nivel de produc- 
ție-record. Dorim ca faptele 
noastre să fie expresia recunoș
tinței față de partid. față de 
secretarul său general, pentru 
locul de cinste și demnitate de 
care ne bucurăm azi în socie
tatea noastră socialistă.
Gheorqhe BOBEI 
brigadier-excavatorist, 
cariera Tismana I, județul Gorj 

luționare ale clasei muncitoare, 
in făurirea — acum aproape un 
veac — a partidului muncito
resc marxist in țara noastră, în 
îndelungatul și complexul pro
ces de clarificare politico-ideo- 
logică a mișcării muncitorești ; 
acestea toate au reprezentat a- 
cumulări cantitative care au 
permis saltul calitativ .din Mai 
1921 — intrarea, pe poarta din 
față a istoriei, a Partidului Co
munist Român.

Evocind retrospectiv drumul 
eroic parcurs de Partidul Co
munist Român, rolul său in 
viața politică din România, pre
cum și activitatea sa de întă
rire a solidarității internațio
nale cu forțele revoluționare și 
progresiste de pretutindeni, 
secretarul general al partidului 
a subliniat cu legitimă îndrep
tățire adevărul că nu a existat 
moment mai important din is
toria tării in care partidul nos
tru să nu fi fo.\t prezent, să 
nu-și fi pronunțat poziția îna
intată, că partidul nostru și-a 
îndeplinit întotdeauna cu cinste 
misiunea istorică pe care și-a 
asumat-o, că a servit neabătut 
interesele clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, ale 
intregului popor. Cu astfel de 
sentimente înălțătoare a întim- 
pinat și a aniversat întregul 
nostru popor împlinirea a 65 de 
ani de la făurirea/ Partidului 
Comunist Român.

Impresionați profund de adin- 
cimea analizei și ideilor de ex
cepțională însemnătate teoretică 
și practică cuprinse in magis
trala expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne manifes
tăm suprema satisfacție că 
avem un mare și puternic par
tid, unit, urmat cu încredere de 
întregul popor, că partidul nos
tru nu are și nu poate avea un 
țel mai înalt decit slujirea inte
reselor poporului, ale bunăstă
rii și fericirii sale, ale indepen
dentei și suveranității Româ
niei, decit cauza socialismului 
și comunismului.
Prof. univ. dr. 
Gh. I. IONITA 
decanul Facultății de istorie- 
filozofie a Universității din 
București

Știința în orizonturile noului
Aniversarea a 65 de ani de 

la făurirea Partidului Comunist 
Român constituie un deosebit 
prilej pentru a înfățișa înfăp
tuirile prestigioase ale poporu
lui român pe drumul luminos 
al socialismului, pentru a rele
va strategia de o excepțională 
însemnătate pentru progresul 
economico-social al patriei, 
concepută și aplicată cu contri
buția hotăritoare a tovarășului

de Pop Negreșteanu VasileVIZITA DE LUCRU LA CANALUL DUNARE-MAREA NEAGRA*.  Lucrare

Inima țării
E inima țării pe care-o simțim
In tot ce am fost, sîntem și-o să fim 
E flacăra vie aprinsă in noi
în chip de idee și vis dc eroi.

E ceasul de veghe în sufletul țârii
E farul ce arde în freamătul mării 
E zîmbetul cald și e dorul fierbinte 
De-a merge mereu, prin timp, înainte,

Partidul e visul și flacăra vie
Ce arde în noi ca țara să fie
Așa cum o vrem, cum părinții-o visară 
Puternică, demnă și liberă țară.

CONSTANTIN DRĂCEA
Alexandria

Sub falnic tricolor 
Partidului un cîntec să înălțăm deplin 
Din inimile noastre deschise spre lumină, 
Sub cerul demnității atîta de senin 
In vatra Mioriței azi tînără grădină,

In care-ntreg poporul zidește-o viață nouă 
Avînd chezaș în toate un brav Conducător 
Lucrînd la chipul țării cu brațele-amîndouă 
Ca mindră să ne fie sub falnic tricolor;

In pacea de acasă, rotundul faptei, zborul, 
Partidului eroic le dedicăm cu drag, 
El, nalt imbold în toate și nesecat izvorul 
Și forța necesară de-a naviga în larg...

MIHAI N. LAU
Botoșani

Nicolae Ceaușescu. Toate eta
pele acestui drum revoluționar 
al devenirii noastre socialiste 
— așa cum a arătat secretarul 
general aL partidului in magis
trala cuvintare la adunarea so
lemnă prilejuită de aniversarea 
partidului — au adine întipări
te pe frontispiciul lor ampren
ta muncii eroice a intregului 
popor, au încorporate in ele 
elanul și abnegația clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor 
muncii, deci inclusiv a slujito
rilor științei.

Este un fapt de acum bine 
cunoscut că în cadrul strategiei 
de edificare socialistă a patriei, 
in mod deosebit în intervalul 
scurs de la Congresul al IX-lea 
al partidului, dezvoltarea pu
ternică a cercetării științifice — 
activitate condusă cu înaltă 
competență de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — ocupă un loc de 
primă însemnătate. Așa cum 
sublinia din nou secretarul ge
neral al partidului nostru, cin
cinalul in care am intrat are 
ca obiectiv prioritar asigurarea 
condițiilor de trecere a econo
miei românești într-o nouă eta
pă calitativ superioară a dez
voltării sale — etapa dezvoltă
rii preponderent intensive. A

ceasta presupune o nouă cali
tate și eficiență a muncii fie
căruia dintre noi. o nouă cali
tate a vieții, în ultimă instan
ță o nouă calitate umană care 
să determine, la rindul ei, sal
tul de la țară în curs de dez
voltare la țară cu nivel mediu 
de dezvoltare.

S-a evidențiat încă o dată în 
cuprinsul cuvintăi'ii preocuparea 
statornică, a secretarului- gene

ral al partidului de a pune la 
baza tuturor înfăptuirilor tot 
ceea ce este mai nou și mai 
avansat in știința și tehnica 
mondială. Iată de ce ideile cu
prinse in magistrala cuvintare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie pentru noi, toți cei 
care activăm pe tărimul cerce
tării științifice, ingineriei teh
nologice și introducerii progre
sului tehnic, un mobilizator 
îndemn de a munci mai bine, 
cu devotament revoluționar 
pentru ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
programelor privind organiza
rea științifică a producției și a 
muncii, pentru valorificarea cu 
maximă eficiență a tuturor re
surselor de materii prime și 
materiale ale țării.

Pornind de la sarcinile sta
bilite de conducerea partidului, 
Institutul de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică pen
tru industria construcțiilor de 
mașini și-a axat întreaga acti
vitate. începînd din acest 'an, 
pe înfăptuirea programelor 
prioritare privind creșterea pro
ductivității muncii, moderni
zarea producției, ridicarea' cali
tății produselor, precum și re
ducerea continuă a consumuri

lor materiale — acțiuni de an
vergură propuse, dezbătute și 
aprobate in cadrul organului de 
conducere colectivă al institu
tului nostru. Acum, aceste pro
grame au devenit capitole de 
plan, urmări ndu-se promovarea 
cu prioritate a acelor lucrări 
care contribuie substanțial la 
realizarea obiectivelor din pro
gram, '

Complexitatea și multitudi
nea sarcinilor ce revin cerce
tării științifice în construcțiile 
de mașini nu vor fi rezolvate 
cu succes decit printr-o utili

zare superioară a inteligenței 
creatoare din institute și intre- 
prinderi. Iată de ce toți lucră
torii din domeniul creației 
științifice ale institutelor și 
centrelor de cercetare cuprinse 
in. Institutul central pentru 
construcții de mașini sînt ho-

Sub semnul umanismului 
revoluționar

In existența unui popor, 65 
de ani reprezintă, sub raport 
cronologic, o perioadă scurtă, 
împrejurări și evenimente isto
rice le pot acorda însă, prin 
consecințele lor, o importanță 
capitală, determinantă pentru 
destinul poporului respectiv. In
tr-un asemenea scurt răstimp, 
de pildă, România a cunoscut o 
dezvoltare accelerată din punct 
de vedere politic, economic, so
cial și cultural, devenind o țară 
puternică, independentă, cu un 
prestigiu internațional crescind, 
capabilă prin geniul poporului 
ei să infrîngă ostilitățile externe 
și gravele inechități sociale, 

tărîți să răspundă 
spirit revoluționar, 
patriotice ale 
Nicolae Ceaușescu 
tivitate tot mai rodnică, 
muncă
plina convingere că munca 
neobosită. creația științifică 
constituie imense bogății națio
nale, adevărați factori revolu
ționari, în măsură să adauge 
noi valori societății, să contri
buie la fundamentarea unui 
mod nou, superior de existență 
individuală și colectivă, la ri

prompt, cu 
chemărilor 
tovarășului 

printr-o ac- 
prin 

stăruitoare, avind de-

dicarea României pe trepte tot 
mai înalte de progres și civili
zație.
Dr. inq. Carol MANIȚIU 
director general
al Institutului central 
pentru construcții de mașini 

multiplele sechele ale trecu
tului.

Ritmul susținut al acestei dez
voltări a fost alimentat de fău
rirea, în mai 1921, a P.C.R., forță 
politică înarmată cu o ideologie 
înaintată, transformatoare, re
voluționară, care, prețuind și 
dezvoltînd, potrivit realităților 
noastre specifice, experiența în
delungatei lupte a poporului 
român pentru unitate națională 
și drepturi democratice, a de
venit purtătorul de cuvint al 
forțelor sociale înnoitoare, deta
șamentul de avangardă al luptei 
pentru prosperitatea multilate
rală a României, înarmat cu o 

ideologie materialistă, consec
vent științifică, urmărind pro
gresul material și social și eli
minarea cauzelor care frinau 
deplina afirmare a energiilor 
creatoare ale națiunii, P.C.R., 
bucurindu-se de deplina ade
ziune a intregului popor, a ini
țiat și condus acțiunile de eli
berare a țării de sub dominația 
fascistă, creind condițiile pentru 
o largă și structurală schimbare 
a realităților sociale și umane 
ale României contemporane.

Strălucitul bilanț, prezen
tat de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul 
Adunării solemne prilejuite de 
împlinirea a 65 de ani de la 
făurirea P.C.R., ilustrează, cu 
argumente care readuc in me
moria noastră afectivă momente 
emoționante din istoria noastră 
recentă, drumul parcurs, reali
zările obținute și, pe această 
bază, perspectivele care se des
chid deplinei și continuei noas
tre afirmări printre popoarele 
civilizate și libere ale lumii.

Expunerea secretarului gene
ral al partidului delimitează, de 
asemenea, rolul sporit ce revine 
în actuala etapă istorică a exis
tenței noastre socialiste științei, 
culturii și invățămîntului în a- 
sigurarea progresului neîntre
rupt al țării, formării omului 
nou. a capacității acestuia de a 
înțelege mersul istoriei și de a 
participa conștient și efectiv la 
impulsionarea lui.

Problema implică îndeaproape 
— așa cum a arătat cu strălu
cire secretarul general al parti
dului — atributele distinctive 
ale umanismului socialist revo
luționar, preocupat de dezvol
tarea multilaterală a omului în 
plan social, național, economic 
și moral, integrat organic în 
realitățile vii. concrete, sociale 
și naționale și aflat în perma
nență sub influența determi
nantă și formativă a transfor
mărilor socialiste. Unui aseme
nea om, creator al tuturor va

înalta răspundere 
pentru destinele păcii, 
pentru viitorul omenirii

împreună cu colegii mei de 
muncă, am urmărit cu firească 
emoție cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă organizată cu prilejul 
aniversării a 65 de ani de la 
făurirea, Partidului Comunist 
Român. Bilanțul strălucit al 
activității partidului nostru, 
cuprins în această cuvintare, 
constituie pentru noi, ca și 
pentru toți cetățenii țării, un 
motiv de îndreptățită mindrie, 
de incredere deplină că, strîns 
uniți in jurul partidului, al 
iubitului nostru conducător, 
vom împlini toate obiectivele 
de dezvoltare continua a 
României socialiste.

O coincidență fericită face 
ca sărbătorirea a 65 de ani de 
la întemeierea partidului să 
aibă loc în Anul Internațional 
al Păcii. Potrivirea aceasta o 
socotesc pe drept cuvint feri
cită, fiindcă pentru partidul 
nostru pacea a fost, chiar din 
momentul Înființării lui, un țel 
permanent, după cum pacea 
este astăzi cel dinții țel al po
liticii externe românești. în 
această privință, cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
in partea sa referitoare la po
litica internațională, este o 
nouă și însemnată mărturie a 
poziției active și constructive a 
partidului și statului nostru 
privind apărarea bunului celui 
mai de preț al omenirii — 
pacea.

Ca toți oamenii muncii din 
țara noastră, împărtășim con
vingerea că programele - de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei se pot înfăptui numai 
în condiții de liniște și pace. 
Ne bucură tot ce s-a realizat 
in anii socialismului în patria 
noastră scumpă. Chiar orașul 
nostru, ca și întreprinderea in 
care lucrez, asemenea miilor și 
miilor de alte unități econo
mice de pe cuprinsul patriei, 
vorbește de la sine despre reu
șita strădaniilor depuse mai cu 
seamă in perioada de cind la 
cirma partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Este o zestre făurită de noi 
înșine, pe care dorim să o spo
rim și s-o folosim în liniște și 
pace.

Cuvîntarea tovară șuiul 
Nicolae Ceaușescu exprimă cu 
o mare forță de convingere 
voința de pace a poporului ro
mân și arată, în același timp, 
căile concrete pentru întărirea 

lorilor materiale și spirituale 
care îmbogățesc patrimoniul na
țiunii și materializează rezulta
tele progresului, știința și invă- 
țămintul trebuie să-i acorde o 
atenție permanentă, inarmindu-I 
cu mijloacele necesare unei de
pline cunoașteri a tainelor na
turii și legilor sociale, unei mai 
bune înțelegeri a raporturilor 
dintre individ și colectivitate, 
dintre interesele particulare șl 
cele generale. In acest context, 
cultura și literatura, artele în 
ansamblul lor, sînt chemate să 
contribuie la ridicarea generală a 
nivelului cultural al poporului, 
la înnobilarea sufletească a oa
menilor, la creșterea responsa
bilității lor civice, a dragostei 
pentru valorile națiunii române, 
pentru istoria sa trecută și pre
zentă.

Concomitent cu sporirea po
sibilităților de cunoaștere a na
turii și societății, de accentuare 
a conștiinței revoluționare a 
omului acestui timp eroic și al 
acestor paminturi muncite, 
apărate cu îndirjire și iubite cu 
patimă de înaintași, se urmă
rește perfecționarea existenței 
lui individuale, a capacității sale 
de a înțelege și promova fru
musețile existenței, modul nos
tru specific de a fi și de a simți, 
eforturile și năzuințele noastre, 
în această privință, pentru oa
menii de știință, cultură și lite
re, expunerea secretarului gene
ral al P.C.R. este in același tirpP 
atit tabloul inălțător al unei 
epoci de tumult și realizări re
voluționare, cit și un program 
și un indemn. Program care, 
prin împlinirea lui, asigură te
meiul propășirii României prin 
vremuri și un îndemn de a fi 
mereu noi înșine, dar înarmați 
cu cele mai noi și eficiente mij
loace pe care ni le oferă, prin 
muncă și învățătură, știința și 
cultura, civilizația materială și 
spirituală a umanității.

Al. HANȚA

păcii. Acesta este sensul tutu
ror pozițiilor, aprecierilor și 
inițiativelor formulate în cu
vintare, fie că este vorba de 
îndepărtarea armelor nucleare 
din Europa și din întreaga 
lume, de necesitatea distruge
rii totale a acestor arme, fie 
de propunerile privind adopta
rea unui program complex de 
dezarmare, în centrul căruia să 
se afle dezarmarea nucleară, 
dar care să cuprindă și armele 
chimice și ansamblul arma
mentelor convenționale, de ne
cesitatea soluționării proble
melor grave ale situației eco
nomice mondiale sau de 
imperativul întăririi colaborării 
egale in drepturi între toate 
țările lumii.

Se poate, de aceea, spune că 
această cuvintare reprezintă 
un amplu și bogat program de 
asigurare a păcii, de conlucra
re pașnică intre toate națiunile 
planetei.

îndemnurile la unitate de 
acțiune în sprijinul păcii și 
dezarmării cuprinse in cuvîn
tarea strălucitului nostru con
ducător constituie o nouă măr
turie a înaltei răspunderi față 
de viitorul poporului român, 
față de soarta întregii omeniri. 
Susțin din toată inima cuvin
tele înflăcărate rostite și de 
această dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în sprijinul 
celei mai scumpe năzuințe a 
întregii națiuni românești : o 
lume fără arme și fără răz
boaie, in care fiecare popor 
să-și poată împlini liber des
tinul său.

Socotesc că datoria noastră, 
a celor ce trăim și muncim in
tr-o țară socialistă liberă și 
prosperă, este de a ne uni for
țele pentru a convinge și im
pune ca pacea să devină cu 
adevărat un bun, un drept al 
tuturor. Faptele noastre de 
muncă vor însemna incă o do
vadă a adeziunii depline la 
politica de pace a partidului și 
statului nostru, a faptului 
că sprijinim Intru totul 
inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu orientate 
spre dezarmare, în primul rind 
spre dezarmarea nucleară, 
apărarea păcii, destindere și 
colaborare internațională.

Nicolae ENACHE 
lăcătuș,
Întreprinderea „23 August*  
București

(Urmare din pag. I)
diale. A soluționa problemele dez
voltării in lumina acestor exigențe, 
a învinge și depăși influențele ne
gative ale crizei economice mon
diale. a valorifica integral avanta
jele pe care le prezintă sistemul 
nostru de conducere și planificare, 
proprietatea socialistă, este nu nu
mai o problemă economică, ci o 
fundamentală răspundere politică a 
partidului in ansamblu.

Dacă dezvoltarea României în 
actuala etapă ridică probleme noi 
și complexe. care solicită compe
tență, dăruire. răspundere, atunci 
așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spiritul revolu
ționar. afirmarea sa in viață se 
constituie intr-o condiție esențială a 
soluționării judicioase a probleme
lor ce apar, a exercitării în bune 
condiții a rolului conducător al 
partidului, a însuși progresului nos
tru economico-social. Secretarul 
general al partidului a pus cu pu
tere in lumină rolul extrem de im
portant pe care il are in etapa ac
tuală. în toate domeniile spiritul 
revoluționar : „A fi revoluționar, a 
fi comunist, in condițiile in care 

partidul a devenit forța politică 
conducătoare in societate, înseamnă 
a' lupta împotriva a tot ceea ce 
este vechi, perimat, înseamnă a pro
mova cu îndrăzneală și fermitate 
noul, în toate domeniile. Nu trebuie 
să uităm nici un moment că pentru 
a asigura realizarea programului 
partidului trebuie să organizăm în
treaga viață economico-socială pe 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, ale cunoașterii uma
ne in general".

Prin urmare, condiția revoluționa
ră a existenței noastre determină 
permanența spiritului revoluționar, 
impune ca soluțiile la problemele 
dezvoltării să nu fie căutate undeva 
în trecut, ci in cercetarea fenome
nelor, tendințelor și proceselor noi.

Cum arată însăși viața, spiritul 
revoluționar presupune deopotrivă, 
disponibilitatea de a te angaja pen
tru izbinda idealurilor socialiste, 
pentru rezolvarea problemelor pe 
care le ridică edificarea noii socie
tăți. Din această perspectivă vom 
înțelege la justa valoare importan
ța, relevată cu deosebită forță in 
cuvintare. pe care o au astăzi 
spiritul de răspundere și de anga
jare, dorința de a face totul pentru 

cauza partidului, a poporului. In
tr-un cuvint dimensiunile subiective 
ale istoricului proces de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. In spiritul îndemnurilor 
secretarului general al partidului, se 
cere să avem permanent in vedere 
că peste tot, la fiecare loc de muncă 
sint prezenți oameni cu conștiința

GLORIOS BILANȚ Al UNUI GLORIOS DRUM DE LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ
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lor, că pînă la urmă totul depinde 
de hotărîrea . acestora de a solu
ționa orice problemă, de competen
ța cu care știu să descifreze, să în
țeleagă, să interpreteze, de anga
jarea in spiritul căreia duc la bun 
sfirșit lucrurile. A asigura in fiecare 
colectiv un climat de muncă și 
luptă, un spirit cu adevărat revolu
ționar, înseamnă a asigura una din 
cele mai importante premise ale 
dezvoltării noastre, ale progresului 
multilateral al patriei.

Un deosebit relief capătă în ca
drul cuvîntării problemele perfec

ționării activității partidului ca 
forța politică conducătoare a socie
tății noastre, ale exercitării — in 
condiții optime — a răspunderilor 
ce-i revin in etapa actuală. Apre
cierile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in această privință . ilustrează un 
profund atașament față de cauza 
socialismului, față de cauza pe care 

secretarul general al partidului a 
slujit-o cu rar devotarhent întreaga 
viață, preocuparea de a asigura ti
nerețe și vitalitate partidului in 
ansamblul său. în acest context, se 
cuvine reliefată importanța aprecie
rii potrivit căreia greșelile și abu
zurile comise in construcția socia
listă intr-o țară sau alta, intr-o 
perioadă sau alta nu trebuie in 
nici un caz să umbrească minuna
tele principii și idei socialiste, și cu 
atit mai mult să le pună la îndo
ială. Dimpotrivă, faptul că aceste 
principii au ieșit mereu invingă- 

toare, Împotriva oricăror greutăți și 
vicisitudini, dovedește, — așa cum 
s-a subliniat — marea lor forță și 
vitalitate, adevărul fundamental că 
ele sint chemate de evoluția istoriei, 
impuse de progresul societății uma
ne. de imperativul • înfăptuirii visu
lui de aur al egalității și libertății 
omului.

O idee profund reliefată în cu
prinsul cuvintării, exprimind preo
cuparea secretarului general al 
partidului pentru asigurarea per
manentei legături a partidului cu 
poporul, este aceea că oricit de 
puternic ar fi partidul, el iși poate 
duce la îndeplinire misiunea numai 
intr-un strins dialog, intr-o perma
nentă conlucrare cu oamenii mun
cii. Această idee de frontispiciu 
călăuzește întreaga activitate a parti
dului de perfecționare a relațiilor 
sociale și a formelor de conducere, 
de îmbinare armonioasă a activității 

statului cu aceea a organismelor 
obștești, de adîncire a democrației 
socialiste. Pentru partidul nostru, 
pentru secretarul său general di
versificarea formelor de dialog cu 
masele reprezintă un superior legă- 
mînt reafirmat și în acest moment 
aniversar, garanție a succesului mă
reței opere de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
„Trebuie Să nu uităm niciodată — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că socialismul il construim cu 
poporul și pentru popor, că dezvol
tarea democrației muncitorești re
voluționare, participarea maselor 
largi populare la conducere este 
factorul hotăritor pentru făurirea 
conștientă de către poporul însuși 
a propriului său viitor, pentru vic
toria socialismului și comunismului 
in România".

Acum, la a 65-a aniversare, se 
poate spune că tinerețea partidului 
nostru comunist este cea a anotim
pului in care s-a născut. Partidul 
este tînăr, viguros pentru că are la 
bază o concepție ce se înnoiește și 
se îmbogățește permanent, prin ge
neralizarea celor mai noi cuceriri 
ale cunoașterii umane, a experienței 

și învățămintelor practicii construc
ției socialiste. Partidul este tinăr 
și viguros pentru că întărește per
manent legăturile ca masele, cu 
poporul, pentru că unitatea partid- 
popor este mai puternică decit 
oricîpd. Partidul este tînăr .și vi
guros pentru că este călăuzit de o 
strategie dinamică, mobilă, dialec
tică, elaborată prin aportul hotărî- 
tor al secretarului său general, 
strategie care călăuzește și fertili
zează eforturile, munca și lupta 
poporului român pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

înălțătorul moment jubiliar, pe care 
l-au trăit partidul și poporul, repre
zintă pentru toți fiii României so
cialiste un minunat prilej pentru o 
fermă angajare, in spiritul unui su
prem legămînt, de a intări această 
unitate, de a urma zi de zi lumino
sul exemplu de Înflăcărat patriot și 
revoluționar, de strălucit militant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru ă înscrie în anii ce vin noi și 
prestigioase izbînzi in cronica ma
rilor împliniri ale scumpei noastre 
patrii, spre gloria poporului român, 
a eroicului partid al comuniștilor.

»
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Remarcabil eveniment al vieții politico-ideologice: apariția celui de-al patrulea volum
NICOLAE CEAUȘESCU, „OPERE ALESE"

STRĂLUCITĂ CONTRIBUȚIE LA ÎMBOGĂȚIREA

TEORIEI Șl PRACTICII REVOLUȚIONARE
Partidul - marele strateg 
al construcției socialiste

Lectura celui de-al patrulea volum 
din „Opere alese" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reliefează cu putere o 
idee centrală a gindirii sale teoretice, a 
activității sale revoluționare : definirea lo
cului și roluiui partidului in societate, a 
modalităților de înfăptuire a marilor răs
punderi ce ii revin : teze si idei ce găsesc 
o strălucită afirmare si în magistrala 
cuvintare rostită la adunarea solemnă con
sacrată aniversării gloriosului jubileu 
al partidului. Apariția volumului. in 
zilele din preajma mărețului jubi
leu de la 8 mai. conferă ideilor, tezelor și 
aprecierilor despre partid ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o semnificație deose
bită. Ele exprimă gîndurile conducătorului 
politic aflat în fruntea țării și a partidu
lui de peste. 20 de ani, ale revoluționarului 
și patriotului care și-a consacrat întreaga 
viață luptei fără preget pentru împlinirea 
idealurilor și vrerilor poporului, ale mili
tantului care. încă din anii tinereții, s-a 
înrolat în mișcarea revoluționară, ințele- 
gind că drumul drept al vieții, oricît de 
greu, este unul singur — a fi mereu de 
partea dreptății, a adevărului, de partea 
celor mulți. Ele exprimă gindirea clarvă
zătoare a celui care in toate marile mo
mente ale luptei pentru dreptate și egali
tate. conduse de partid, s-a dovedit a fi 
mereu dirz, neșovăitor', cutezător, situîn- 
du-se întotdeauna în primele rinduri ale 
luptei revoluționare, a conducătorului de 
partid și de țară de gindirea și activitatea 
căruia sînt strîns legate toate împlinirile 
noastre din ultimele două decenii, uriașele 
transformări înnoitoare care au conferit, 
acestor ani emblema celei mai fertile epoci 
din întreaga noastră istorie.

Dacă astăzi partidul este mai mult decît 
pricind inima mereu tinără a națiunii noas
tre, întruparea gîndurilor, a voinței și 
idealurilor sale, aceasta, se datorează fap
tului că de-a lungul deceniilor de 
necurmată luptă revoluționară, dar mai 
ales în perioada ultimilor 20 de. ani, de 
cind in fruntea partidului se află tova
rășul NicOlae Ceaușescu, el a știut să fău
rească și să consolideze, ca bunul cei măi 
de preț, legătura strinsă cu poporul din 
rinrtul căruia s-a plămădit. Este un adevăr 
profund gravat in conștiința poporului nos
tru că toate victoriile obținute in aedaștă 
perioadă șiîit nemijlocit legate, .de acti
vitatea prodigioasă a lovară.șului 
Nicolae Ceaușescu. de rolul său decisiv în 
regindirea, intr-o perspectivă novatoare, 
a întregului proces de edificare â noii -so
cietăți și. in acest cadru, de definire. într-o 
concepție originală, a locului partidului în 
societate, e. modalităților de înfăptuire a 
rolului său de forță politică conducătoare. 
Partidul este definit drept centrul vital al 
societății, afirmîndu-sl rolul conducător din 
interiorul colectivelor intr-un permanent 
dialog cu masele, într-o continuă conlucra
re. Tocmai de aceea, în viziunea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, adincirea democra
ției socialiste și creșterea rolului conducă
tor al partidului formează două laturi in

Răspunderi sporite 
organizațiilor de masă și obștești

J Opera sbcial-politicâ a tovarășului 
i Nicolae Ceaușescu, in ansamblu, dă o stră- 
’ lucită expresie ideii participării active, in 

strinsă unitate, a clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii la conducerea so- 

■; cietății. în acest context, sînt definite rolul 
’ și atribuțiile organizațiilor de masă si 

obștești in procesul edificării societății so-
■ ciatiste multilateral dezvoltate. Este sem- 
' nificatlv, in acest sens, faptul că in volumul

de fată sint direcționale noi căi menite să 
’ asigure ridicarea pe un plan superior a 
! întregii activități desfășurate de sindicate, 

de organizațiile de tineret și femei. de
■ toate celelalte organizații de masă și 
’ obștești. O atenție deosebită se acordă tu- 
î drumării de căt.re partid a acestor orga- 
' nizații, in scopul creșterii capacității lor

organizatorice, al perfecționării neîncetate 
j a .stilului și metodelor de muncă ce le 
, sint proprii. -

în lumina concepției secretarului general 
al partidului. întemeiată atit pe concluzii 

. de ordin teoretic, cît și pe analiza aprofun
dată, a faptelor. a practicii sociale, este 
necesar ea „sindicatele să-și perfecționeze 
continuu munca, să aibă un rol mai activ 
în sistemul democrației noastre socialiste, 
punind pe primul plan activitatea oameni
lor muncii ca proprietari, producători si 
beneficiari ai tuturor bunurilor materiale 
și spirituale pentru realizarea'planurilor de 
dezvoltare economico-socială" : atribuții de 
cea mai mare însemnătate revin comitete
lor de temei in ceea ce- privește participa
rea femeilor ații la activitatea generală de 
construcție socialistă, cit si la înfăptuirea 
politicii partidului de asigurare a egalității 
depline in drepturi intre bărbați și femei, 
de promovare a femeilor in toate sectoarele 
vieții sociale ; sarcini importante revin or
ganizațiilor de tineret, eare au înalta misiu
ne de educare și formare a tinerei genera
ții. a copiilor in spiritul concepției revolu
ționare despre Iunie și viață : un rol im
portant în sbcietâtea noastră revine, de 
asemenea. Organizației Democrației si Uni
tății Socialiste, menită să asigure partici
parea organizată a milioane si milioane de 
oameni ai muncii ce nu silit membri ai 
partidului, sub conducerea organizațiilor de 
partid, la întreaga viață economico-socială. 
ia înfăptuirea politicii interne și externe a 
partidului si statului nostru. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază ; cu tărie 
cerința de a se acționa continuu pentru 
perfecționarea activității Frontului Demo
cratici și ’Unității Socialiste, „ce asigură 
participarea organizată a tuturor organiza

Democrația - realitate definitorie 
a societății românești contemporane

Volumul conține numeroase ilustrări 
concrete- ale vieții economico-sociale care 

\ îndreptățesc afirmația că și in anii 1981 — 

terdependente, coordonate ale aceluiași 
proces unitar.

Expresia cea mai elocventă privind mo
dul cum concepe și realizează partidul rolul 
său conducător o constituie dezvoltarea 
necontenită a țării, crearea tuturor condiți
ilor pentru progresul său accelerat. Dacă 
ideea dezvoltării a constituit coloana ver
tebrală a întregii politici a partidului nos
tru, in ultimii ani ea a cunoscut dimensiuni 
noi de cea mai mare importanță. Așa cum 
reiese cu .limpezime și din acest nou volum, 
partidul militează pentru o strategie de 
dezvoltare care să valorifice noile cuceriri 
ale științei și tehnicii, să promoveze fac
torii intensivi ai dezvoltării. Ca de atîtea 
ori în istoria sa glorioasă, partidul s-a 
dovedit la înălțimea misiunii sale istorice, 
a comandamentelor at.it de complexe ale 
progresului contemporan, definind la Con
gresul al XHI-lea un program de largă 
perspectivă, care va asigura transformarea 
revoluționară a societății românești, făuri
rea unei civilizații superioare în România 
socialistă.

Dezvoltarea, tn continuare, a României 
socialiste solicită din partea tuturor o pu
ternică angajare și răspundere, pricepere 
și dăruire tn acest context, spiritul revolu
ționar, afirmarea sa in viață se constituie 
intr-o premisă esențială a exercitării in 
bune condiții a rolului conducător al parti
dului, al însuși progresului nostru econo- 
mico-social. îii Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu Ia. Congresul al 
XTII-lea. document ce Intră in componența 
volumului de față, se arată : „Vom urca și 
vom străbate noi căi nebătătorite, necunos
cute — ceea ce impune să fim animați 
permanent de un spirit 'cutezător, de ho- 
tărirea de a promova tot ceea ce este nou 
si înaintat In gindirea și practica socială, 
de a însuși și aplica în viață cele mai noi 
cuceriri ale geniului uman, tezaurul cunoaș
terii universale. Pornind pe «oul drum, să 
fim conștient! că nimic nu se poate realiza 
fără înuneă. fără eforturi, fără consum de 
energie .și inteligență creatoare, fără spirit 
revoluționar, devotament si abnegație".

Așa cum a subliniat în repetate rinduri 
secretarul general al partidului cum se 
relevă cu pregnanță si în volum, forța 
partidului esle forța organizațiilor sale. » 
tuturor membrilor de partid. îndeplinirea 
rolului conducător a) .partidului depinde de 
motlfi! curii iși Îndeplinește acest rol fiecare 
organizație' de partid, de felul coti» iși 
afirmă capacitatea de r mobiliza colecti
vele de oameni ai muncii în opera de în
făptuire a politicii partidului, a planurilor 
de dezvoltare economico-socială a patriei.

în ansamblul său, volumul reprezintă o 
generoasă sursă de învățăminte pentru 
organele și organizațiile de partid, de 
orientări și aprecieri privind perfecționarea 
continuă a muncii acestora, ilustrind preo
cuparea consecventă s tovarășului 
Nicolae Ceausescu în direcția îmbunătăți
rii activității partidului, corespunzător 
cerințelor fiecărei etape, sarcinilor și exi
gentelor pe care le ridică în fața sa opera 
istorică de edificare â noii societăți.

țiilor de masă și obștești, a tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii, a întregului 
nostru popor, sub conducerea partidului, la 
înfăptuirea Programului partidului, la ridi - 
carea patriei noastre pe o nouă treaptă 
de dezvoltare".

Orientările de largă cuprindere și profun
dă legitimitate ale secretarului general al 
partidului; subliniate in acest volum, se 
referă pe larg la necesitatea obiectivă a 
perfecționării necontenite a activității or
ganizațiilor de masă și obștești. Aceasta 
se Înscrie între obiectivele fundamen
tale ale îndrumării de către partid a 
organizațiilor respective. In volum este 
pregnant, subliniată ideea de mare valoare 
principială și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia afirma
rea și întărirea rolului conducător al parti
dului nu diminuează in nici un fel rolul 
organizațiilor de masă și obștești in socie
tate. ci. dimpotrivă, le conferă răspunderi 
și mai importante. Cti deosebire în condi
țiile trecerii la o nouă calitate a muncii și 
a vieții în întreaga activitate economico- 
socială. garanția îndeplinirii cu succes a în
datoririlor și atribuțiilor ce revin organi
zațiilor de masă și obștești o constituie 
conducerea lor de către Partidul Comunist 
Român, forța de la eare emană energia si 
lumina ce pun in mișcare toate resursele 
creatoare ale națiunii. ■

Secretarul general al partidului concepe 
răspunderile organizațiilor de masă și 

spbștești într-o viziune largă, de la înde
plinirea de sarcini specifice privind per
fecționarea activității in domeniile econo
miei. științei. învătămintului și culturii, in 
celelalte sectoare ale vieții economico-so- 
ciale. pină la participarea activă la întreaga 
operă de țonsțructie socialistă. De o deo
sebită însemnătate. in acest sens. est# 
ideea de esență revoluționară că în activi
tatea acestor organizații trebuie să se re
flecte însăși viata oamenilor, cu proble
mele lor de muncă, de calificare, de afir
mare a personalității, de pregătire politi- 
tieă. de lărgire a orizontului cultural.

Conducerea de către partid asigură pro
movarea, in întreaga activitate a organiza
țiilor de masă și obștești, așa cum arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a unui stil de 
muncă exigent, activ, in măsură să dina
mizeze energiile oamenilor muncii in înde
plinirea marilor răspunderi - ce le revin în 
întregul proces de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a înaintă
rii României spre comunism.

1983 democrația s-a aflat în sfera de preo
cupări ale partidului, in acel grup de pro
bleme. teoretice și politice stringente că

rora Ie-a fost acordată întreaga atenție. 
Explicația unei atari preocupări sistematice 
emană, desigur, din concepția fundamen
tală și convingerea ideologică fermă pri
vind unitatea organică dintre democrație 
și socialism, unitate căreia perioada inau
gurată de Congresul al TX-lda al partidu
lui i-a dat o trainică întruchipare. ..Nu 
poate fi vorba de socialism in sensul ade
vărat al cuvîntului — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — decit atunci cind în
tregul popor muncitor participă intens și 
efectiv la dezvoltarea întregii societăți, ia 
parte activă la conducerea statului".

tn perioada ultimilor cinci ani, in țara 
noastră au fost inițiate noi măsuri, sub 
înrîurirea gîndirii novatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru perfecționarea 
cadrului de manifestare a democrației, ca
dru marcat de o evidentă originalitate si 
exprimat printr-o mare varietate de mij
loace coerent articulate de manifestare. 
Concepția, de bază a edificării acestui sis
tem este aceea că puterea politică se În
tregește în mod necesar prin puterea eco
nomică și dezvoltarea culturală, avînd la 
temelie asigurarea condițiilor optime de 
participare a tuturor cetățenilor la condu
cerea activității in toate sferele vieții so
ciale.

Sensul major al evoluției democrației 
românești' in etapa actuală îl constituie 
adincirea democrației directe, care tinde 
să devină model central al organizării de
mocratice a vieții in societatea noastră. 
Ilustrative în acest sens sint propunerile 
cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al TT-lea Con
gres aJ consiliilor oamenilor muncii, din 
iunie 1981 ; cu acest prilej a fost formu
lată necesitatea creșterii rolului consiliilor 
de conducere, al adunărilor generale, in 
conducerea activității economico-sociale in 
fiecare unitate. Secretarul general al parti
dului a subliniat că în spiritul afirmării 
unei profunde democrații este necesar ca 
oamenii muncii, in calitate de proprietari 
și producători, să cunoască permanent mo
dul în care se desfășoară activitatea, mo
dal în care se acționează pentru realizarea 
tn cele mai bune condiții a planului, pen
tru creșterea continuă a eficienței activi
tății economico-sociale. Ca o formă eloc
ventă a întăririi spiritului democratic in 

.societatea noastră a fost recomandată cu 
acest prilej întărirea controlului muncito
resc tn toate întreprinderile și instituțiile, 
in sensul întăririi ordinii și disciplinei, a 
răspunderii colective și a răspunderii fie
cărui om al muncii pentru bunul mers al 
iul regii activități.

Dezvoltări importante ale conceptului de 
democra|le socialistă .^up^jjocumentelij, 
Congresului al Xift-lea, ale plenarei lărgite 

Bxemi- 
nafeâ teoretico-ideologică, fLiozoIteă a dia- 
18<u® democrație-autoconduiîerU’ftiiincito- 
rească este de natură a îmbogăți gindirea 
social-politică, a releva aspecte noi ale par
ticipării maselor la Întreaga desfășurare a 
vieții politice, economice și sociale. Con
ceptul românesc de democrație muncito- 
rească-revoluționară — replică nu doar de 
ordin semantic Ia conceptul antonim de 
democrație burgheză — reprezintă, neîn
doielnic, an important instrument de defi
nire a specificului și superiorității demo
crației noastre socialiste.

Multiplele referiri eare există in cuvîn- 
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
problemele democrației pun limpede în 
evidență ideea că. ia concepția partidului 
nostru, esența democrației muncitorești re
voluționare — ivind ea ax principal prin
cipiile autoconducerii, ale autogestiunii — 
o reprezintă participarea directă, efectivă 
a maselor atit da elaborarea hotărîrilor, cit 
și la aplicarea lor, la exercitarea sub di
ferite forme a unui larg control social.

O idee, de asemenea, deosebit de impor
tantă pe care o impune volumul de față 
se referă la asigurarea unui echilibru și 
x unei concordanțe corespunzătoare intre 
organismele democrației și organismele de 
stat, ceea ce pe un alt plan semnifică 
îmbinarea armonioasă dintre dirijarea cen
trală, pe baza planului național unic, a
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Istoria unică și unitară a patriei - 
la temelia întregii activități 

politico - educative
ii --------- i|

Și acest al patrulea volum cuprinde nu
meroase aprecieri privitoare ia momente 
de seamă ale _ trecutului nostru național, 
expresie a marelui interes pe. care secreta
rul general al partidului il poartă istoriei 
naționale, a atenției pe care o acofdă relie
fării liniildr de forță, tezaurului de în
vățăminte al acesteia. Prin asemenea 
aprecieri de mare profunzime și frumusețe 
este ilustrată concepția de superioară esen
ță a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la înalta menire a istoriei in lumea con
temporană, Ia rolul său major in ințeie-, 
gerqa fenomenelor zilelor noastre și desci
frarea sensulpi' transformărilor ulterioare, 
la unitatea dialectică strinsă dintre trecut,» 
prezent și viitor.

Iu acest volum este inserată ampla expu
nere rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Plenara lărgită a C.C? al P.C.R: din 
1—2 iunie 1982, expunere care reprezintă — 
prin bogăția ideilor pe care ie incorpo
rează. prin înalta valoare principială ji 
practică a tezelor pe care le cuprinde, prin 
amplitudinea deschiderilor in abordarea 
problemelor cardinale ale multimilenarei 
noastre existente — un document progra
matic fundamental pentru ■ întregul nostru 
front ideologic și. in special, pentru lucră
torii din domeniul cercetării iștorice;- 
ilustrind înalta apreciere pe care partidul 
.nostru, întregdl popor o acordă acestei ex
puneri. ea a fost adoptată ca Program 
ideologic.al partidului, parte integrantă a 
Programului Partidului Comunist Roman 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Analiza istorică Întreprinsă, In spiritul 
unei profunde rigori științifice, al adevă
rului. de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu
prinde strălucite aprecieri privind începu
turile poporului nostru, vechimea și 
continuitatea sa neîntreruptă in vatra 
strămoșească, „tn luptele grele și in 
conviețuirea comună. timp <le secole, 
a dacilor și a romanilor — arată to
varășul Nicolae Ceaușescu — s-a plămădit 
un popor nou. care a păstrat și dezvoltat 
însușirile și virtuțile cele mai bune ale 
înaintașilor săi. In perioada marilor migra-
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Imagine din expoiiția de carte „65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Roman*,  în cadrul căreia la loc de cinste
sini expuse operele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu i

activitătti de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, și. afirmarea auto
nomiei • economico-financiare a unităților 
de producție- In repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage atenția că orga
nismele democrațiile și organismele de stat 
nu trebuie să se contrapunâ, ele trebuie să 
conlucreze in mod armonios formînd siste
mul unitar al democrației socialiste, a) sta
tului democratic socialist, al statului de
mocrației muncitorești revoluționare.

Analiza actualului ,stadiu al dezvoltării 
‘societății românești ate tfărttf obiective’’ 
ș sint lundanșerttate tn. Rapoștul prezentat 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congre
sul ăl XIII-lea al partidului — reliefează 
pregnant existența unor factori sau cerin
țe care exprimă împletirea organică dintre 
conducerea unitară și adincirea democra
ției, a autoconducerii. Intre aceste cerințe 
se impun atenției : caracterul din ce in ce 
mai cuprinzător al proceselor economice, 
dezvoltarea intensivă a forțelor de produc
ție, in ritmul revoluției tehnico-.științifice, 
perfecționarea relațiilor sociale și tendința 
de evoluție spre forme superioare a pro
prietății socialiste asupra mijloacelor de 
producție ; ridicarea nivelului de conștiin
ță și responsabilitate a maselor ; intensi
ficarea participării țării la schimburile 
economice mondiale, tn acest context se 
impune atenției necesitatea dezvoltării de
mocrației socialiste în strinsă legătură cu 
așezarea fermă a întregii vieți sociale pe 
bază de legi și norme care să stabilească 
eu precizie direcțiile de activitate, respon
sabilitățile fiecărui membru al societății.

Amplele referiri pe care Ie conține vo
lumul la vasta problematică a democrației 
ne îndreptățesc să susținem că noua vi
ziune despre democrație si noua realitate 
democratică promovată de secretarul gene
ral al partidului nostru au. contribuit, la o 
substanțială deschidere a conștiinței istoriei 
la nivel de masă, al întregului popor.

Iii ale popoarelor pe meleagurile patriei 
noastre au venit și au poposit, pentru un 
timp mai scurt sau mai lung, diferite po
poare, Urmașii dacilor și romanilor au tre
buit să tlucă lupte grele pentru a-și păstra 
ființa proprie, iar cu unele dintre po
poarele ce s-au așezat in vecinătate, in di
ferite perioade, au conlucrat activ, ceea ce 
a avut o importanță deosebită atit pentru 
dezvoltarea poporului nostru, cit și pentru 
popoarele respective'*.  Asemenea aprecieri 
întemeiate iși vădesc cu atit mai mult 
înalta lor valoare teoretică și practică cu 
cit într-o serie de publicații și lucrări 
străine se încearcă falsificarea istoriei na
ționale, se pune sub semnul întrebării con
tinuitatea poporului nostru pe aceste me
leaguri.

Au o Însemnătate deosebită, in acest con
text. aprecierile secretarului general al 
partidului privitoare la faptul că, de-a lun
gul întregii sale existente, poporul român, 
a avut de înfruntat, nenumărate vicisitudini 
istorice, dar vitregiile vremurilor nu l-au 
îngenuncheat, greutățile și suferințele că- 
lindu-i voința, oțelindu-i brațul și inima, 
intărindu-i hotărirea de a nu se pleca în 
fața nimănui. ReJiefînd însemnătatea for
mării statelor românești la începuturile 
evului mediu, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, in rinduri de mare frumusețe 
și profunzime, lupta lor neostoită pentru 
dezvoltare de sine stătătoare, pentril apă
rarea ființei proprii și afirmarea identității 
poporului român ; sint relevate conștiința 
originii comune a tuturor românilor, do
rința lor de unire intr-un .singur stat. Fiind 
drepte. legitime. în consens cu mersul is
toriei. cuprinzind și stăpinînd inimile si 
cugetele românești, idealurile independen
ței și unității au biruit, trepte spre împli
nirea lor fiind momentele 1784. 1821. 1848. 
1859. 1877. 1918. Istoria poporului român 
este, tn acest cadru, foarte bogată în învă
țăminte. punind in relief adevăruri de o 
deosebită actualitate. „Din îndelungata și 
zbuciumata istoric a poporului român 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — se 
poate trage concluzia, mai generală, că do
minația și ocupația străină, oricit de dură, 
iui pol împiedica manifestarea comunității 
de interese a unui popor, păstrarea speci

ficului său, formarea națiunii și a statului 
national unitar. Acestea sint legități obiec
tive in dezvoltarea oricărui popor".

Un loc important In cadrul concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu îl ocupă pro
blematică apariției și afirmării proletaria
tului in viața social-politică a tării. Anali- 
zînd, de asemenea, drumul de luptă al parti
dului nostru, tovarășul .Nicolae Ceaușescu 
evidențiază rădăcinile sale istorice adinei, 
faptul că la izvo'rul forței și1 capacități 
salț,., de, a. organija și conduce spre impli- 
«1 're lupta maselor se află consecventa sa

O politică externă dinamică^ in consens 
cu marile aspirații ale popoarelor

'Un spațiu considerabil ocupă, tn textels 
cuprinse in volum, problemele vieții in
ternaționale, punind încă o dată in lu
mină contribuția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea politicii 
externe a partidului și statului, ampla si 
neobosita sa activitate desfășurată ne plan 
mondial, activitate ce i-a atras un înalt 
prestigiu, nenumărate mărturii de stimă, 
admirație si prețuire pe toate meridia
nele. (

Abordînd în toată complexitatea lor evo
luțiile internaționale din prima jumătate 
a acestui deceniu, rapoartele, cuvintările 
și expunerile secretarului general al parti
dului1 se disting prin analiza științifică, 
pătrunzătoare a proceselor și tendințelor 
înregistrate in această perioadă, prin mo
dul limpede, deschis in care sint înfățișate 
contradicțiile economico-sociale mondiale, 
primejdiile crescinde care confruntă ome
nirea. ca urmare a intensificării cursei 
înarmărilor, îndeosebi nucleare, a menți
nerii vechilor conflicte și apariției altora 
noi, a manifestărilor politicii imperialiste 
de forță și de'Împărțire a lumii în' sfere 
de influentă — concomitent cu indicarea 
căilor concrete, modalităților practice de 
acțiune, in vederea unor soluționări in 
conformitate cu năzuințele arzătoare ale 
popoarelor de pretutindeni.

In mod. deosebit, se impune atenției 
aprecierea-avertisment că nicicîpd de la 
terminarea celui de-al doilea război mon
dial situația internațională nu a cunoscut 
o asemenea încordare, lumea nu s-a aflat 
în asemenea măsură în fața pericolului 
unei noi conflagrații, care, in condițiile 
existenței armelor nucleare, ar duce la dis
pariția a însăși vieții pe întreaga planetă. 
Subliniind că s-a creat astfel o situație 
cu totul nouă, in care războiul, in accep
țiunea sa clasică, nu mai poate fi conceput, 
lucrările cuprinse în volum evidențiază cu 
deplină claritate marele adevăr că, „pro
blema fundamentală a epocii noastre este 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, și in primul rind la dezar
marea nucleară, apărarea dreptului su
prem al oamenilor, al popoarelor — Ia 
existentă. Ia viață, la libertate și inde
pendență, Ia pace".

Cu excepțională forță de convingere, 
afirmînd, în modul cel mai categoric, că 
unica alternativă a unei catastrofe fără 
precedent o Constituie înlăturarea cu de- 
săvir.șire a războiului din viața societății, 
promovarea unei politici noi de colaborare 
și pace, realizarea dezarmării generale, 
președintele României socialiste relevă că 
un rol capital în toate aceste direcții 
revine, paralel cu acțiunea factorilor res
ponsabili ai statelor, marii mișcări mon
diale pentru pace.

Un loc de seamă în ansamblul lucrări
lor din noul volum îl ocupă analiza situa
ției țărilor in curs de dezvoltare, carac
terizată prin adincirea ■ continuă a decala-

Opero teoretică a tovarășului
titate, profunzime și Înaltă ținută științifică — așa cum o ilustrează și volumul 
al patrulea de „OPERE ALESE” — izvorăște dintr-o temeinică cunoaștere o reali
tăților românești și mondiale ale epocii contemporane. Fiind expresia unei gin- 
diri active, creatoare, de excepție, această operă constituie un exemplu de le
gătură cu viața, cu practica economico-socială. Asemenea remarcabile trăsături 
evidențiază deosebit de pregnant faptul că secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu - omul acțiunii hotărite, energice și eficiente, care 
conduce de mai bine de două decenii opera de construcție socialistă in Româ
nia - este in același timp un strălucit ginditor revoluționar, de vastă cuprindere, 
rigoare și profunzime, angajat in dezvoltareo creatoare a materialismului dialectic 
și istoric.

preocupare pentru cunoașterea aprofundată 
a realităților românești, pentru adecvarea ■ i 
strategiei sale politice la cohdițiile concre- j 
te. social-istoriee ale tării noastre.

In acest cadru are o valoare principială I 
și practică deosebită concepția tovarășa- i 
lui Nicolae Ceaușescu. despre istoria unică I 
și unitară a poporului nostru care să re- / 
dea corespunzător fiecare etapă de dezvol
tare economteo-socială, .istorie unică In ca- 

Mrtil clt’îi.t âsît^Mâ*  tidulul nostru ' > 
comunist se coiistițuip. ța .«aparte j.&seyai-a- 
bila. -.o k

jelor fată de țările dezvoltate, creșterea 
neîntreruptă a poverilor datoriei externe, 
ca o consecință directă a crizei economice 
mondiale, a politicii spoliatorii a dobln- 
zilor excesiv de înalte, practicată de unele 
state capitaliste. In repetate, rinduri aste 
reafirmată urgenta cu care se impune or
ganizarea, sub egida O.N.U.. de negocieri 
globale intre țările în curs de dezvoltare 
și cele dezvoltate pentru soluționarea an
samblului problemelor subdezvoltării, in
clusiv a datoriilor externe, pentru reașe
zarea pe baze sănătoase a economiei mon
diale, pentru crearea noii ordini economice 
internaționale, care să ducă la realizarea 
unor schimburi echitabile, libere de orice 
restricții ori măsuri protecționiste. să per
mită propășirea tuturor popoarelor, in pri
mul rind a celor rămase in urmă.

Si, practic, fiecare din -aceste texte și 
toate la un loc dau măsura largii deschi- ! 
deri a activității internaționale a partidului 
și statului nostru. preocupării neabătute 
pentru continua întărire a relațiilor de 
strinsă prietenie și conlucrare multilaterală 
cu toate țările socialiste, în primul rind 
cu cele vecine, pentru extinderea colabo
rării cu statele în curs de dezvoltare și 
cele nealiniate, cu toate statele lumii, fără 1 
deosebire de orînduire socială. în spiritul 
coexistentei pașnice.

în același timp. îȘi găsește amplă reflec
tare preocuparea P.C.R. pentru promo
varea largă a legăturilor cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru reali
zarea unei unități de tip nou. bazată pe 
dreptul fiecărui partid de a-și elabora ■ 
independent 'linia politică, pentru dezvol- [ 
tarea raporturilor cu partidele socialiste si I 
social-democratice. cu mișcările de elibe- i 
rare națională, cu partidele progresiste, 
din țările care au pășit pe calea dezvol- j 
tării de sine stătătoare, cu forțele demo
cratice. antiimperialiste de pretutindeni — 
ca orientare statornică, izvorînd din con
vingerea neclintită că aceasta constituie 
un factor de importantă hotăritoare pen
tru triumful politicii de pace, progres și 
independentă a popoarelor.

Orientările și liniile directoare în do
meniul activității internaționale a parti
dului și statului, așa cum își găsesc ex
presia în lucrările din acest volum, alcă
tuiesc, Ia un loc, un vast și cuprinzător 
program de acțiune, îndreptat spre asigu- ; 
rarea condițiilor de înflorire continuă a 
patriei noastre socialiste, spre edificarea 
unei lumi pașnice, mai bune si mai drepte. 
Iar prezența, în fruntea partidului si aista- 
tului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
reprezintă, fără îndoială, chezășia supremă 
a traducerii. în viată a acestui program, 
garanția faptului că pacea. destinderea, 
securitatea și libertatea popoarelor au în 
secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, un dirz și 
neobosit apărător.

Nicolae Ceaușescu, impresionantă prin vas-

I
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Soluții concrete, măsuri eficiente pentru J 
modernizarea industriei energetice

La întreținerea culturilor - lucrare hotărîtoare 

pentru recoltă-toate forțele satelor!
* in...............     ii -y....................................................■ . ...................................... .......................................................

In documentele Congresului al Xlll-lea al partidului 
se precizează că și în actualul cincinal hotărijoare 
pentru progresul întregii economii naționale este dez
voltarea bazei energetice și de materii prime. Produc
ția de energie electrică trebuie să ajungă, pînă în 
1990, la 95-97 miliarde kWh. In acest scop trebuie 
să se dezvolte puternic producția de energie bazată 
pe cărbune și șisturi bituminoase, precum și cea din 
surse hidro și nucleare. Dacă utilizarea rațională, efi
cientă a energiei electrice este imperativul tuturor - 
fie la locul de muncă, fie acasă - pentru producătorii 
de energie preocupările de fiecare zi sînt îndreptate,

in primul rind, spre modernizarea producției, proces 
in care, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la Plenara C.C. ai 
P.C.R. din 1-2 aprilie a.c., „rolul hotârîtor il au noile 
tehnologii, realizarea de noi mașini și utilaje de inaltă 
productivitate". Sarcini deosebite îi revin, în acest 
sens, cercetării științifice de profil, care trebuie să 
asigure în permanență soluții concrete, eficiente pen
tru. modernizarea unităților producătoare și utilizatoa
re de energie. Răspunde astăzi întrebărilor noastre 
directorul Institutului de cercetări si modernizări ener
getice (ICEMENERG), ing. LUCIA ROȘCA.

— Firma institutului pe core îl 
conduceți „răspunde" singură pri
mei noastre întrebări. Nu rămine 
decit să tie spuneți in ce constau ac
tualele eforturi ale cercetătorilor 
eneroeticieni vizind modernizarea 
producției.

— în etapa actuală, prin progra
mele prioritare stabilite, avem în ve
dere modernizarea producției. în 
primul rind prin creșterea aradului 
de fiabilitate a blocurilor eneraetice 
ae 330 MW de la Turceni si Rovlnari. 
Cercetătorii noștri — în colaborare 
cu specialiștii In echipamente ener
getice, precum și cu alți colegi din 
unități de cercetare-proiectare au pus 
la punct o serie de soluții ce vor fi 
generalizate, pină în 1988. la cele 10 
blocuri energetice de la Turceni șî 
Rovinari, marea „insulă termoener- 
fietică" a țârii noastre. Concret, 
acestea înseamnă îmbunătățiri con
structive — avînd ca efect producții 
sporite sl de calitate — la cazanele 
din termocentrale, prin înlocuirea 
țevilor de vaporizator cu țevi „cu 
aripioare" realizate prin laminare 
(n.n. — soluție care poartă și girul 
cercetătorilor metaluraisti si care 
trebuie de urgentă transpusă in fapt 
la întreprinderea de țevi „Republi
ca" din Capitală) ; Înlocuirea siste
mului de suspensie al vaporizatoru- 
lui ; perfecționarea morilor de căr
bune. prin introducerea unor sepa
ratoare si prin schimbarea sistemu
lui de montare a ciocanelor morii, 
asigurindu-se astfel o mai mare fi
nețe Ia măcinare si o capacitate de 
prelucrare sporită pentru cărbunele 
din bazinul Olteniei, mai puțin „do
tat" în privința puterii sale calorice.

— Aceste soluții au ca efect, după 
cum ati arătat, sporirea fiabilității 
cazanelor. deci mai puține cazuri de 
fisurare a țevilor Si. prin urmare.

■ perioade minime de indisponibilitate 
a agregatului. Prin modificările con
structive aduse morilor si arzătoare
lor se scontează insă si pe însemnate 
economii de combustibil. Puteti pre
ciza în ce măsură se va reduce con
sumul specific al grupurilor termo- 
energetice ?

— La Turceni șl Rovlnari. spre 
exemplu, prin aceste soluții de mo
dernizare consumul specific se va 
reduce cu 36 grame combustibil con
ventional pe kWh. ajungindu-se la 
un consum comparabil cu cel înre
gistrat în alte țări.

— O reducere cu 36 grame de com
bustibil conventional din cantitatea 
folosită pentru producerea unui kWh 
ar însemna. la producția de energie 
"bazată pe cărbuni, o economie de 
aproximativ 1,3 milioane tone com
bustibil conventional sau. exprimată 
in tone lignit, de aproape 5 milioa
ne. ceea ce ar reprezenta 5 la sută 
din producția de cărbune ce trebuie 
atinsă In 1990. Iată un argument con
vingător pentru generalizarea solu- 
'țiilor de modernizare !

— Ceea ce se si preconizează pen
tru termocentralele pe cărbune. La 
Doicești și Ișalnita. modernizarea 
este de-acum o realitate, la Mintia 
și Oradea acest proces fiind în curs 
de finalizare.

— Cu precizarea că îmbunătățirile 
constructive se fac „din mers". în 
perioada reparațiilor capitale sau cu
rente. prezentati-ne si alte soluții 
de modernizare si efectele lor.

— Putem menționa si modificările 
aduse rotorului morii, precum si a- 
dantarea arzătoarelor pentru debite 
sporite, ceea ce asigură arderea com
pletă a combustibilului insuflat si re
partiția uniformă a temperaturilor in 
camera focarului.

— Nu credem că putem vorbi de 
modernizare fără a aminti rolul 
automatizării în acest amplu si con
tinuu proces ce trebuie să caracte
rizeze. actualmente, industria româ
nească si. in primul rind. sectorul 
energetic, sector vital al întregii ac
tivități economico-sociale.

— Pe virtuțile automatizării se ba
zează. în fapt, efortul nostru de mo

dernizare complexă a instalațiilor si 
aparatelor de măsură si control, ce 
garantează siguranța în funcționare 
a sistemului energetic national. So
luțiile propuse vizează implementa
rea unor tehnologii noi sau îmbună
tățite, dotarea cu aparate, scule șl 
dispozitive ce contribuie la creșterea 
productivității muncii In activitatea 
de întreținere și reparații a echipa
mentelor din centralele energetice, 
la reducerea duratei de reparații și 
de staționare a acestora.

— Creionind profilul institutului, 
ne-ati atras atenția că o mare parte 
din preocupările colectivului pe care 
il conduceți se concentrează pe pro
ducție industrială si mtcroproductie.

— Avem în institut o adevărată 
„uzină". în care cuvîntul de ordine 
este înlocuirea importurilor. Cata
logul de produse — cuprinzînd peste 
230 de tipuri de aparate de măsură, 
relee si dispozitive de protecție, ele
mente de automatizare pentru insta
lații termomecanice. echipamente de 
telecomunicații pentru instalațiile 
electrice si multe altele — este oglin-

r~$TIINTA~^> .
în confruntare 
creatoare cu 

[cerințele economiei,
da grăitoare' a activității noastre de 
cercetare aplicativă indisolubil le
gată de necesitățile imediate ale 
producției. Valoarea producției noas
tre industriale si a microproductiei 
va depăși, în acest an. 200 milioane 
de lei. Produsele necesare Industriei 
noastre, dar apreciate si de benefi
ciarii de peste hotare — expor
tul fiind încă una dintre sar
cinile care ne onorează — sînt 
rezultatul muncii creatoare a „eșa
lonului tinereții" din institut, eșalon 
ce face ca vîrsta medie — luînd în 
calcul si personalul „uzinei" — să 
scadă de la 41 la 30 de ani. Le da
torăm tinerilor din institut creșterea 
numărului de invenții si inovații, 
eliminarea importurilor pentru o se
rie de materiale cu proprietăți deo
sebite necesare etansărilor. în gene
ra] o anume atmosferă de emulație 
profesională, proprie vîrsjei..

— Consumatorii industriali si in
dividuali așteaptă din parted institu
tului dumneavoastră soluții noi de 
creștere a producției de energie —• 
chiar si atunci tind natura este mai 
puțin prielnică — soluții care si fi 
sprijine in efortul cotidian de econo
misire a energiei...

— La cîteva dintre aceste soluții 
m-am referit. Altele sînt în curs de 
finalizare. Desigur, realizările noas
tre ar putea fi mai mari dacă s-ar 
asigura o aprovizionare „flexibilă", 
mai operativă, a institutului cu ma
terialele necesare producției. Facto
rii de decizie din acest sector ar tre
bui să înțeleagă că, prin profilul și 
dinamica activității sale, un institut 
de cercetări nu poate întocmi în de- 
vans — chiar cu un an I — un plan 
complet de aprovizionare, care să 
fie apoi riguros respectat, fără a se 
tine cont de necesități stringente ale 
producției ce pot să apară în fiecare 
zi. Ne surprind adesea chiar si be
neficiarii cercetărilor noastre, care 
nu înțeleg, de pildă, că oprirea unui 
cazan astăzi — pentru modernizare 
— înseamnă producție, calitate si fia
bilitate miine.

— Institutul dumneavoastră face 
fată întotdeauna unor solicitări ime
diate ale producției, ale sistemului 
energetic national 7

— In proporție de 80 la sută acti
vitatea noastră se consumă în fina

lizarea temelor de cercetare din 
planul de stat si din planul depar
tamental. restul fiind „rezerva", 
anual păstrată, pentru a sprijini, 
prompt și eficient, în primul rind 
bunul mers al sistemului ’ energetic 
national. Și solicitările de acest gen 
nu lipsesc, ba chiar ne depășesc, 
deseori capacitatea.

— Iată, avem in fată citeva cifre 
înscrise in anuarul statistic si in 
„Annual Bulletin of Electric Energy 
Statistics for Europe" sau in 
„Monthly Bulletin 'of Statistics" 
(ian./1986). Industria noastră consu
mă aproximativ 65,5 la sută 'din to
talul producției de energie electrică. 
In Canada, industria (si construc
țiile) consumă 45,7 la sută, in R. S. 
Cehoslovacă — 63,5. in Franța — 53,8, 
in R.D.G. — 58,0, în R.F.G. — 49,8, 
in Suedia — 49,4. in Marea Britanie 
— 37,2. Aceste consumuri mai scă
zute in unele țări dezvoltate se da
torează. probabil, reducerii activi
tății ramurilor energointensive. dar 
în mod sigur eliminării tehnologiilor 
Si instalațiilor învechite. utilărilor 
moderne din industrie. Evident fiind 
că la noi consumurile mari de ener
gie se înregistrează in industrie — 
ceea ce explică îndemnurile repe
tate ale secretarului general al parti
dului de reducere a consumurilor 
energetice — vă rugăm să relevați in 
ce mod intervine ICEMENERG-ul în 
frînarea tendințelor energofage.1 < in 
modelarea constantei utilizatorilor 
industriali ? •

— Sînt convinsă că in continuare 
se poate face mai mult. în fiecare 
ramură industrială. în direcția mo
dernizării tehnologiilor si schimbării 
structurilor de producție, reducînd la 
strictul necesar, sau chiar eliminînd 
treptat, produsele energofage. în ce 
ne privește, depunem toate efortu
rile pentru a-i determina ne utili
zatorii industriali să consume cît 
mai puțin din „zestrea energetică" a 
tării. Cel mai recent și convingător 
exemplu de „intervenție" este reali
zarea aparaturii complexe de tgle- 
gestiune în timp real, pe contur de 
rețea, a puterii si energiei electrice. 
Acest modern echipament electronic, 
ce nu trebuie să lipsească din nici 
o întreprindere, calculează si vizua
lizează. în numai 10 secunde. înscrie
rea in cotele repartizate de putere 
si energie, sau depășirea lor. ceea 
ce impune măsuri imediate, eficiente 
de stopare a risipei.

— Deoarece echipamentele specia
lizate cu microprocesor, de tipul 
EM1T-6 ti EGOPEC-30. au fost pre
zentate in ziarul nostru, ne intere
sează în ce stadiu se află introdu
cerea acestor „severi controlori si 
buni gospodari" la marii consumator.i 
de energie ?

— Le-am probat performantele la 
Tîrgoviște. la Combinatul de oteluri 
speciale ; urmărim. în prezent, re
zultatele obținute la întreprinderea 
de rețele electrice — Galați. în cel 
mal scurt timp marile platforme in
dustriale. marii consumatori vor tre
bui să accepte telegestiunea in timp 
real ca principală sarcină de ser
viciu.

Prin întreaga noastră activitate 
ne străduim să răspundem sar
cinilor trasate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al partidului, privind dez
voltarea si gestionarea rațională a 
producției energetice a tării. Nu am 
abordat in această discuție si celelal
te probleme maiore din activitatea 
ICEMENERG-ului, energia nucleară 
sau sursele neconventionale de ener
gie. în fiecare din aceste domenii 
rezultatele obținute atestă inalta 
pregătire profesională a cercetători
lor noștri, responsabilitatea cu care 
participă la înfăptuirea obiectivelor 
actualului cincinal, la dezvoltarea 
economico-socială a patriei.

Valeria ICHIM

MUREȘ:

Exemplul unităților fruntașe — dovadă 
că se poate munci repede si bine
în unitățile agricole din județul 

Mureș, starea de vegetație a culturi
lor prăsitoare este avansată. Ca 
urmare, cooperatorii mureșeni și cei
lalți locuitori ai satelor acționează 
pe un front larg la întreținerea cul
turilor, îndeosebi a sfeclei de zahăr.

Străbătînd o bună parte din zona
agricolă din sudul județului, am
constatat că întreaga activitate este 
subordonată realizării obiectivului
stabilit prin programul județean :
obținerea pe întreaga suprafață cul
tivată a cel puțin 50 000 kg sfeclă de 
■zahăr în medie la hectar. în acest 
scop, preocuparea pentru executarea 
la timp a prașilei manuale, cît și 
grija pentru asigurarea densității 
optime sînt situate pe' primul plan. 
O dovadă în acest sens o constituie 
faptul că, pe ansamblul județului, 
pină în seara zilei de 8 mai, prima 
prașilă manuală a fost încheiată, iar 
cea de-a doua prașilă a fost execu
tată pe 70 la sută din suprafața cul
tivată. Acest ritm de lucru a făcut 
ca pretutindeni sfecla de zahăr să 
fie curată și bine dezvoltată. De altfel, 
este demn de subliniat că în nu
meroase unități agricole mari culti
vatoare s-a declanșat o adevărată 
competiție pentru realizare^ unor 
producții record la hectar, că majo
ritatea cooperatorilor privesc spre 
cei din Șăulia de Cimpie, Mureșeni, 
Nazna, Cuci, Sălcud — unități care 
an de an realizează producții supe
rioare. „Știm că bătălia pentru obți
nerea primului loc pe țară la sfecla 
de zahăr se dă acum — ne spune 
Ilie Cheșa, președintele cooperativei 
agricole Mureșeni. Vrem nu numai 
să reedităm propriul nostru record 
— 73 320 kg sfeclă de zahăr la hec
tar realizat în 1984 — ci să depășim 
80 000 kg sfeclă de zahăr la hectar 
pe teren neirigat". Că acest angaja
ment al cooperatorilor din Mureșeni 
are o bază reală o demonstrează 
faptele. Ei sînt primii din județ care 
au încheiat primele două prașile ma
nuale pe întreaga suprafață ; aici 
fiecare hectar cultivat cu sfeclă de 
zahăr a fost fertilizat, în medie, cu 
50 tone îngrășăminte organice, 420 

La întreținerea culturilor de floarea-soarelui pe terenurile C.A.P. Daia, 
județul Giurgiu

Foto : Dumitru Constantineseu

kg îngrășăminte chimice substanță 
activă, iar pentru menținerea com
poziției optime de săruri în sol au 
fost aplicate 10—12 kg carbonat de 
calciu la hectar. Constantin Pop, 
inginerul-șef al cooperativei, ne pre
zintă și alte argumente : „După cum 
vedeți — ne spune el — sfecla de 
zahăr arată „ca la carte". Explica
ția ? Pe lingă dozele mări de îngră
șăminte aplicate, ea este întreținută 
ireproșabil. Dacă în anul trecut den
sitatea medie la hectar era cuprinsă 
intre 85 000—90 000 plante recoltabile, 
în acest an, măsurătorile făcute de 
noi arată că s-a asigurat o densita
te de cel puțin 100 000 plante recol
tabile la hectar".

Ne-am oprit în zona de cîmpie și 
pe terenurile cooperativei agricole 
Săulia. Și nu întîmplător. în anul 
precedent, această unitate, cu cea 
mai mare suprafață cultivată cu 
sfeclă (230 hectare), a obținut și cea 
mai mare producție : 63 783 kg la
hectar. „în anul acesta — ne spune 
Alexandru Bărbat, inginerul-șef al 
cooperativei agricole — starea de 
vegetație are un avans de cel puțin 
trei săptămîni față de anul prece
dent. Aceasta, cît și lucrările execu
tate cu adevărat grădinărește, de 
cooperatori, care, în baza angajamen
tului încheiat, știu că trebuie să rea
lizeze o densitate optimă de 98 000— 
110 000 plante recoltabile la hectar 
și să prășească terenul ori de cite 
ori este necesar, ne dau garanția că 
ne vom întrece pe noi înșine".

Bineînțeles, așa cum subliniam la 
început, exemplul cooperatorilor din 
Mureșeni, Săulia de Cîmpie si al altor 
unități fruntașe a fost preluat de 
numeroase alte unități cultivatoare, 
între care cele din consiliile agroin
dustriale Iemut, Sărmașu, Luduș, 
Band, Zau de Cimpie, unde, la aceas
tă dată, cimpul este împînzit de oa
meni și unde organizarea exemplară 
a lucrărilor de întreținere a făcut ea 
cea de-a doua prașilă să se desfă
șoare pe ultimele suprafețe.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

DOLJ;

Toți locuitorii satelor lucrează la prășit
Alături de plantarea legumelor și 

irigarea cerealelor păioase. întreține
rea culturilor prăsitoare constituie 
lucrarea agricolă de căpătîi a acestor 
zile pe ogoarele doljene. Pînă 
în seara zilei de 8 mai. prima, 
prașilă manuală la sfecla de za
hăr s-a efectuat pe 99 la sută 
din suprafață, creindu-se premise ca 
în cel mai scurt timp această 
lucrare să se Încheie pe toate cele 
14 200 hectare aflate în cultură. De 
asemenea, floarea-soarelui si porum
bul au fost prășite manual pe 54 la 
sută si. respectiv. 30 la sută din su
prafețele planificate.

Așa cum ne spunea tovarășul Du
mitru Constantin, secretar al comi
tetului județean de partid. în vede
rea grăbirii lucrărilor de întreținere 
a culturilor, din inițiativa secretaria
tului comitetului județean de partid, 
s-a luat măsura ca. alături de locui
torii satelor, aproape 30 000 de mun
citori navetiști din unitățile indus
triale din Craiova. Băilești. Filiași, 
Calafat și Segarcea să participe la 
prășit alături de familiile lor. care 
au angajat culturi în acord global. 
Comandamentul județean pentru' 
agricultură analizează cu exigentă, 
periodic, ritmul si calitatea lucrări
lor de întreținere a culturilor. La o 
astfel de analiză ce a avut loc luni 
dimineața a rezultat că fruntașe în 
această acțiune sînt unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Șimnic. Zănoaga. Segarcea. Amă- 
răști, Bechet. Băilești. Măceșu. Bîrca 
și Plenița. Am urmărit cum se des
fășoară această lucrare în consiliul 
agroindustrial Plenița.

Am fost prezent în zilele din 
urmă pe ogoarele celei mai mari 
cooperative agricole din acest con
siliu. C.A.P. Plenița. Un prim aspect 
care ne-a retinut atenția este acela 
că. din inițiativa comitetului comu
nal de partid, alături de cooperatori 
și mecanizatori au angajat în acord 
global, cite un hectar de cultură, 
aproape 1 000 de oameni ai tnuncii 
de la unitățile de pe raza comunei :

DÎMBOVIȚA:

Puternică mobilizare de forte 
la întreținerea culturilor

Am străbătut în aceste zile, clnd 
principala lucrare ce se execută în 
cîmp este întreținerea culturilor pră
sitoare, o bună parte a județului 
Dîmbovița. O primă constatare : un 
mare număr de oameni — mecani
zatori, cooperatori, specialiști — 
participă zilnic la prășit și acordă 
atenția ce ae cuvine calității acestei 
lucrări ; toate suprafețele au fost re
partizate pe echipe și, în cadrul 
acestora, pe familii, în acord global, 
așa Incit fiecare știe cu exactitate 
răspunderea ce-1 revine de acum și 
pînă în toamnă, clnd se vor strînge 
roadele. în consiliul agroindustrial 
Petrești se află la ordinea zilei pră- ' 
șitul florii-soarelui, cartofilor șl 
soiei.

— Prioritățile, ca să spun așa. ee 
schimbă la intervale scurte de timp, 
în funcție de anumiți factori, cum 
sint evoluția plantelor, starea tere
nului — ne spune președintele con
siliului, Ion Dima. în raport cit 
aceasta ne organizăm activitatea in 
această perioadă. Bunăoară, cele mai 
multe forțe le deplasăm acum la în
treținerea porumbului ; avem unități 
care încheie prima prașilă la unele 
culturi. Lucrul cel mai important de 
reținut este că nu admitem ca 
această lucrare să se efectueze cu 
întîrziere sau în condiții de calitate 
necorespunzătoare pe vreo parcelă.

Cele spuse de președintele consi
liului agroindustrial aveau să se 
confirme prin fapte la C.A.P. Mor- 
teni, cea mai mare unitate coopera
tistă din județ. Pe o solă de 70 hec
tare lucrau circa 150 de cooperatori, 
în altă parte se prășeau ultimele 

consiliul popular comunal, coopera
tiva de contractări, achiziții si des
facerea mărfurilor, de la secția- de 
covoare, de la secțiile de mase plas
tice și de reparații auto. Procedin- 
du-se astfel, ritmul lucrărilor .este în 
creștere de la o zi la alta. Dovada ? 
După încheierea primei prașile ma
nuale pe întreaga suprafață de 125 
hectare cu sfeclă de zahăr, toate 
forțele au fost concentrate pe tere
nurile ocupate cu porumb și floarea- 
soarelui, culturi Ia care lucrările de 
întreținere manuală au fost executa
te pe mai bine de jumătate din su
prafețe.

„Ceea ce ne preocupă nu este nu
mai cantitatea lucrărilor, ci. in pri
mul rind. calitatea acestora, a tinut 
să precizeze Ion Glodeanu, primarul 
comunei Plenița. pe care l-am întil- 
nit în cîmp alături de cooperatori. 
Specialiștii. în frunte cu șefii de 
fermă, supraveghează din zori si 
pînă seara modul în care se execută 
praștia, avîndu-se în vedere faptul 
că trebuie completate si anumite 
goluri în culturi provocate de băltiri 
sau răsărirea eșalonată a plantelor 
de sfeclă de zahăr. Datorită acestui 
fapt, unele plante sînt mai viguroa
se, altele abia răsar. De aceea, spe
cialiștii urmăresc să nu fie tăiate 
plantele ce abia sînt răsărite, astfel 
încît, în final, să rămină o densitate 
de 70 000—80 000 de plante Ia hectar".

Aceeași, grijă fată de ritmul si ca
litatea lucrărilor se manifestă și in 
unitățile agricole de pe raza consi
liului agroindustrial Șimnic. Așa 
cum ne spunea tovarășa Victoria 
Nițescu, activist al comitetului jude
țean de partid. întreținerea culturi
lor se desfășoară numai în prezenta 
activiștilor de partid, a specialiștilor 
din unități. Pînă ieri s-a prăsit ma
nual întreaga suprafață cu sfeclă da 
zahăr, iar mecanic mai mult de ju
mătate din cea cu porumb și floa- 

' rea-soarelui.

Nicolae BABAIAU 
corespondentul „Scinteii*

suprafețe de sfeclă furajeră, iar ps 
o a treia solă alți peste 100 de oa
meni, împreună cu șefii de fermă, 
Gheorghe Barbu, prășeau de zor 
floarea-soarelui. Culturile sint fru
moase, iar o „sfoară", de ploaie de 
vreo 9 litri pe metrul pătrat, căzută 
cu cîteva zile în urmă, le-a dat și 
mai .multă vigoare, tjonstatări ase
mănătoare am făcut în consiliul 
agroindustrial Potlogi, mai puțin 
ploaia care ar fi și aici binevenită.

— Ne străduim să compensăm de
ficitul tot mai pronunțat de apă cu 
lucrări de întreținere bine făcute — 
aflăm de la Alexandru Popa, pre
ședintele acestui consiliu. Prima 
prașilă la sfecla de zahăr a fost ter
minată, de exemplu, la cooperativele 
agricole Corbii Mari, Crovu șî 
Ungureni. Efectul se vede în evolu
ția bună a plantelor, parcă mai fru
moase ca niciodată. Afem, de ase
menea, o densitate cu adevărat ca 
la carte.

Și pentru a ne convinge ng-u 
arătat terenurile coop&ativei "/agri- 
cole Crovu. Aici, după o prașilă 
„oarbă" la sfecla de zahăr, se termi
nase și a doua prașilă pe cele 60 
hectare cultivate. Președintele uni
tății, Marin Vlad, și un șef de fermă 
se aflau în cîmp, alături de aproape 
200 de cooperatori la prășitul cartofi
lor. Peste două zile1 vor începe .și 
lucrările de întreținere a porumbului. 
Aspecte de muncă ce pot fi intîlnite 
pretutindeni în această perioadă în 
unitățile agricole dîmbovițene.

Gheorqhe MANEA 
corespondentul „Scinteii*

Cuvlntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu la adunarea 
solemnă organizată cu prilejul ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român se con
stituie într-un document de o excep
țională importantă pentru toate do
meniile vieții sociale, pentru toți 
cetățenii patriei. -Una din ideile ce 
își găsesc o puternică subliniere este 
atenția acordată de partid femeii. 
Astfel, secretarul general al partidu
lui arăta : „Acum, la această mărea
ță aniversare, consider necesar să 
subliniez, din nou, rolul important 
pe care femeile îl au in societatea 
noastră, necesitatea de a se asigura 
condițiile participării lor active la 
activitatea partidului, a statului, a 
tuturor organizațiilor de masă și a 
organismelor democratice".

Intr-adevăr, aceasta este o reali
tate istorică, de necontestat. în 
lupta sa împotriva oricăror ne
dreptăți șl inechități, partidul nos
tru s-a pronunțat, dintotdeauna, 
pentru eliminarea discriminărilor 
care făceau ca femeia să ocupe în 
vechea societate un loc secundar, să 
fie lipsită de o serie de drepturi și 
libertăți. Idealul construirii unei noi 
societăți, in care toți membrii ei să 
se bucure de drepturi egale, a găsît 
un puternic ecou în conștiința fe
meilor. Așa se explică de ce prin
tre militanțil partidului, printre cel 
care au înfruntat curajos temnițele, 
riscîndu-și chiar viața — s-au aflat și 
numeroase femei. Iar eliberarea din 
situația umilitoare în care femeia a 
fost ținută secole de-a rindul a fost 
posibilă doar după cucerirea puterii 
de către clasa muncitoare, in frunte 
cu partidul comunist, în anii lumi
noși ai socialismului și, cu deose
bire, după Congresul al IX-lea al 
partidului.

Astăzi, vechiul deziderat a devenit 
realitate, o realitate cu care Româ
nia socialistă se poate mindri. Din 
foarte multele fapte și argumente 
ce pot ilustra condiția femeii în țara 
noastră am ales cîteva, culese din 
județul Hunedoara. Un județ care, 
deși mai dezvoltat economic, în tre
cut, decit alte zone ale țării, nu a 
fost cu nimic diferit de ele, în ce 
privește concepția vechilor regimuri 
politice despre rolul femeii în viața 

socială. De aceea, comparațiile sînt 
aici deosebit de sugestive.
elocventa pătrundere în 

DOMENIUL CREAȚIEI MATERIA
LE. Industriile cu tradiție prin 
partea locului — mineritul șl side
rurgia — excludeau femeia din pro
cesul muncii, temelia pe care se 
edifică adevărata egalitate între oa
meni. Dar nici în alte sectoare de 
activitate, cum ar fi învățămîntul, 
unde, chiar după mentalitatea vremii, 
prezența ei ar fi fost potrivită, fe
meia nu era acceptată, fiind handi
capată „din pornire" prin lipsa pre
gătirii necesare. „Abia în rîndul 
promoției 1946—1947 a fost admisă 
prima elevă a școlii normale din 
Deva, ne spunea Maria Virtopeanu, 
de la Muzeul județean de Istorie. 
Am cercetat multe fotografii de epo
că și pot să afirm că printre ca
drele didactice nu se afla nici o 
femeie. Dacă printre comuniști se 
găseau, încă din ilegalitate, femei 
dîrze ca muncitoarele Ana Golcea, 
Elena Bălan și Csiki Zamfira din 
Valea Jiului, Elvira Almăjan din 
Deva, aceasta se datora faptului că 
au citit și s-au instruit singure, in- 
tegrîndu-se cu convingere în miș
carea revoluționară".

Cum se prezintă astăzi situația fe
meii in județul Hunedoara ? Cîteva 
cifre Se impun de la bun început. 
Dacă in 1950 femeile reprezentau 
22,9 la sută din totalul personalului 
muncitor, în 1985 ponderea lor a 
crescut la 33 la sută, în condițiile 
în care județul a preluat' tradiția și 
atjt mineritul, cit și siderurgia S-au 
dezvoltat Impetuos. în industrie — 
ramură de bază a activității econo
mice hunedorene, în 1965 doar 11 la 
sută din angajați erau temei, ca în 
1985 procentul să ajungă la 30,5 la 
sută, o creștere spectaculoasă, de 
circa 3 ori ! Sînt atinse — și în unele 
cazuri depășite — prevederile nomen
clatorului de meserii, funcții și spe
cialități rezervate femeilor. Cum s-a 
produs acest salt 7 Ne răspunde to
varășa Ileana Birțan, președinta co
mitetului județean al femeilor.

— Printr-un efort conștient de 
pregătire profesională, printr-o largă 
cuprindere în școli și licee, în insti
tute de învățămint superior, în toate 
formele de perfecționare la locul de 

muncă. Trebuie să recunoaștem, ne 
spunea interlocutoarea, că niciodată 
în istoria acestei țări femeile nu 
ș-au bucurat de atîta atenție și gri
jă pentru a-și pune în valoare ca
litățile, pentru a fi integrate în ac
tivitatea economică, politică, socială 
a țării. Aceasta îndeosebi după Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie 1973, 
cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a 
subliniat necesitatea promovării fe
meilor.

Ca urmare directă a măsurilor ce 
s-au luat, după această plenară, și 

,,Da, viața nouă a femeilor 
se datorează partidului comuniștilor!" 
------------------ ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA ------------------
în județul nostru, prezența femeilor 
în unitățile productive a cunoscut o 
linie ascendentă. Le găsim și în mi
nerit (17 la sută), ca și în siderurgie 
(18 la sută), desigur nu in subteran 
sau la oțelării, ci în secțiile de pre- 
parație, în proiectare și cercetare, în 
alte locuri de muncă potrivite cu 
puterile și pregătirea lor profesiona
lă. Le puteți întîlni ca strungari sau 
frezori, macaragii sau electricieni, 
îndeosebi în întreprinderile producă
toare de utilaj minier de la Petro
șani, Deva, Brad și Crîscior, precum 
și în alte întreprinderi constructoare 
de mașini — ramură în care femeile 
dețin o pondere superioară celei pe 
țară, adică 32 la sută, ca și in chi
mie, unde acest procent este de 52 
la sută.

Dar numărul de femei încadrate 
în industrie sporește substanțial ca 
urmare a orientării formulate de 
secretarul general al partidului, de 
â se construi unități de industrie 
ușoară în centrele miniere și side
rurgice și a se crea, astfel, zeci de 
mii de noi locuri de muncă pentru 
soțiile de mineri și oțelari. Din 1976 

încoace, pe harta industrială a ju
dețului au apărut întreprinderile 
textile din Deva și Lupeni, cele de 
tricotaje din Petroșani și Hunedoa
ra, de confecții la Vulcan, de încăl
țăminte la Hunedoara, de pielărie 
la Orăștie. Numai în cincinalul care 
a trecut s-au creat 16 000 de locuri 
de muncă pentru femei. Este rele
vantă și prezența lor în alte sec
toare de activitate, foarte importan
te, cum sînt circulația mărfurilor — 
78 la sută, ocrotirea sănătății — 75 
Ta sută, învățămint și cultură — 76 
la sută.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA — 
UN TARÎM FERTIL DE AFIRMA
RE A CREATIVITĂȚII FEMEILOR. 
Desigur, procentele de mai sus ara
tă gradul înalt de implicare a fe
meilor hunedorene în activitatea 
productivă, fapt ce a dus la elibe
rarea forței de muncă masculine, 
atit de necesară în industria minie
ră și siderurgică. Chiar și sublinie
rea că eleNînt încadrate în funcții 
ce solicită o calificare nu ar întregi 
tabloul prezenței femeii în indus
trie, dacă nu am sublinia rolul im
portant pe care-1 au în instituțiile 
de cercetare și proiectare din județ, 
unde reprezintă 52 la sută din to
talul personalului. „Contribuția lor 
la rezolvarea marilor probleme puse 
de sporirea eficienței, de moderni
zarea procesului de fabricație, de 
valorificarea superioară a resurselor 
naționale, ne spunea tovarășul Gra- 
țian Faur, președintele consiliului 
județean al Sindicatelor, este relie
fată de prezența lor activă în rîndul 
inovatorilor și inventatorilor. Sint 
numeroase brevetele ai căror titu
lari sînt femei".

Am dorit să cunoaștem pe cîteva 
dintre aceste cutezătoare care, prin 
munca lor îndîrjită, prin ambiție și 
nu în ultimul rind prin înalta com
petență au pătruns în sferele crea
ției tehnice și științifice. La Institu- 

' tul de cercetări, inginerie tehnologi
că și de proiectare a lucrărilor de 
construcții și instalații pentru mine
reuri din Deva, unde femeile con
stituie 80 la sută din cei ce lucrează 
în sectorul de cercetare al institu
tului, stăm de vorbă cu trei inventa
toare. în ce constau invențiile lor 7 
Ne explică autoarele. Inginera Evan- 

tia llie : „M-a preocupat extragerea 
molibdenului (care se aduce din 
import) din concentrațiile cuprifere 
de la Moldova Nouă. Tehnologia pe 
care am elaborat-o este absolut 
nouă, ea se află intr-o fază avan
sată de pregătire în vederea aplică
rii". Inginerul chimist Eleonora 
Turcu a inventat un sistem de re
cuperare, din minereurile aflate în 
țară, a unui alt element, extrem de 
rar — reniul. „Rezultatele obținute 
în stația pilot sînt bune, astfel că, 
pînă la șfîrșitul anului, ' tehnologia 
va fi pregătită pentru introducerea 
în practică. Se va asigura, astfel, din 
resurse interne, acest rarisim ele
ment". Viorica Mija, inginer chi
mist : „Sînt bucuroasă că am putut 
găsi o cale de recuperare a unor 
elemente utile din apele reziduale 
deversate de combinatele miniere, de 
alte unități industriale, pentru că în 
felul acesta putem contribui la ocro
tirea mediului. Tehnologia pe care 
am propus-o se și aplică, pe scară 
semiindustrială, la Roșia-Poieni și la 
Moldova Nouă".

— Ce a fost mama dumneavoas

tră 7 la-am întrebat pe femeile in
ventator.

— Casnică, au răspuns cele mai 
multe.

Un pas uriaș înainte, un veritabil 
salt — realizat la diferență de o 
singură generație...

NU NUMAI LA STRUNG, CI ȘI 
LA PUPITRUL DE COMANDĂ. A 
intrat în cotidian prezența femeilor 
în funcții de răspundere, ca rezultat 
firesc al competenței * și experienței 
acumulate, al respectului de care se 
bucură. în județul Hunedoara 2 000 
de femei dețin posturi de conducere. 
In economia județului, în consiliile 
oamenilor muncii din întreprin
deri și instituții în afara ace
lora intrate . de drept, datorită 
funcției, mai fac parte 492 munci
toare, tehniciene și maistre. In do
menii ca asistența sanitară, comerț, 
cultură, învățămint au fost promo
vate, în posturi de conducere — nu
meroase femei destoinice, capabile, 
care întrunesc toate calitățile nece
sare unui conducător modern.

— Este demnă de remarcat, ne 
spunea tovarășa Maria Mitrofan, 
secretar al comitetului județean de 
partid, prezența activă a femeilor 
în forurile de partid și de stat, unde 
se iau hotărîri ce privesc întregul 
județ. Prețuirea de care se bucură 
este reflectată în numărul mare de 
femei alese în birourile organiza
țiilor de bază și în comitetele de 
partid — peste 4 090, din care 600 ca 
secretare. Din comitetele de partid 
comunale, orășenești și în cel jude
țean, în birourile acestora, fac parte 
peste 600 de femei. La fel de edifi
cator, pentru rolul ce le revine, în 
conducerea treburilor obștești, ca și 
pentru încrederea de care se bucură 
în rindul concetățenilor lor este și 
faptul că 39 la sută din deputății 
consiliilor populare sînt femei ; 17 
localități, dintre care două orașe, au 
în fruntea lor, ca primari, femei.

Unul dintre orașe — Hațeg — se 
numără printre acestea. Facem 
cîțiva pași împreună cu Maria Me- 
drea, primarul orașului din 1979, prin 
această frumoasă așezare, în care, la 
tot pasul este salutată cu respect. 
Străzi și bulevarde largi, mărginite 
de blocuri de locuințe cu magazine 
la parter, spații verzi îngrijite (Ma
ria Medrea e inginer agronom), uni

tăți producătoare, îndeosebi ale in
dustriei alimentare — moderne, cu 
un bun renume. „De fapt, ne spune 
dînsa, orașul, așa cum îl vedeți, este 
creația ultimilor 19 ani, o creație a 
„Epocii Ceaușescu". în 1965 va
loarea producției industriale era de 
200 de milioane. Astăzi trece de un 
miliard și va spori, în continuare, 
prin intrarea în funcțiune a noi uni
tăți' economice".

Pășind pe calea progresului tehnic, 
orașul nu-și uită obirșiile. La coope
rativa meșteșugărească „Hațegana", 
a cărei activitate se bizuie în cea 
mai mare parte pe femei, se țes. 
se cos și se brodează obiecte de 
artă populară ce duc mai departe 
o tradiție, cea a pădurenilor, care sa 
pierde în negura timpului.

PENTRU FEMEIA GOSPODINA 
ȘI MAMA. Implicarea, tot mai pu
ternică, a femeii în viața economi
că și socială a impus — șt în ju
dețul Hunedoara — dezvoltarea unei 
întregi rețele de unități care-1 vin 
în ajutor in creșterea copiilor, în 
cele mai felurite treburi casnice. Nu
mărul locurilor în creșe a crescut de 
la 337, în 1965, la 2 500 — în pre
zent, ca și cel al locurilor în gră
dinițe. A sporit simțitor accesibilita
tea la cabinetele medicale și calita
tea asistenței medicale acordate ma
mei și copilului. Comerțul caută noi 
forme de ușurare a muncii femeii : 
volumul producției culinare va înre
gistra, în acest an, o creștere de 15 
la sută, față de anul trecut ; au fost 
create unități de producție și des
facere a unor meniuri complete pen
tru consum pe loc sau la domiciliu ; 
au fost înființate unități de alimen
tație publică familiale, pentru copii 
și tineret cu o ofertă specifică ; e- 
xistă, în localitățile urbane ale ju
dețului, 96 unități și raioane „gos
podina" ; 139 de cantine și micro- 
cantine, din cele 196 existente, ser
vesc meniuri pentru acasă. Prestă
rile de servicii, tot mai diverse, și 
mai bune, adaptate cerințelor fami
liei moderne — sînt în plin proces 
de dezvoltare. în felul acesta, fe
meile își pot consacra mai mult timp 
propriei perfecționări profesionale, 
educării copiilor, familiei în gene
ral.

Rodica SERBAN

t
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să exprim Excelenței Voastre cele mai 
sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare pe care mi l-ați 
transmis cu ocazia zilei mele de naștere.

■ Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului român 
prieten, glorie și prosperitate permanentă.

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Doresc să vă transmit sincera mea apreciere pentru foarte frumoasele 

sentimente exprimate, in numele dumneavoastră și al poporului român, 
cu ocazia Zilei naționale a Guyanei.

îmi exprim speranța că întărirea cooperării dintre țările noastre va 
contribui, in continuare, la realizarea aspirațiilor popoarelor noastre pen
tru o lume a păcii și prosperității internaționale.

Cu prilejul aniversam Zilei cuceririi

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Constantin, vice- 

prim-ministru al guvernului, l-a pri
mit, vineri, pe Robert Layton, minis
tru de stat al minelor din Canada, 
care a efectuat o vizită in tara 
noastră.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate noi căi și modalități de ex
tindere a relațiilor de colaborare și 
cooperare economică româno-cana- 
diene. S-a apreciat că potențialul 
actual al economiilor celor două țări 
oferă multiple posibilități pentru 
dezvoltarea raporturilor bilaterale în 
diferite sectoare de interes comun, 
inclusiv in domeniul folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice.

La primire a fost de față Jacques

CONCURSUL „FONDUL PĂCII"
Concursul pe bază de buletine 

pentru „Fondul păcii" cu tema : 
.,1986 — Anul Internațional al Păcii. 
Vocația de pace a poporului român, 
permanență a străvechii sale istorii, 
strălucit consacrată în Epoca 
Nicolae Ceaușescu", organizat de 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, se află in plină desfășurare, 
bucurindu-se de un larg interes.

încadrat în ampla acțiune de 
popularizare și susținere a contribu
ției României, a strălucitelor iniția
tive de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru soluțio
narea constructivă, în Interesul po
poarelor. a marilor probleme cu

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru Intervalul cuprins intre 10 mai, 
ora 20 — 13 mal, ora 20. In țară : Vre
mea va fi In general instabilă îndeo
sebi !n nordul și estul țării, unde cerul 
va fl mai mult noros și vor cădea ploi

în rindul celor mai redutabile echipe din lume
Comentînd finala „Cupei campio

nilor europeni" la fotbal in care 
echipa Steaua București a cucerit 
trofeul continental învingînd pu
ternica formație spaniolă F.C. Bar
celona, corespondentul sportiv al 
agenției A.P.A. Viena notează, între 
altele : „Senzație la Sevilla. Nu 
marea favorită, F.C. Barcelona, ci 
formația Steaua București, prezentă 
pentru prima oară în finală, a ciști- 
gat „Cupa campionilor europeni". 
Evoluind pe teren spaniol, fotbaliștii 
români au adoptat o tactică cores
punzătoare, și-au drămuit în mod 
inteligent forțele, obținind în final 
un succes binemeritat".

în comentariul agenției spaniole 
E.F.E. se scrie : „Prima repriză a 
partidei a fost pînă la sfîrșit o 
dispută spectaculoasă, in care s-a 
evidențiat jocul bun al celor două 
stele : vest-germanul Schuster pen
tru Barcelona și Bdloni pentru 
Steaua.

După pauză, echipa Barcelonei a 
încercat să-și depășească rivala mi- 
zînd pe forța fizică. Dar foarte 
curind irosirea generoasă a efortu
rilor din prima repriză și-a spus cu- 
vîntul, astfel incit Steaua, mult mai 
tinără și dovedind mai puțin respect 
fată de echipa teoretic favorită, a 
atacat puternic, creind situații foarte 
periculoase la poarta apărată de 
Urruti, printr-un șut al lui Majaru 
care, în minutul 54 al jocului, a 
trimis mingea la cîțiva centimetri 
peste poartă.

Jocul a înregistrat atunci o fază 
foarte grea pentru Barcelona, de
oarece jucătorii de la Steaua au dat 
dovadă de o ingeniozitate neobiș
nuită, pe care spaniolii cu greu au 
reușit să o contracareze".

în relatarea agenției D.P.A. Ham
burg se scrie : „Cel mai important 
trofeu al cupelor europene de fotbal 
a intrat în posesia echipei române 
Steaua București, oare, deși conside
rată outsider, a gustat din cupă unei 
splendide victorii. Totul s-a decis 
prin loviturile de la 11 m, întrucît 
timp de 120 de minute nici una din 
formații nu reușise să marcheze. 
Dar, se putea observa că pe măsură 
ce partida se prelungea, cu atît mai 
mult Steaua București devenea mai 
sigură pe sine. Indiscutabil, cam
pioana României este o echipă re
dutabilă. cu nimic mai prejos decit 
cele mai faimoase cluburi ale 
soccerului european".

Redăm din comentariul agenției 
iugoslave Taniug : „Echipa română 
constituie adevărata revelație a 
fotbalului european, nu numai prin 
faptul că a cucerit „Cupa campioni
lor europeni", ci și prin'stilul ei de 
joc și apărarea fenomenală a porta
rului său. Probabil că nici un portar 
din lume hu a reușit ceea ce a reali

HUGH DESMOND HOYTE
Președintele

Republicii Cooperatiste Guyana

Simard, ambasadorul Canadei Ia 
București.

★
Cu prilejul Zilei victoriei, la Am

basada Uniunii Sovietice la Bucu
rești a avut loc, vineri, o intilnire 
prietenească.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Ministerului Apărării Na
ționale, ai unor instituții centrale, 
activiști de partid și de stat, generali 
și ofițeri, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezențî șefi al unor mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră, atașați militari, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

care este confruntată omenirea, 
pentru dezarmare și înlăturarea pe
ricolului nuclear, pentru edificarea 
unei lumi a păcii, progresului și 
colaborării internaționale, concursul 
se constituie într-o amplă acțiune de 
educație politică și patriotică a ma
selor.

Reamintim celor interesați că data 
de închidere a concursului este 31 
mai 1986. Buletine de concurs mai 
pot fi procurate prin comitetele ju
dețene, municipale și orășenești 
pentru apărarea păcii.

Tragerea la sorti a .premiilor ofe
rite concurenților va avea loc în 
prima decadă a lunii iulie.

care vor avea șl caracter de averse 
Însoțite șl de descărcări electrice. In 
rest ploi șl descărcări electrice izolate. 
Vîntul va sufla slab pfnă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată in 
estul țării și zona de munte, predo- 
minind din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor fi In general cu
prinse intre 5 și 13 grade, izolat mai 
cobortte in depresiuni. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse Intre 13 și 25 
de grade.

zat miercuri seara Ducadam la 
Sevilla — să apere patru lovituri 
consecutive de la 11 metri I

în ultimii ani, românii au făcut 
un salt remarcabil. Universitatea 
Craiova a știut deseori să ofere un 
joc pasionant pe terenurile de fotbal 

Noi comentarii ale presei internaționale 
despre prestigiosul succes al echipei Steaua București

europene, ca și Dinamo București. 
Triumful echipei Steaua în „Cupa 
campionilor" constituie o încununa
re a jocurilor bune. Steaua este 
prima echipă din țările socialiste 
care-și adjudecă trofeul „Cupa cam
pionilor europeni".

Agenția Reuter subliniază, printre 
altele : „Cînd jocul a putut fi 
fluent, ambele echipe au realizat 
execuții superbe, iar schimbul în- 
cintător de pase strînse între jucă
torii de la Steaua a stîrnit admi
rație. Dacă victoria românilor a 
fost Intr-un fel o surpriză, calitatea 
fotbalului incîntător practicat de 
Steaua este dincolo de orice îndo
ială".

Sub titlul „Steaua intră în istoria 
fotbalului", publicat pe prima pa
gină, prestigiosul cotidian sportiv 
parizian „L’Equipe" arată, printre 

independenței de 
si a Zilei victoriei >

Cu prilejul aniversării zilei de 
9 Mai, Ziua cuceririi independenței 
de stat a României, Ziua eroilor 
patriei, Ziua victoriei asupra fas
cismului, în Capitală au avut loc, 
vineri dimineața, solemnități în ca
drul cărora au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monu
mentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici.

în acordurile solemne ale Imnului 
eroilor au fost depuse coroane de 
flori din partea secretarului _general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România. Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Inter
ne. Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, Comitetului 
municipal București al P.C.R. și Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Comitetului foștilor luptători și ve
teranilor de război Împotriva fascis
mului.

De asemenea, au fost depuse co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.

Grupuri de pionieri au depus 
jerbe de flori.

La solemnități au luat parte to
varășii Manea Mănescu. Ludovic Fa- 
zekas, Constantin Olteanu, Nicu 
Ceaușescu, Petru Enache, Nicolae 
Giosan, Vasile Milea, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, ai Consiliului Na
țional al Frontului Democrației șl 
Unității Socialiste, membri ai consi
liilor de conducere ale Ministerului 
Apărării Naționale și Ministerului 
de Interne, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, generali activi și In re
zervă. foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, foști 
combatanți antifasciști, reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Întreprin
deri și instituții bucureștene.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașati militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Pe platourile din fața monumen
telor erau aliniate gărzi de onoare, 
alcătuite din ostași ai forțelor arma
te, membri ai gărzilor patriotice și 
ai formațiunilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, care 
au prezentat onorul.

tv
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămînă (color)
14,45 Săptămîna evenimentelor politice
19,00 Telejurnal • Partidul Comunist

altele :• „Victoria Stelei este tot ceea 
ce 'poate fi mai logic. Acest succes 
este rezultatul stăpînirii de sine, al 
organizării și, mai ales, al unui joc 
mult mai curat decit cel al Barce
lonei. Rapidă în fazele de ieșire din 
apărare, excelent organizată la mij

locul terenului, unde a făcut o 
țesătură de pase subtile, formația 
română a folosit cu siguranță 
toate baloanele". Ziarul consacră, 
de asemenea, evenimentului întreaga 
pagină a treia, făcînd aprecieri deo
sebit de favorabile asupra jucătorilor 
și stilului de joc al campioanei 
României.

La rindul lor, cotidianele italiene, 
ca și radioteleviziunea au acordat 
spații largi finalei, subliniind me
ritele incontestabile ale învingătoa

. INFORMAȚII SPORTIVE
HALTERE. în cadrul campionate

lor europene de haltere, ce se des
fășoară la Karl Marx-Stadt, sportivul 
român Andrei Socaci, in limitele ca
tegoriei 75 kg, a obținut medalia de 

stat a României 
asupra fascismului

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

La Monumentul eroilor sovietici 
au fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România. Au fost prezenți E. M. Tia- 
jelnikov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, atașatul militar, 
aero și naval al U.R.S.S., membri ai 
ambasadei.

După depunerea coroanelor da 
flori, participants la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere.

în încheierea solemnităților, asis
tența a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

*
In aceeași zi a avut loc o solemni

tate asemănătoare la cimitirul de la 
Tincăbești al militarilor britanici 
căzuți pe teritoriul țării noastre in 
lupta împotriva fascismului.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, Ministerului Apărării 
Naționale, Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, precum și din partea 
corpului diplomatic.

Un grup de pionieri a depus jerbe 
de flori.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru 
al guvernului, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, reprezen
tanți ai Consiliului popular al mu
nicipiului București, generali și ofi
țeri, alte persoane oficiale.

Au fost de față Philip McKeamey, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, atașatul naval și militar 
britanic, membri ai ambasadei, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republicii 
Socialiste România.

în încheierea ceremoniei, cei pre
zenți au primit defilarea gărzii de 
onoare.

★
Cu același prilej, au fost depuse 

coroane de flori la Cimitirul militar 
de la Ghencea, cimitirele ostașilor 
sovietici de la Herăstrău și Jilava, 
la monumente și cimitire ale ostași
lor români și sovietici din țară.

(Agerpres)

Român — 65 de ani de slujire de
votată a poporului.

19.20 Teleenciclopedia (color).
19,45 Floarea din grădină (color). Eml- 

siune-concurs pentru tineri' soliști 
de muzică populară. Etapa I.

20,50 Film artistic (color). „Umbrele 
verii fierbinți". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor cehoslovace.

22.20 Telejurnal.

rei. Iată cîteva dintre titlurile apă
rute : „Corriere dello Sport" : „Por
tarul Ducadam apără patru lovituri 
de la Hm și oferă echipei Steaua 
București prima coroană europea
nă" ; „în istorica seară de la Sevilla, 
Steaua — o stea ca și Iolanda 
Balaș" (campioană olimpică la 
Roma — n.n.) ; „Portarul . Stelei a 
fost aplaudat și de cei 50 000 de spa
nioli susținători ai Barcelonei" ; 
„La Gazzetta dello Sport" : „Cupa 
campionilor : triumful României" ; 
„în estul Europei s-a mai născut o 
Etea" ; „Tutto sport" : „Steaua cu
cerește Europa. Românii ii scot din 
competiție pe catalani datorită mi
racolelor lui Ducadam la loviturile 
de la 11 m“. In articole — toate 
Începute la pagina I — este anali
zat jocul formației române, caracte
rizat/prin siguranță, acuratețe teh
nică și rigoare tactică, toate acestea 
făcînd din campioana română una 
dintre cele mai bune echipe din 
istoria de 31 de ani a competiției 
intercluburi numărul 1.

Trimisul special al agenției France 
Presse a transmis un nou comenta
riu, în care apreciază că Steaua 
București și-a tnscris definitiv nu
mele în palmaresul de aur al fotba
lului european, aliniindu-se marilor 
formații ale continentului, toate 
aflate în elita jocului cu balonul ro
tund din Europa : Real Madrid, 
Benfica Lisabona, A.C. Milan. Inter- 
nazionale Milano, Celtic Glasgow, 
Feyenoord Rotterdam, Ajax Amster
dam, Bayern Miinchen, F.C, Li
verpool, Nottingham Forest, Aston 
Villa, S.V. Hamburg, Juventus 
Torino.

Iată cîteva dintre notațiile zia
ristului de la France Presse : „Pla
sată de data aceasta tn condiții 
ideale, Barcelona a ratat din nou 
cîștigarea „Cupei campionilor eu
ropeni" dovedindu-se incapabilă să 
prindă pe picior greșit defensiva 
română, fantastică, model al genului 
prin singe rece, organizare, forță 
atletică. Deși lipsiți de căpitanul și 
strategul lor, Stoica, fotbaliștii din 
București au intrat în legendă". 
„Steaua a cîștigat, in primul rînd, 
pentru că jucătorii săi au nervi de 
oțel, abordînd meciul fără să se 
lase nici o clipă impresionați de 
ambianță".

aur la stilul smuls — 160 kg, nou 
record național — și medalii de 
bronz la stilul aruncat și la totalul 
celor două stiluri.

(9ammi,fapte, zcmiufa-ații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Trecut, prezent și viitor la Ulianovsk
E greu de spus cit de cunoscut 

ar fi fost astăzi vechiul Simbirsk, 
orășelul de pe malul Volgăi cu 
case, străzi și împrejurimi liniști
te, odinioară fără ateliere și fa
brici, fără cale ferată — dacă aici 
nu s-ar fi născut la 22 aprilie 1870 
și nu și-ar fi trăit cei 17 ani ai 
copilăriei și adolescenței Vladimir 
Ilici Ulianov, cel care a intrat în 
conștiința omenirii cu unul din cele 
peste o sută de nume conspirative, 
pe care le-a folosit în anii aprigi 
ai luptei revoluționare — cu nu
mele de Lenin.

Simbirskul poartă acum. în 
amintirea lui Vladimir Ilici, nume
le de Ulianovsk. Nume ce și-a cîș
tigat un mare renume, a făcut în
conjurul lumii, fiind înconjurat de 
interesul lumii. O casă modestă, 
cu pridvqr, cu pereți din bîrne, cu 
citeva ferestre mici — ochiuri de 
lumină în cele cîteva camere. Aici 
s-a născut Volodea. Apoi, pe o 
stradă ni se arată, la nr. 58, casa 
memorială unde a locuit timp de 
nouă ani familia Ulianovilor. în
treaga ambiantă denotă modestie, 
o puternică armonie familială, cult 
pentru muncă și învățătură. Iată, 
cele mai de preț obiecte ale fami
liei — pianul, tabla și piesele de 
șah, mașina de cusut, rafturi cu 
cărți, cu multe cărți. într-o cameră 
mică, de altfel nici nu este came
ră, ci doar un palier, lingă scara 
interioară, a stat de la 8 la 17 ani, 
Volodea. Două hărți și o vitrină cu 
cărți decorează pereții. Pe masă, 
opera lui Cernîșevski „Cei de fă
cut ?“, pe care Lenin spunea că a 
„arat-o“ în copilărie.

Ne-am oprit și la fostul gimna
ziu unde a învățat elevul Volodea. 
O fetită din clasa a V-a ne-a fost 
ghid.

Am călcat toate aceste praguri 
pentru a înțelege cit mai deplin 
trecutul, pentru a vedea cu ochii 
de azi locuri care au intrat in is
torie.

Ulianovsk — cu cei 570 000 de lo
cuitori — este astăzi un oraș în 
plină expansiune urbanistică. Se 
construiește mult, în ritm rapid, 
cu rigori de calitate și bun gust. 
Oficialități locale ne-au vorbit des
pre interițiile, de fapt măsurile 
care se întreprind pentru restau
rarea clădirilor, străzilor, aleilor, a 
tuturor detaliilor acestora, astfel 
ca vechiul Simbirsk să-și redobîn- 
dească autenticitatea ca un muzeu 
în aer liber al noului oraș Ulia
novsk. Iar dacă în mai multe zone 
ale orașului am văzut topografi 
făcînd măsurători, ne-am spus că 
și acest fapt este un semn al înnoi
rii permanente care începe cu cote 
și contururi pe planșetă, pentru a 
se desăvîrșl apoi prin edificii la 
scară naturală — cum va fi, de 
pildă, noul centru universitar, ale 
cărui fundații se vor turna în 
acest an, ... ;i

Fip că-, feste vorba de trecutul, 
prezentul șau viitorul .orașului, 
aceste , perioade care, ppt însemna 
ani sau momente, amintiri, acțiuni 
practice sau proiecte îți sînt rela
tate de oamenii locului, care în- 
tr-un fel sau altul țin să remarce 
că „este o mare mîndrie, o mare 
cinste și o mare răspundere să 
știi că locuiești In acest oraș". Am 
putut constata că acest sentiment 
de mîndrie și responsabilitate 
conferă substanță activității de zl 
cu zi a oamenilor. Și unde poate 
fi luat mai bine acest „puls" al 
preocupărilor și muncii cotidiene 
dacă nu într-o unitate industrială 
reprezentativă a orașului ? Iar 
această unitate îșl definește profi
lul, importanta și locul distinct pe 
care-1 ocupă in economia naționa
lă prin insușl numele ei : Uzina 
de mașini unelte grele și unicate 
din Ulianovsk.

Orice discuție purtată aici. Indi
ferent de subiectul ei — progres 
tehnic, înnoirea producției, condi
ții de muncă și trai, perspective de 
dezvoltare și altele — au ca punct 
de referință modul cum este con
cepută, cum este organizată și se 
desfășoară activitatea pentru în
făptuirea hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XXVII-lea al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

— Una din cerințele importante 
care ne-au fost puse în față de 
către congres este aceea de a ne 
îmbunătăți stilul de muncă, de 
conducere, de a le face cit mai efi
ciente, întrucît nu este de con
ceput lupta pentru o dezvoltare 
accelerată economico-socială — 
obiectivul nostru major, esențial 
— prin folosirea în continuare a 
unor metode vechi, rutiniere de 
muncă și de conducere — ne spu
ne, de la început Valeri Grișanov, 
secretarul comitetului de partid 
din uzină. Și urmează explicațiile 
de rigoare, potrivit cărora colecti

ROMÂNIAFILM

PREZINTĂ
Scenariul : Nicolae Cristache, de
corurile si costumele : Marcel Bo- 
gos. montajul : Rodica Fălcoianu, 
coloana sonoră : Mihai Orășanu, 
muzica : Marius Țeicu, imaginea : 
Florin Paraschiv. regia : Cristiana 
Nicolae. Cu : Bogdan Alexandru 
Manea. Rodica Horobeț. Bogdan 
Alexandru Uritescu. Raluca Ior- 
dăchescu, Irina Petrescu. Andrei 
Torok. Valentin Uritescu, Cezara 
Dafinescu. Valeriu Paraschiv. Con
stantin Drăgănescu. Răzvan Popa. 
Julieta Strimbeanu. Mircea N. 
Crețu. Film realizat în studiourile 
Centrului de producție cinemato

grafică „București" 

vul uzinei are de făcut față prin 
profilul de unicate al producției 
unor permanente solicitări atît din 
partea tuturor ministerelor con
strucțiilor de mașini care folosesc 
mașinile unelte fabricate aici, cit 
și din partea unor beneficiari ex
terni — toate țările din C.A.E.R., 
la care se adaugă Franța, R.F.G., 
Elveția, Finlanda și altele.

— De la ce s-a început, cum se 
aplică stilul nou de muncă ?

Interlocutorii schimbă priviri. 
Zîmbesc. Ne propun să vizităm 
uzina, iar pe parcurs să continuăm 
discuția, completînd-o cu realită
țile pe care le vom întîlni. Pe 
drum începe să se infiripe răs
punsul la întrebare : „Stilul nou 
nu este ceva abstract. Aici, în uzi
nă, ei începe cu noi, cei de față, 
si cu multi, multi alții care lipsesc 
de la această discuție — spune 
secretarul comitetului de partid. 
Stilul nou înseamnă și oameni cu 
atitudini noi, care sînt potrivnici 
practicilor greoaie, și anacronice. 
Asemenea oameni s-au format și 
sînt mulți. Unul dintre ei este aici, 
de față : tovarășul Martinov Ale- 
xandr. A fost numit director al 
uzinei cu numai o lună în urmă. 
(Aveam să aflăm, ulterior, că ac
tualul director și-a început activi
tatea în uzină ca ajutor de maistru 
în august 1956, cu trei luni înainte 
ca aici să se fi produs primul 
strung. A muncit și a învățht ; a 
învățat și a muncit. Fotografia Iui 
am văzut-o în galeria oamenilor

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 
DIN U.R.S.S.

emeriți al uzinei, din vremea cînd 
îndeplinea funcția de inginer-șef).

— La 52 de ani sînt cel mai... 
tinăr director din oraș — ne spune 
Martinov . Alexandr. îndeplinesc, 
după cum ați aflat, această funcție 
de numai o lună.

— Dar directorul - precedent ?...
— A fost un om care multi ani a 

condus cu pricepere colectivul. 
Apoi s-a obișnuit să trăiască din 
meritele trecutului — ni se explică, 
înlocuirea a Jost determinată însă, 
in primul rîpd. de faptul că a ne
glijat în ultimul timp interesele 
colectivului și le-a pus pe cele per
sonale înaintea acestora. O aseme
nea mentalitate de neiertat nu mai 
este permisă astăzi nimănui. Noi 
pornim de Ia convingerea că auto
ritatea morală de a fi conducător 
are ca suport exemplul personal — 
dovedit în toate împrejurările 
muncii și ale vieții.

Un prim popas. Intrarea în hala 
unei secții. Aici a fost amenajat 
un punct .de dbcumentare privîiid 
istoricul Uriijei. JȘste expus, priniuj 
strung fabricat și, alături, fotogra
fii ale celorlalte generații de ma
șini unelte. Locul acesta este, de 
fapt, ca o carte din care poate fi 
înțeleasă evoluția colectivului în 
cei 21 de anj de existență, crește
rea continuă a nivelului tehnic. 
Textele înscrise pe două panouri 
ne rețin atenția : „Deviza noastră 
este să lucrăm fără codași, cu o 
eficiență cit mai înaltă" și „în 
orașul natal al lui Lenin să trăim 
și să muncim In mod leninist".

— în această lună, de cînd în
depliniți funcția de director, ce 
ați realizat În mod deosebit ?

— Pentru mine această perioadă 
n-a Însemnat acomodare sau in
trare în probleme — cum se mai 
spune. Perioada respectivă, extrem 
de scurtă, dar foarte importantă, 
a coincis tn mod fericit cu cerin
țele de a înțelege și a trece la 
aplicarea hotărîrilor congresului 
partidului nostru. La noi, ca de 
altfel în Întreaga Uniune Sovieti
că, este limpede pentru fiecare că 
nu am pornit la paradă, ci la o 
muncă grea, in care vom întîlni și 
dificultăți și obstacole pe care tre
buie să le învingem, am pornit la 
o muncă ce își propune obiective 
ambițioase, dar pe deplin realiza
bile. Sarcina noastră majoră este 
de a asigura fabricarea unor uti
laje de înaltă tehnicitate, de a ri
dica productivitatea, siguranța și 
precizia acestora, ele fiind nece
sare reînzestrării a sute și sute de 
întreprinderi constructoare de ma
șini. Tot ceea ce ați văzut sau 
veți vedea, sau ceea ce nu veți 
reuși să vedeți, a fost realizat de 
proiectanții noștri, biroul nostru 
de proiectări fiind fruntaș pe ra
mură. Ei au elaborat deja sistemul 
automat de desen linear, iar teh
nologii urmează să des^vîrșească 

„Al patrulea gard lingă debarcader”

acest succes. Chiar ieri consiliul 
tehnic a discutat proiectul siste
mului de producție mobil. Ingine
rii și tehnicienii noștri — s-a apre
ciat — dispun de posibilități reale 
și capacitatea necesară pentru a 
pregăti această producție și a o 
extinde. Toate acestea înseamnă o 
mare concentrare de forțe, un 
mare efort creator la care ne stră
duim să participe, pe măsura pri
ceperii și îndatoririlor sale, fiecare 
om al uzinei. Tocmai de aceea în 
aceste zile, eu, împreună cu secre
tarul comitetului de partid din . 
uzină, cu secretarul comsomolului 
și președintele sindicatului, parti
cipăm direct la fiecare din adună
rile generale ale organizațiilor de. 
bază de partid, le vorbim oameni
lor despre sarcinile care ne revin 
din hotărîrile congresului, ascul
tăm propunerile și observațiile 
care se fac, urmărim îndeplinirea 
lor ; oamenii au astfel posibilita
tea șă afle ce planuri avem, ce 
gîndim noi, iar noi aflăm de la 
prima sursă, fără intermediari, 
aprecieri despre activitatea noas
tră, sugestii pentru îmbunătă
țirea ei.

Ne oprim în secția pentru mon
tarea strungurilor. Pe linia de 
montaj — trei coloși. La două 
dintre ele instalația electronică a 
fost procurată din import. La al 
treilea, un strung cu comandă- 
program, care va fi livrat unei 
uzine din Leningrad ; această in
stalație a fost asimilată și produsă 
aici.

— în presă. Ia radio și televiziu
ne se vorbește mult, cu insistență, 
despre acțiunea „Progres ’90". în 
ce constă, cum se aplică ea con
cret, aici, in uzina dumneavoastră? 
— ne-am interesat.

— „Progres ’90“ — ne spune
directorul uzinei — Înseamnă, de 
fapt, programul de reinzestrare 
tehnică a fiecărei întreprinderi. El 
prevede crearea în întreprinderi 
a unor asemenea condiții, incit să 
avem certitudinea că prin ele pu
tem păși in mileniul viitor. Am 
trecut împreună pe lingă sute de 
locuri de muncă, pe lingă sute de 
mașini și instalații. Noi realizăm . 
acum atestarea fiecăreia dintre 
ele. Este bună, corespunde pentru 
mileniul viitor ? O păstrăm. Nu 
corespunde, este depășită — o de
montăm. Și astfel a început acțiu
nea de mare amploare privind mo
dernizarea fiecărui loc de muncă. 
De la bun început, de la elabo
rarea detaliată a programului 
„Progres ’90", ne-am propus să 
asigurăm creșterea producției nu 
cu 36 la sută, cit este media pe 
regiunea noastră, ci cu 44 Ia sută.

în timpul vizitării uzinei am re
marcat cu surprindere că toate ma
șinile, toate instalațiile erau încre
menite, că în halele uriașe nu se 

, auzqa.-•JJWn?gtuti.t ,muncii și n-ai»„ț 
văzut măcar un om. Gazdele ne-â'u

•. Înțeles-, nedumerirea, și ngrau ex
plicat : „Eștq ora -pauzei de prîrix.1, 
Toți sînt la cantină". „Dar dum
neavoastră ?“... întrebăm. „Noi am 
încălcat regula. Sîntem cu dum
neavoastră", ni se răspunde și în 
serios, și hi glumă. Din vorbă în 
vorbă, am aflat că este prima zi 
de excepție de cînd noul director 
al uzinei nu servește prînzul la 
cantină. „Locuiesc în apropiere de 
poarta uzinei. Cînd eram inginer- 
șef, serveam prînzul acasă. De 
cînd sînt director mănînc la can
tină. Au fost reclamați! privind 
calitatea mîncărurilor. în loc să 
adun reclamațiile sau să întreprind 
anchete, mai bine mă așez lingă 
oameni și măninc alături de ei. 
într-un fel acționezi dacă vezi cu 
ochii ceea ce văd și știu toți și 
altfel dacă participi la viața colec
tivului de la distanță".

...De la geamul unei camere 
aflate ia înălțimea etajului 22 al > 
hotelului „Veneț" („Coroana") ză
rim Volga cu o albie de trei kilo
metri, incă înghețată la maluri, 
purtîndu-și sloiurile la vale pe ca
nale săpate de dezgheț. în geamul 
camerei bate un vînt tăios. Cînd 
se potolește. Ia orele dimineții, din 
înalt cad fulgii de zăpadă. Nici 
nu ne dăm bine seama cînd cerul 
s-a limpezit și soarele își trimite 
căldura binefăcătoare peste pămin- 
tul înmuiat de zăpadă și ’ ploaie, 
înainte de înserare, cerul se întu
necă și iar revin frigul și fulgii, 
care nu se știe de unde și cum au 
apărut. „Dacă ați fi venit la noi în 
mai sau în vară, ați- fi dus acasă 
o altă imagine a orașului nostru — 
un oraș al florilor" — ne-au spus 
mulți localnici. Nu ne este greu să 
ni-1 imaginăm după ce i-am cu
noscut, in acest sfîrșit de aprilie, 
pe concetățenii lui Lenin.

Constantin MORARU

teatre
• Teatrul Național (14 71,71, sala 
mică) : loneștii — 19 ; (sala Atelier) 
Ifigenia — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : • Fidelio 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 18.

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19.
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Jocul vieții și al 
morții in deșertul de cenușă — 18.30 ; 
(sala Studio) : Sentimente și nafta
lină — 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" — 
18.30 ; (sala Giuleștl, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui ion -* * 18,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria, 50 58 65) : Eu vă fac 
să rideți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ctntă, cioctrlle — t8.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 

• Pârtidul. Patria. Poporul : 
SCALA (11 03 72) — 9; 15.
• Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca

Toate ptnzete sus — 9 ; De la Stan 
și Bran la Muppets — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Arvinte și Pepelea — 15 ; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Motanul
încălțat (avanpremieră) — 18.
• Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscova — 15 ; 18,30.

cinema

Nicolae Ceaușescu : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 15.
• Noi cei din linia Intîi î PATRIA 
(11 86 25) - 9; 12,30; 16,30; 19,30, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 12,15; 15,30; 
18,30, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 
12.30; 15,45; 19.
• Tineretul României socialiste î 
LUMINA (14 74 16) — 9; 15.
(D Zilele filmului istoric românesc. 
Ziua „Z“: VICTORIA (16 28 79) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13, Acțiunea Zuzuc — 15; 17; 
19 : DOINA (16 35 38).
• Trei scrisori secrete î TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17: 19. 
® Comuniștii — eroii luptei pentru 
eliberare socială și națională — O

lumină la etajul rece : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Clipa : SCALA — 11; 17,30.
• Un comisar acuză : CAPITOL — 
11; 13; 17; 19.
• Sper să ne mai vedem : LUMINA
— 11; 13; 17; 19.
• Ultima noapte de dragoste : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15.

Al patrulea gard lingă debarca
der : GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19. FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19. GLORIA (47 46 75)
- 9: 11; 13; 15; 17; 19.
> Așteptînd un tren : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14.30; 16,30; 18,30.
• Declarație de dragoste : LIRA 
(31 71 71) — 15; 17; 19.

• Din prea multă dragoste : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19. 
VIITORUL (10 67 40) - 15; 17; 19.
• Omul care ne trebuie : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Explozia : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9 * 11 * 13 * 15 • 17 * 19.
• Clipa’ de’ răgaz VOLGA (79 71 26) 
_  g •
• Burebist’a : ’ MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 12; 16; 19.
• Miezul fierbinte al plinii : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Zile fierbinți : MUNCA (21 50 97) 
- 15; 17; 19.
• Evadarea : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Mere roșii : FLACARA (20 33 40) — 
15; 17; 1».

• Horea : PROGRESUL (23 94 10) — 
13; 18.
• Pe aripile vlntului : LUCEAF \RUL 
(15 87 67) — 8,45; 12; 15,45; 19,30.
• Căpitanul Florian : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12,15: 15; 18.
• Despărțire temporară : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 12,15; 15,30; 18, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 15; 
18,15.
• Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04) 
« 9; 12; 15; 18.
• Colierul de turcoaze : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
• Superman ; PACEA (71 30 85) — 
15; 18.
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MANIFESTĂRI CONSACRAU ÎMPLINIRII \ 
A 65 DC ANI DC LA CĂURIRCA P. C. R.

împlinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 
prilejuiește organizarea, in continuare, peste hotare, a unor mani testări 
dedicate evenimentului. Sint relevate, in acest cadru, realizările po
porului nostru, sub conducerea partidului, în construcția socialistă, vo
cația de pace a României, activitatea neobosită a secretarului general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrată dezvoltării multi
laterale a patriei, edificării păcii, a unui climat de colaborare, pe baze 
egale, intre toate națiunile lumii.

SOFIA 9 (Agerpres). — In ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la Sofia a fbst prezentată 
semnificația istorică a făuririi 
Partidului Comunist Român, conti
nuatorul celor mai înaintate tradi
ții ale luptei poporului roman pen
tru dreptate, libertate socială și na
țională. pentru independența și su
veranitatea patriei.

De asemenea, . s-a relevat că 
această măreață aniversare consti
tuie un minunat prilej de mobili
zare largă a energiilor creatoare 
ale națiunii in munca pentru în
făptuirea. hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

După ce a fost evocată colabora
rea strinsă dintre mișcările munci
torești din România și Bulgaria, 
dintre P.C.R. și P.C.B., s-a arătat 
că, în anii socialismului, relațiile 
romăno-bulgare au dobindit noi 
dimensiuni. au intrat intr-un stadiu 
calitativ nou, superior. In acest 
context, .s-a evidențiat că factorul 
dinamizator, determinant al adinci- 
rii prieteniei, colaborării și solida
rității dintre partidele, țările și 
popoarele noastre îl constituie 
intilnirile și convorbirile deve
nite tradiționale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov.

Au participat reprezentanți ai 
; C.C. al P.C. Bulgar, ai Ministerului 

Afacerilor Externe, Comitetului 
culturii. Asociației de prietenie 
bulgaro-română, ziariști.

In orașul Pernik a avut loc o 
manifestare omagială. în prezidiul 

' adunării au luat loc Hristo Bonin, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, 
prim-secretar al Comitatului jude
țean Pernik al P.C. Bulgar, alți re
prezentanți ai organelor locale . de 

i partid și de stat.
în alocuțiunile rostite a fost re- 

j liefată însemnătatea actului istoric 
de la 8 Mai 1921 — crearea Parti
dului Comunist Român. De aseme- 

!. . nea, au fost evocate momente ale 
luptelor glorioase ale Partidului 

j Comunist Român pentru libertate și 
democrație, împotriva exploatării.

Au fost subliniate succesele obți
nute de poporul român in construc
ția socialismului, îndeosebi, după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., ară- 

ț tîndu-se că toate, marile realizări
obținute in ultimele două decenii 
sint legate indisolubil de activitatea 

f tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Totodată, a fost pusă in evidență 
bogata activitate desfășurată pe 
plan internațional de România, de 

j conducătorul partidului și statului
nostru. pentru destindere, dezar
mare și pace, pentru cooperare și 
progres- între toate țările lumii.1 . In"sâTă Clubului metalurgistului
din orașul Pernik a fost vernisată 
expoziția de fotografii ..România, la 
cea. de-a 65-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român".

BERLIN 9 (Agerpres). — La con
ferința de presă organizată la Ber
lin a fost evocată însemnătatea 
istorică a făuririi Partidului Comu
nist Român, fiind prezentate mo
mente ale istoriei poporului român 
din ultimii 65 de ani. Au fost în
fățișate marile înfăptuiri ale po
porului român sub conducerea 
partidului, îndeosebi in ultimele 
doua decenii, de cind la conducerea 
partidului și statului a' fost aids 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

S-au subliniat rolul P.C.R. ca 
l centru vital al națiunii noastre.

activitatea partidului, a secretaru
lui său general pentru soluțio
narea marilor probleme ale con
temporaneității — la apărarea pă
cii, înfăptuirea dezarmării, a co
laborării internaționale.

Au participat reprezentanți ai 
secției de relații externe a C.C. al 
P.S.U.G., ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai organelor centrale 
de presă și radiodifuziune din 
R. D. Germană.

VIENA 9 (Agerpres), — La pri
măria veche din Viena a avut loc 
o adunare festivă.

Cu acest prilej au fost evidenția
te semnificația evenimentului de 
la. 8 Mai 1921, rolul P.C.R. in mobi
lizarea forțelor democratice, pa
triotice. progresiste in lupta pen
tru înfăptuirea idealurilor de li
bertate, progres social și suverani
tate națională, pentru socialism.

In cadrul adunării au fost pre
zentate profundele transformări 
înnoitoare, in anii edificării socia
lismului in România, îndeosebi in 
perioada de cind la conducerea 
partidului șl statului român se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de dezvoltare a economiei, știin
ței, artei, și culturii, ridicării ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului.

A urmat un program artistic cu- 
prinzind piese din creația, literară 
șl muzicală românească, susținut 
de artiști români și austrieci.

Cu același prilej a fost amena
jată o expoziție documentară de 
fotografii redind imagini din 
Bucureștiul de ieri și de azi, am
plele lucrări edilitare întreprinse 
pentru înfrumusețarea și moderni
zarea capitalei României.

Au participat personalități ale 
vieții cultural-artistice din Aus
tria,. membri ai Asociației Austria- 
România și Asociației „Unirea", un 
numeros public.

ROMA 9 (Agerpres). —, La Aca
demia română din Roma a fost 
inaugurată o expoziție de carte so- 
cial-politică cuprinzînd lucrări de 
referință editate in țara noastră, 
precum și in limbi de circulație 
internațională privind mișcarea 
muncitorească din România, proce
sul formării Partidului Comunist 
Român, semnificația creării parti
dului. pentru evoluția ulterioară a 
societății românești. La loc de 
frunte au fost expuse operele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. în 
expoziție au fost prezentate lucrări 
științifice ale tovarășei Elena 
Ceaușescu editate in Italia.

Expoziția a prilejuit cunoașterea 
activității revoluționare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, contribu
ția sa determinantă la mărețele 
înfăptuiri din anii socialismului, 
îndeosebi in anii care au urmat 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.

Cu același prilej s-a organi
zat o expoziție de fotografii evo- 
cind principalele etape ale luptei 
poporului român, a clasei munci
toare din țara noastră pentru 
pace, dezarmare si amplă colabo
rare internațională.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
recital de muzică a unor compozi
tori români, susținut de pianistul 
italian Alessandro Gagliardi.

Au participat oameni de artă Ș< 
cultură, istorici. reprezentanți ai 
organizațiilor politice și sociale din 
Italia.

PHENIAN 9 (Agerpres). La 
Institutul economiei naționale din 
Phenian a fost prezentată o expu
nere, în cadrul căreia au fost evo
cate principalele momente din is
toria Partidului Comunist Român, 
succesele dobindite de poporul 
român in construcția socialistă, 
îndeosebi in ultimii 20 de ani, 
de cind în fruntea partidu
lui și statului se afli tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și re
lațiile de strinsă prietenie și co
laborare româno-coreene.

De asemenea, în orașul Nampho 
a avut loc festivitatea de deschi
dere a „Săptăminii filmului româ
nesc".

ULAN BATOR 9 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a fost organizată o 
intîlnire prietenească, in cadrul 
căreia a fost sublimată importanța 
istorică a făuririi în mai 1921 a 
Partidului Comunist Româit. Au 
fost înfățișate realizările remarca
bile obținute de poporul român in 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, evidențiindu-se 
rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elaborarea și 
transpunerea in viață a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru.

A avut loc o gală de filme do
cumentare.

CAIRO 9 (Agerpres). — La Cairo 
a avut, loc o conferință de presă, 
la care au luat parte reprezentanți 
ai presei centrale egiptene, ai 
radioului și televiziunii din Cairo. 
Cu acest prilej au fost prezentate 
semnificația istorică a zilei de 8 
Mai, realizările obținute de poporul 
român sub conducerea Partidului 
Comunist Român in edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, inițiative
le de politică externă lansate de 
România, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, voința de pace 
a poporului româit.

Participanta au evocat contribu
ția României la negocierea și găsi
rea unei soluții viabile, echitabile 
șt drepte a situației din Orientul 
Mijlociu, rolul dinamic și construc
tiv al țării noastre, al președintelui 
ei in soluționarea tuturor proble
melor cu care este confruntată in 
prezent omenirea. Totodată, s-au 
făcut referiri la sprijinul acordat 
poporului palestinian, cauzei sale 
juste, dreptului său la autodeter
minare și la constituirea unui stai 
propriu, raporturile de strinsă 
prietenie dintre Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat.

Cu același prilej, la Cairo a fost 
inaugurată și expoziția de carte 
românească, in care la loc de frun
te se află lucrările de excepțională 
valoare, teoretică și practică ale 
președintelui României, tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu.

ANKARA 9 (Agerpres). — în ca
drul acțiunilor culturale organi
zate peste hotare in cinstea eveni
mentului de la 8 Mai 1921, țara 
noastră a prezentat la Expoziția i 
bienală „Asia—Europa" o bogată • 
colecție de pictură si sculptură con
temporană, obținind premiul Mu
zeului de artă din Ankara pentru 
lucrările de sculptură.

De asemenea, in sala de concer
te a Orchestrei simfonice au fost 
prezentate două concerte extraor
dinare cu participare românească.

MAPUTO 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei manifestări desfășu
rate . Id Maputo a fost relevată 
semnificația istorică a creării 
Partidului Comunist Român, evi
dențiindu-se marile realizări obți
nute de poporul nostru In anii 
construcției socialiste, in special 
după Congresul al IX-lea al 
partidului.

Schimb de iw 
intre președintele României 

si președintele Republicii Ceste Rice
SAN JOSE 9 (Agerpres). — Oin 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost transmise președintelui Re
publicii Costa Rica. Oscar Arias 
Sanchez, un salut cordial și căl
duroase felicitări. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire. de succes cu ocazia preluării 
înaltei funcții de șef al statului.

Președintele Oscar Arias Sanchez 
a mulțumit pentru mesaj și a rugat 
să fie transmise președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut' cordial, 
urări de sănătate și fericire perso
nală.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Oscar Arias Sanchez a tovară
șului Gheorghe Petrescu, viceprim- 
ministru al guvernului, reprezentant 
personal al președintelui României 
la festivitățile de instalare in func
ție a șefului statului costarican.

în timpul primirii a fost expri
mată dorința României și Republicii 
Costa Rica de a valorifica mai bine 
posibilitățile de care dispun econo
miile celor două țări pentru dezvol
tarea in continuare a colaborării, atît 
pe plan bilateral, cit și in sfera vie
ții politice internaționale.

În memoria ostașilor români 
căzuți pentru eliberarea Cehoslovaciei

PRAGA 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 41-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub domina
ția fascistă, Ambasada României la 
Praga a depus coroane de flori la 
monumente ridicate în memoria 
eroilor români care și-au jertfit 
viața pentru eliberarea Cehoslova
ciei. La ceremoniile de depunere a 
coroanelor la monumentele din 
Zvolen, Bmo,, Kromeriz, Lucenec,

Pustimer au fost de față reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, un numeros public. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
României și • Cehoslovaciei.

La monumentele, obeliscurile și 
plăcile comemorative din orașele 
eliberate de armata română, organe
le locale de partid și de stat au 
depus de asemenea coroane de flori.

Adunare festiva la Berlin
cu prilejul aniversării victoriei asupra fascismului

BERLIN 9 (Agerpres) — Cu pri
lejul celei de-a 41-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei hitleriste 
și a eliberării poporului german de 
sub fascism, la Berlin a avut loc o 
adunare festivă, la care au partici
pat Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, alți conducători de partid și 
de stat din R.D.G.

în cuvintul rostit cu acest prilej 
— menționează agenția A.D.N. — 
Joachim Herrmann, membru , al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., a 
evidențiat semnificația evenimen
tului.

Referindu-se la anii de după 
crearea R.D. Germane, el a subli
niat, între altele, că orînduirea so
cialistă și-a . dovedit superioritatea 
și caracterul invincibil, ea repre- 
zentind viitorul umanității. Pe de 
altă parte, atrăgind atenția asupra 
gravității situației internaționale 
actuale, vorbitorul a menționat că 
se impune cu necesitate crearea unei 
„coaliții a rațiunii", situația actuală 
cerind o nouă abordare a tuturor 
problemelor politice internaționale, 
astfel incit să poată fi găsită și 
urmată calea evitării unei confrun
tări distrugătoare.

0 declarație a M.A.E. al R. P.D. Coreene
PHENIAN 9 (Agerpres) — Purtă

torul de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P.D. Coreene a 
dat publicității o declarație in le
gătură cu intîlnirea la nivel înalt 
de Ia Tokio a celor șapte state occi
dentale. industrializate, arătînd că 
afirmațiile primului ministru al Ja
poniei — potrivit cărora participan
tei au botărît să „sprijine" dialogul 
dintre Nordul și Sudul Coreei și că 
admiterea Nordului și Sudului 
Coreei în O.N.U. ar „facilita destin
derea" — sint menite să denatu

reze lucrurile și să înșele opinia 
publică. Planul privind intrarea 
Nordului și Sudului Coreei în 
O.N.U. — a spus purtătorul de cu- 
vînt — nu are alt scop decit perpe
tuarea divizării țării. Reducerea în
cordării în Peninsula Coreeană se 
poate realiza prin retragerea trupe
lor și armelor nucleare americane 
din Coreea de sud. Guvernul 
R.P.D. Coreene și întregul popor 
coreean nu vor tolera planurile pri
vind perpetuarea divizării tării.

Conflictul dintre Irak șl Iran
BAGDAD 9 (Agerpres). — Avioa

ne de luptă irakiene au atacat un 
obiectiv naval important tn apropie
rea coastelor Iranului, relevă un co
municat militar citat de agenția 
I.N.A. De asemenea, aparate irakie
ne au distrus două stații de pompa
re în. zone petroliere din Iran, pre
cum și două poduri utilizate in sco
puri militare.

în sectoarele sudic și central ale 
frontului, se'arată în comunicat, arti
leria irakiană a lovit zone de con
centrare de trupe și de tehnică de 
luptă iraniene.

TEHERAN 9' (Agerpres). — După 
cum a anunțat agenția I.R.N.A. forțele 
iraniene care dețin o poziție in su
dul Irakului au doborît două avioa
ne irakiene pe frontul de sud. Tot
odată, focul artileriei iraniene a 
oprit deplasarea forțelor irakiene în 
zona orașelor irakiene Suleymania și 
Mandali. Dueluri de artilerie s-au 
produs, de asemenea, în sectoarele 
nordic și sudic ale frontului.

Artileria grea irakiană a deschis 
din nou focul asupra orașului Aba
dan din Iran, informează agenția 
I.R.N.A.
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Inițiative românești prezentate la conferința 
de la Ronneby

STOCKHOLM. în cadrul con
ferinței internaționale organizate 
de mișcarea „Marea călătorie a 
păcii", in localitatea suedeză Ron
neby. reprezentantul român a 
prezentat Declarația-Apcl a Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste și Declarația Marii Adu
nări Naționale cu privire la mar
carea Anului Internațional al Păcii.

Totodată, a fost reliefată nece
sitatea întăririi colaborării țărilor 
mici și mijlocii, a mișcărilor pen
tru pace în vederea realizării unei

Europe unite, in care toate po
poarele să poată trăi în pace și 
securitate, ferite de amestecuri sau 
amenințări externe.

Pe această linie, o responsabili
tate deosebită revine forurilor in
ternaționale ce-și desfășoară lu
crările la Stockholm, Geneva și 
Viena.

La conferința de Ia Ronneby au 
participat reprezentanți ai mișcă
rilor pentru pace și guvernelor din 
numeroase țări europene.

Acțiuni preconizate de UNESCO 
în vederea preîntîmpinării unei conflagrații mondiale 

PARIS. In Anul Internațional al 
Păcii, Organizația Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO) trebuie să-și orien
teze activitatea cu prioritate în 
domeniul salvgardării păcii pe 
întreaga planetă, se arată în 
raportul prezentat Comitetului Exe
cutiv al UNESCO, de i 
directorul general al acestui 
ganism al forumului 
Amadou Malitar M’Bow. 
sens, el a menționat că 
acțiunilor preconizate de 
pentru anul 1986 se 
organizarea unor intîlniri Interna
ționale avînd ca teme principale 
de dezbateri responsabilitatea ce- 
lor ce lucrează în domeniul ști-

' r:_, -
' ATENA. — în cadrul acțiunilor 

organizate in Grecia cu prilejul 
Anului Internațional al Păcii, la 
inițiativa Comitetului artiștilor 
eleni pentru, pace a început un 
marș al păcii, care se desfășoară 
șub deviza. : „NU războiului l Pace 
pentru totdeauna !“.

După cum menționează agențiile 
de presă, forțele iubitoare de pace

către 
i or- 

mondial, 
In acest 

in cadrul 
UNESCO 

prevăd

inței, culturii și artei, tn cadrul 
eforturilor generale de preintimpi- 
nare a unei conflagrații nucleare 
cu consecințe devastatoare pentru 
întreaga planetă, precum și efec
tuarea unor studii referitoare la 
rolul mijloacelor de informare în 
masă in ceea ce privește conști
entizarea opiniei publice asupra 
necesității de a se mobiliza în 
lupta comună pentru apărarea 
păcii.

Totodată, <” 
UNESCO a condamnat 
mitate politica de forță 
amenințare cu folosirea 
dențiind consecințele negative ale 
acesteia asupra relațiilor inter
statale.

directorul general al 
fer- 
de 

evi-

Marș al păcii în Grecia

cu 
șl 

ei,

*

din Grecia se pronunță pentru În
cetarea cursei înarmărilor pe Pă
mint și prevenirea extinderii ei in 
spațiul extraterestru, sistarea ori
căror experiențe cu arme atomice, 
eliminarea bazelor străine existente 
in regiunea Mediteranei ți procla
marea Balcanilor zonă liberă de 
arme nucleare.
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Mesaj al Libiei adresat secretarului general al O.N.U.
TRIPOLI 9 (Agerpres) — Secre

tarul Comitetului Popular al Birou
lui de legături externe al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Kamel Hassan Al-Mansour, a adre
sat secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, un mesaj 
în. care cere adoptarea măsurilor 
necesare, in conformitate cu Carta 
Națiunilor Unite, pentru a respinge 
agresiunea S.U.A.—N.A.T.O. împotri
va poporului libian .— transmite 
agenția JANA. în mesaj se arată că 
S.U.A. intensifică acțiunile lor agre
sive împotriva Jamahiriei Arabe Li
biene prin presiuni insistente econo
mice, militare și psihologice în în

cercarea de a intimida poporul li
bian. Se apreciază că o ilustrare a 
acestei politici o reprezintă măsu
rile adoptate de S.U.A. la recenta 
reuniune la niVel înalt a principa
lelor șap.te state industrializate capi
taliste de la Tokio, care echivalea
ză cu o stșre de război împotriva 
unui stat membru al O.N.U. și a 
unui popor mic, pașnic. Documen
tele adoptate la Tokio indică in
tenția S.U.A. și a aliaților lor de a, 
continua agresiunea împotriva Ja- 
mahinei Arabe Libiene sub pre
textul eliminării terorismului, men
ționează mesajul.

Test electoral în Marea Britanie
Avans al partidelor de opoziție

LONDRA 9 (Agerpres). — Parti
dul Conservator din Marea Britanie, 
de guvernămînt, a suferit o înfrân
gere severă în cadrul alegerilor 
parlamentare parțiale și pentru con
siliile municipale, districtuale și re
gionale, desfășurate joi. Potrivit 
rezultatelor preliminare, Partidul 
Conservator a pierdut mandatul de 
deputat in Camera Comunelor din 
circumscripția electorală Ryedale din 
nordul Angliei, unde la precedentele 
alegeri, din 1983, obținuse o majori
tate confortabilă de 16 100 voturi, 
și a ciștigat cu o majoritate minimă 
(100 voturi) locul din partea circum
scripției electorale West Derbyshire,

considerată pină acum un adevărat 
„fief" conservator.

în ceea ce privește alegerile pen
tru organele locale ale puterii — 
au fost disputate 5 300 de locuri — 
Partidul Conservator a suferit un 
declin net, comparativ cu preceden
tul scrutin, de 500 de locuri, în timp 
ce Partidul Laburist a ciștigat 350 
de mandate în plus, iar alianța 
Partidului Liberal și Partidului 
Social-Democrat — 200.

Potrivit agențiilor internaționale 
de presă, scrutinul a constituit un 
important test înaintea alegerilor 
generale din 1988.

ELIMINAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE
„sarcina numărul unu“ a întregii

Armele nucleare constituie un grav pericol pentru 
securitatea și independența popoarelor, pentru însăși 
existența vieții pe planeta noastră. De aceea trebuie să 
se renunțe la aceste arme! România consideră că nu 
menținerea și dezvoltarea armelor nucleare este calea 
spre securitate, ci distrugerea lor, trecerea la o poli
tică reală de dezarmare, de pace, de colaborare egală 
intre toate națiunile lumii!

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea rostită la Adunarea solemnă cu prilejul aniversării 
a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român)

umanități!

In împrejurările internaționale ac
tuale deosebit de grave si primej
dioase, caracterizate prin intensifi
carea unui șir de conflicte militare, 
prin recurgerea și îndemnurile tot 
mal frecvente la folosirea forței pen
tru soluționarea unor probleme 
litigioase și. mai ales, prin conti
nuarea nestinjenită și frenetică a 
înarmărilor, in primul rind nucleare, 
glasul României socialiste, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu s-a făcut 
din nou auzit în mod răspicat, pu- 
nind In lumină, ca expresie a înal
tei responsabilități fată de soarta 
propriului popor, a tuturor popoare
lor globului, marele adevăr că, mai 
mult ca oricind, problema funda
mentală a epocii in care trăim este 
aceea de a se face totul pentru a se 
asigura supraviețuirea omenirii, 
pentru a se salva viața pe Pămint.

Reafirmînd opțiunile fundamentale 
ale politicii externe a tării noastre, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, a subliniat. în 
modul cel mai limpede, în CUVÎN- 
TAREA ROSTITA LA ADUNAREA 
SOLEMNA CU PRILEJUL ANI
VERSARII A 65 DE ANI DE LA 
FĂURIREA PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN, că omenirea se află 
într-un moment hotărîtor al întregii 
sale existente, într-un moment cind 
este confruntată cu realitatea inexo
rabilă că un nou'război mondial, ce

s-ar transforma în mod inevitabil în
tr-un conflict nuclear, ar pUne sub 
semnul întrebării însăși menținerea 
vieții pe planeta noastră. Din nou a 
fost subliniat adevărul că uriașele 
mijloace de distrugere în masă acu
mulate. armele nucleare aflate în 
prezent in arsenalele mondiale, care 
au capacitatea să distrugă nu o dată, 
ci de mai multe ori întreaga popu
lație a globului, pot duce, dacă ar fi 
folosite, la dispariția a înseși condi
țiilor vieții pe Terra.

Este o concluzie întru totul con
firmată de faptele și datele realități
lor de astăzi, cind, din păcate, asis
tăm la evoluții nu în spiritul obiec
tivelor Anului Internațional al Păcii, 
ci, dimpotrivă, contrare unor aseme
nea obiective.

într-adevăr, potrivit acestor date, 
capacitatea distructivă a armelor 
atomice a crescut pînă la proporții 
care întrec orice închipuire. Dacă in 
1945, cind au fost lansate bombele de 
la Hiroshima și Nagasaki, arsenalul 
atomic se limita, practic, la cele două 
bombe aruncate asupra orașelor ja
poneze, astăzi în arsenalele lumii 
există nu mai puțin de 55 000 de fo
coase nucleare. Dacă cu patru de
cenii în urmă puterea explozivă a 
dispozitivelor atomice existente era 
calculată in kilotone (o kilotonă ~ 
1 000 tone trinitrotoluen), astăzi se 
operează cu megatone (o mega-

tonă ~ 1 000 000 tone de trinitroto
luen), cele 55 000 focoase existente 
insumînd 20 000 de megatone, ceea 
ce depășește de șase mii de ori to
talul explozivelor folosite în cel 
de-al doilea război mondial !

Aceste citeva date comparative 
sint suficiente pentru a sugera 
dezastrul inimaginabil pe care l-ar 
reprezenta un război atomic : potri
vit estimărilor minime, un schișnb 
masiv de lovituri nucleare totalizind 
5 000 de megatone (adică doar o pă
trime din potențialul mondial exis
tent) ar provoca pierderi umane 
imediate evaluate la un miliard de 
morți și încă un miliard grav răniți; 
în același timp, schimbările de cli
mă care ar interveni ar duce la o 
cumplită „iarnă nucleară" ce ar 
avea ca efect exterminarea supra
viețuitorilor, dispariția oricăror urme 
de viață pe planeta noastră.

Iată argumente implacabile in 
baza cărora România a fost și este 
îndreptățită să susțină că un război 
nuclear ar fi și ultimul pe care l-ar 
cunoaște omenirea !

Așa cum a arătat in cuvintarea sa 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, avaria 
gravă produsă la centrala electro- 
nucleară de la Cemobil pune și mai 
puternic in evidentă marele pericol 
pe care îl reprezintă scăparea de 
sub control a energiei nucleare, sub 
orice formă. Efectele radiațiilor nu-

deare nu cunosc ți nu pot cunoaște 
granițe — fapt care arată cu toată 
claritatea că măsurile de securitate 
nu reprezintă doar „problema Inter
nă" a unui stat sau a altuia, ci pri
vesc și celelalte state.

In același timp, pe lingă acest as
pect, lecția celor petrecute are sem
nificații și implicații mult mai am
ple. Intr-adevăr, dacă numai un ac
cident, produs la unul din blocurile 
energetice ale unei centrale electro- 
nucleare are asemenea consecințe, 
să ne gîndim ce ar însemna, ce 
dezastru de proporții planetare s-ar 
produce dacă s-ar recurge la utili
zarea miilor și zecilor de mii de 
arme nucleare existente pe glob, tn- 
magazinind puteri de distrugere de 
mii și mii de megatone ! Nu încape 
îndoială că bombele nucleare care 
ar exploda nu ar alege și nu ar ține 
seama de nici un fel de deosebire de 
orânduire 6ocială, de concepții filo
zofice ori de altă natură. Forța dis
tructivă a armelor nucleare, a ener
giei nucleare in general — cum 
arată atît de convingător conducăto
rul partidului și statului nostru — 
nu este determinată, cind scapă da 
sub control, de orîndtiirea social-po- 
litică, de ideologia capitalistă sau 
comunistă, ci de legi proprii, fizico- 
chimice. Armele nucleare ar semăna 
moarte și distrugere pretutindeni in 
lume, nici o regiune a Pămîntului, 
nici un colțișor, oricît de îndepărtat, 
nu li s-ar putea sustrage — și toc
mai de aceea omenirea, popoarele 
nu-și pot permite, și nu trebuie să 
permită, să se ajungă la folosirea 
lor — atunci ar fi prea tlrziu. Iată 
de ce, orice acțiuni de înarmare 
atomică, orice amplasare de noi 
arme nucleare trebuie să trezeas
că și să sporească atenția și vi
gilența tuturor popoarelor, fără 
deosebire de orinduire socială, ce
lor mai largi forțe social-poli- 
tice, îndemnindu-le să-și uneas
că eforturile pentru a face să 
triumfe rațiunea, luciditatea, pentru 
a determina trecerea la dezarmarea 
nucleară.

în mod deosebit, cuvintarea secre
tarului general al partidului se face 
ecoul îngrijorării produse de ampla
sarea noilor arme racheto-nucieare

in Europa. Cu deplină Îndreptățire 
se arată în cuvântare că, departe de 
a reprezenta o garanție in plus pen
tru statele care le acceptă pe teri
toriul lor, armele nucleare duc la 
creșterea insecurității, la pericolul 
real al. unor explozii nucleare, al 
distrugerii națiunilor respective, a 
altor țări și popoare. Este, de aceea, 
de domeniul evidenței că amplasa
rea. armelor racheto-nucieare pe te
ritoriul unor state europene nu pri
vește și nu poate privi numai statele 
respective, ci toate statele continen
tului, fără excepție, toate fiind che
mate să acționeze — cit mai este 
timp ! — pentru înlăturarea din Eu
ropa și din întreaga' lume a arsena
lelor nucleare.

După cum este știut, popoarele 
lumii și-au legat de intîlnirea so- 
vieto-americană Ia nivel înalt spe
ranța că se vor înregistra pași reali 
pe această cale, pe calea dezarmării 
nucleare, speranță care, din păcate, 
nu a fost îndreptățită de evoluțiile 
ce au urmat. Cu atît mai justificat 
apare apelul pe care România socia
listă, prin glasul reprezentantului său 
cel mai autorizat, 11 adresează Uni
unii Sovietice și Statelor Unite — de 
a acționa in spiritul angajamentelor 
asumate Ia Geneva șl de a face totul 
pentru realizarea unor acorduri co
respunzătoare. reciproc acceptabile, 
în direcția dezarmării. în primul rind 
nucleare, a destinderii și colaborării.

România sprijină activ, cum este 
cunoscut, programul de dezarmare 
nucleară în mai multe etape, pînă în 
anul 2000. propus de Uniunea So
vietică — și. în cuvintarea șefului 
statului român, acest sprijin a fost 
reafirmat o dată în plus. în același 
timp. România consideră că și pro
punerile formulate de alte state pot 
constitui o bază pentru desfășurarea 
negocierilor și realizarea unor acor
duri corespunzătoare — fiind nece
sar să nu se precupețească nici un 
efort în acest sens.

Cu deosebită tărie a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu necesita
tea de a se ajunge. încă in acest an, 
la un acord privind oprirea amplasă
rii de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune in Europa și apoi 
trecerea la eliminarea celor existente. 
Secretarul general al partidului nos
tru a reafirmat, cu aceeași vigoare, 
urgența cu care se impune realizarea 
unui acord corespunzător privind 
încetarea experiențelor nucleare și a 
adresat din nou Statelor Unite apelul 
de a pune capăt experiențelor nu
cleare și a se alătura moratoriului 
propus de Uniunea Sovietică, che- 
mind. totodată, și celelalte state 
nucleare Să se alăture propunerilor

de încetare a oricăror experiențe 
atomice.

în același timp, a fost pus in evi
dență imperativul împiedicării mili
tarizării Cosmosului. în mod cu to
tul îndreptățit, în cuvlntare se subli
niază că nu poate exista o apărare 
antinucleară nici pe Pămînt și nici 
în Cosmos. într-adevăr. se vorbește 
mult în ultima vreme de așa-numitul 
„război al stelelor", s-a si trecut la 
primele experiențe în direcția reali
zării unui „scut spatial" împotriva 
rachetelor nucleare — dar presupu- 
nînd că s-ar putea realiia mijloace 
tehnico-militare de distrugere a ra
chetelor in atmosferă, se trece cu 
vederea faptul că radiațiile nucleare 
ale acestora nu ar fi cu nimic mai 
mici, ele ar cădea tot pe supra
fața Pămîntului, Incit efectul dis
tructiv ar putea fi chiar și mai 
amplu.

Iată tot atîtea motiye care Justifică 
aprecierea că omenirea se află într-o 
epocă hotărîtoare, intr-un moment 
de răspîntie al întregii sale exis
tențe, comandamentul primordial, 
„sarcina numărul unu" pe ordinea 
de zi a umanității fiind înlăturarea 
primejdiei nucleare ce se profilează 
atit de amenințător. Reafirmind 
acest adevăr, secretarul general al 
partidului a dat, in același timp, 
expresie convingerii nestrămutate a 
poporului român că există forțe în 
măsură să schimbe cursul evenimen
telor. să oprească drumul spre ca
tastrofa nucleară, să deschidă calea 
făuririi, unei lumi fără arme și răz
boaie.

Adoptarea unui program complex 
de dezarmare, în centrul căruia să 
se afle dezarmarea nucleară, dar 
care să cuprindă și armele chimice, 
precum și ansamblul armelor con
venționale — așa cum . propune 
România — constituie, mai mult ca 
oricind. o necesitate absolută, vitală 
pentru supraviețuirea umanității. în 
numele acestui țel suprem, poporul 
român, prin glasul celui care-i con
duce destinele, glasul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. adresează. încă o 
dată, tuturor popoarelor planetei 
apelul solemn de a-și uni forțele si 
a acționa împreună pentru a impune 
dezarmarea, pentru a apăra dreptul 
primordial al popoarelor la existentă 
liberă și demnă, ferită de spectrul 
războaielor, la un viitor pașnic și 
prosper. Această chemare, propune
rile concrete ale României concordă 
pe deplin cu idealul ca, în Anul In
ternațional al Păcii, să se acționeze 
cu fermitate și eficient în interesul 
asigurării unei păci trainice.

Romulus CAPLESCU

AGENȚIILE DE PRESĂ^

TRANSMIT: '
■ VIZITA. în perioada 5—9 mai, < 

o delegație de activiști ai P.C.R.,
I condusă de Ion Catrinescu. mem- ‘ 
bru al C.C. al P.C.R., prim-ad
junct de șef de secție, a efectuat, I 

I la invitația C.C. al P.M.U.P.. o vi- | 
zită in R.P. Polonă. La încheierea

I vizitei, delegația a fost primită de | 
Wlodzimierz Mokrz.vszczak. mem-

1 bru supleant al Biroului Politic, ' 
.secretar al C.C. al P.M.U.P.
î ÎNTREVEDERE CHINO-CANA- ; 

DIANA. Secretarul general al C.C.

Ial P.C. Chinez, Hu Yaobang, s-a in- | 
tilnit, vineri, cu primul ministru al 
Canadei, Brian Mulroney, aflat in 1 

. vizită în China. în timpul întreve- . 
derii a fost exprimată dorința de a

I se extinde, in interesul ambelor I 
țări și popoare, conlucrarea chino- 
canadiână.

NUMIRE. Gerhard Beii a fost 
| numit ministru al comerțului exte- | 
J rior al R. D. Germane, în locul lui | 

Horst Solie, care devine vicepre- 
j ședințe al Consiliului de Miniștri. I
' NOUL CABINET NORVEGIAN. 
. Primul ministru al Norvegiei, . 
I Gro Harlem Brundtlandî a anun- 
I tat vineri lista noului guvern mi- 
noritar format din reprezentanți . 
ai Partidului Muncitoresc. Gu- | 
vernul cuprinde 18 portofolii, din- 

| tre care opt au fost Încredințate i 
unor femei.

REUNIUNE. La Addis Abeba 
s-au încheiat, vineri, lucrările pri
mei reuniuni a Comitetului etiopia- ' 

Ino-somalez de normalizare a reia- . 
fiilor dintre cele două țări.

LA KUALA LUMPUR a fost 
I dată publicității declarația finală a I 
* conferinței internaționale „Sud- I 
iSud", la care au participat repre

zentanți din 38 de țări din Asia, I 
Africa, America Latină și Europa. I 

IEste exprimată îngrijorarea pârti
ei panților față de dificultățile eco- | 
nomice ale țărilor in curs de dez- Ivoltare și se subliniază că, în mare 
parte, ele se datorează protecțio- 
nismului comercial practicat de ță
rile occidentale și datoriei externe.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA S Cod TI 341. București Piața Sctnteil nr. 1, Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și difuzor!! d!n întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prefir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul ; Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


