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Idei și teze cuprinse in cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la adunarea solemnă consacrată

aniversării gloriosului jubileu al partidului

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
- promotorul unei 
revoluționare despre

concepții înaintate, 
construcția socialistă

In îndelungata sa existență, par
tidul comunist, continuatorul tra
dițiilor înaintate ale mișcării mun
citorești, revoluționare, constituita 
in țara noastră cu mai bine de un 
secol in urmă, și al primului partid 
politic ar clasei muncitoare, format 
in 1893. a demonstrat cu forța de 
convingere a strălucitelor sale fap
te de istorie că țelul său suprem il 
constituie infăptuirea condițiilor 
sociale in care poporul să se afirme 
plenar ca făuritor al propriilor sale 
destine, al progresului necontenit 
al societății. Partidul Comunist Ro
mân a militat și militează 
consecvent pentru bunăstarea și fe
ricirea oamenilor muncii. pentru 
întărirea continuă a patriei noas
tre. a independenței și suverani
tății ei. pentru victoria socialismu
lui și comunismului in România.

In lumina acestui principiu fun
damental al existenței și luptei re
voluționare a partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat încă o dată, in cuvintarea 
rostită la Adunarea solemnă orga
nizată cu prilejul, aniversării a 65 
de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, faptul că afirma
rea clasei muncitoare ca forța so
cială cea măi avansată a societății 
romanești este nemijlocit legată de 
insușirea de către mișcarea munci
torească din România a ideilor re

A gîndi și a acționa gospodărește 
pentru extinderea utilizării resurselor materiale

SUCEAVA

Producție-marfă
peste prevederi

In strategia amplei acțiuni de per
fecționare a organizării și moderni
zare a proceselor de producție care, 
sub Îndrumarea directă a conducerii 
partidului, se desfășoară in această 
perioadă in toate unitățile economi
ce, intre obiectivele prioritare, ală
turi de creșterea productivității 
muncii și ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, se situează 
utilizarea deplină*  eficientă și valo
rificarea superioară a resurselor 
materiale și energetice de care dis
pune economia națională. In cele ce 
urmează ne propunem să ne oprim 
asupra unei importante rezerve de 
economisire a materiilor prime, ma
terialelor, - combustibilului și ener
giei. care constă in folosirea pe 
scară tot mai largă a materialelor 
înlocuitoare. In această privință, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că trebuie să se acționeze ferm pen
tru realizarea in cele mai bune con
diții a programelor privind produ
cerea de noi materiale, mai ieftine, 
mai eficiente, care să ajute la asi
gurarea in condiții mai bune a re
surselor materiale necesare produc
ției. Totodată, in repetate rinduri, 
secretarul general al partidului a so
licitat proiectauților și producători
lor să se preocupe susținut de pro
movarea largă a înlocuitorilor, op

voluționare ale socialismului știin
țific și de aplicarea creatoare a 
acestor adevăruri generale ale con
cepției revoluționare la realitățile 
social-istorice și la condițiile con
crete din societatea românească.

In concepția partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. for
ța și vitalitatea concepției revolu
ționare, a teoriei socialismului ști
ințific, a principiilor generale ale 
edificării noii orinduiri constau ne
mijlocit in capacitatea de a recep
ta ceea ce este nou in practica so
cială, de a se dezvolta continuu in 
strinsă legătură cu viața. In această 
perspectivă revoluționară, adecva
tă spiritului viu al teoriei marxis
te a revoluției, care, așa cum este 
cunoscut, a. fost îmbogățită și.dez
voltată de chiar întemeietorii ei, 
partidul nostru, secretarul său ge
neral relevă cu consecvență faptul 
că in procesul revoluției și con
strucției socialiste formele și căile 
concrete de acțiune, metodele de 
conducere și organizare socială nu 
sint imuabile, stabilite o dată pen
tru totdeauna. Ele presupun, dim
potrivă. un proces continuu de 
perfecționare, in pas cu schimbări
le ce se produc in viață, cu sarci
nile pe care le impune procesul, 
obiectiv al dezvoltării materiale si 
spirituale a societății. „Să îmbogă
țim permanent teoria și practica

țiune judicioasă. în context cu ce
rințele și posibilitățile progresului 
tehnic contemporan.

în societatea modernă, procesul de 
înlocuire a materiilor prime și a 
materialelor clasice s-a dezvoltat și 
diversificat • intr-un ritm accelerat, 
ca urmare firească și directă a dez
voltării științei și tehnicii, a promo-, 
vării in producție a unor produse și 
tehnologii tot mai eficiente. Acest 
proces a fost stimulat de criza mon
dială de materii prime și energie, 
care a impus utilizarea unor mate
riale noi. uneori cu calități superi
oare celor tradiționale, ceea ce a 
permis o desprindere parțială a ță
rilor industrializate de poziția de 
dependență față de o serie de ma
terii prime supuse fluctuațiilor 
pieței.

Dintre multitudinea de factori 
care, au propulsat în mod exploziv 
înlocuirile de materiale, fără îndo
ială jj:i rol- esențial a avut cel al 
sporirii eficienței . economice. In 
acest sens, s-ar putea, spune că 
ecuația care definește sintetic acest 
proces ar fi aceea că substituirea de 
materiale este egală cu economia de 
muncă socială. Acesta este de fapt 
centrul in jurul căruia gravitează 
măsurile întreprinse in țara noastră, 
programele elaborate m diferite do
menii privind aplicarea pe scară 

revoluționară — arată secretarul 
general al partidului — cu toate 
concluziile luptei îndelungate de 
pină acum, cu experiența și con
cluziile generale ale mișcării co
muniste, muncitorești și să avem 
permanent in vedere noile reali
tăți ce apar in societatea socialis
tă românească și, in general, in 
lume''. Este sintetizat, in a- 
ceastă cerință, spirituj revolu
ționar novator, care a dinami
zat activitatea partidului nostru, 
munca intregului popor. afirmin- 
du-se in anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea ca o trăsătură 
definitorie a procesului construc
ției socialiste in țara noastră. 
Transformările calitative care au 
avut loc in acești ani in toate do
meniile vieții .sociale, abordarea in
tr-un spirit nou a problemelor stra
tegice ale edificării noii orinduiri 
poartă amprenta puternicei perso
nalități, a ginerii prospective și 
acțiunii revoluționare ale secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. întregul 
nostru popor asociază cu legitimă 
mindrie înfăptuirile acestor 'ani 
eroici de numele și < activitatea 
neobosită, de militant revoluționar 
și patriot înflăcărat, ale secreta
rului general al partidului, a cărui 
gfndire cutezătoare probează in 
mod strălucit capacitatea de a sesi

largă a unor înlocuitori eficienți ai 
materiilor prime deficitare. In 
această ordine de idei, este impor
tant să arătăm că in ultimii 15—20 
de ani in economia noastră s-a tre
cut la folosirea pe scară largă a unei 
serii de materiale înlocuitoare, care 
au permis economii importante de 
metale feroase și neferoase, ciment, 
lemn, bumbac, lină, piei naturale și 
altele.

Cu toate acestea, posibilitățile de 
extindere, in condiții economicoase, 
a utilizării unor înlocuitori ai ma
terialelor deficitare sint departe de 
a fi epuizate, mai ales ținînd seama 
de. faptul că in permanență sint 
puse la punct și asimilate materiale 
noi, moderne, cu caracteristici supe
rioare celor tradiționale și. in final, 
mult mai eficiente. Din păcate, mai 
sint situații in care in activitatea de 
proiectare experiența redusă și ru
tina conduc la folosirea cu precă
dere a materialelor tradiționale, ve
rificate în decursul timpului de 
practică. Așa incit, dintr-un greșit 
înțeles „simț de prevedere" sau pur 
și simplu din comoditate sint ade
sea evitate materialele noi, eficiente.

Ar fi insă eronat să se considere 
că numai inerția ar fi cauza frinării 
procesului de promovare â materia-
(Continuare in pag. a IlI-a) 

za tendințele obiective ale proce
selor sociale contemporane, de 
a orienta acțiunea practică a 
partidului și a întregii societăți in 
direcțiile hotăritoare pentru pro
gresul economic și social al țării 
noastre. .

Așa Cum s-a evidențiat încă o 
dată ir. cuvintarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu ,1a Adu
narea Solemnă organizată cu pri
lejul aniversării, a 65 de ani de 
la făurirea Părtidului Comunist 
Român, abordarea in spirit creator, 
potrivit condițiilor istorice și ce
rințelor concrete ale desfășurării 
procesului revoluționar, a adevă
rurilor generale ale concepției re
voluționare reprezintă una din 
tradițiile luminoase ale- mișcării 
muncitorești, revoluționare din țară 
noastră. _

Îndeplinirea cu succes a misiu
nii istorice a partidului clasei 
muncitoare de conducător și or
ganizator al procesului de trans
formare revoluționară a societății, x 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este condiționată ea însăși, in 
permanență, de capacitatea poli- 
tico-ideologică a partidului de a 
analiza realitățile concrete, sociale 
și naționale, de a elabora progra
mul său politic ținînd seama in
(Continuare in pag. a V-a)

Desfășurind larg întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, colecti
vele de oameni ai muncii din ju
dețul Suceava iși intensifică efor
turile in direcția utilizării cu indici 
superiori a mașinilor-unelte, insta
lațiilor și utilajelor din dotare, fo
losirii cit mai eficiente a timpului 
de lucru. Acțiunile inițiate au avut 
ca rezultat obținerea unei producții- 
marfă suplimentare in valoaiw de 
327 milioane lei. Remarcabil este 
faptul că programul de producție 
suplimentară a fost depășit cu 
264.5 milioane lei, întregul spor 
fiind realizat pe seama creș
terii productivității muncii. De- 

. pășirea planului producției-marfă 
a permis unităților economice su
cevene să livreze suplimentar be
neficiarilor importante cantități de 
produse, intre care: fier, pirită, cu
pru, plumb-și zinc in concentrate, 
produse de mecanică fină, utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică și a materialelor de construc
ții,, pentru exploatarea și prelucra
rea lemnului, cherestea, furnire es
tetice, plăci aglomerate, confec
ții textile, încălțăminte și altele. 
(Sava Bejinariu, oorespondentul 
„Scinteii").

privind conferirea unor ordine ale Republicii Socialiste România 
echipei de fotbal „Steaua" a Clubului sportiv al armatei, 
componenților, antrenorilor și unor tehnicieni ai echipei, 

precum și unor cadre din conducerea clubului
Pentru comportarea deosebită a echipei de fotbal 

Steaua" a Clubului sportiv al armatei in întrecerea din
tre echipele campioane de fotbal din Europa și ciști- 
garea „Cupei campionilor europeni", ediția 1985-1986, 
precum și pentru contribuția adusă la creșterea presti
giului ’sportului românesc pe plan internațional,

■Președintele Republicii Socialiste Romania decre
tează :

Art. 1. - Se conferă Ordinul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I echipei de fotbal „Steaua" a 
Clubului sportiv al armatei.

Art. 2. — Se conferă Ordinul „Meritul Sportiv" clasa I 
tovarășilor : Helmut Duckadam, Ștefan lovan, Adrian 
Bumbescu, Miodrag 3elodedici, llie Bărbulescu, Gavrilă 
Bolint, Lucian Bălan, Ladislau Boloni, Mihail Majearu, 
Marius Lăcătuș, Victor Pițurcă, Marin Radu, Tudorel Stoica

- componenți ai echipei de fotbal „Steaua" ; Emerich ■ 
Jenei - antrenor principal; Anghel lordonescu - antțenor 
secund, Ion Alexandrescu - vicepreședinte, ol Clubului 
sportiv al armatei „Steaua", șeful secției fotbal.

Art. 3. - Se conferă Ordinul „Meritul Sportiv" clasa a 
ll-a tovarășilor : Constantin Pistol, Anton Weisembacher, ' 
Dumitru Stingociu - componenți ai echipei de fotbal 
„Steaua", Nicolae Gavrilă - președintele Clubului sportiv 
al armatei „Steaua", Marcel Dogaru - secretarul co
mitetului de partid ol clubului, Florentin Marinescu — 
instructor cu pregătirea fizică a echipei, Vasile lordacha
- antrenor pentru pregătirea portarilor echipei,*  Cristian 
Gațu — secretarul clubului, Marin Cruțescu — organiza
tor de competiții la club, Marcel Georgescu — medicul 
echipei, Mitică Neagu - masorul echipei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SOLEMNITATEA DE LA CONSILIUL DE STAT
Tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii So
cialiste România. a in- 
jnînat. in cadrul unei 
solemnități care a avut 
loc. luni, la Consiliul de 
Stat. înalte distincții ale 
Republicii Socialiste 
România echipei de

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși componenți 
ai echipei de fotbal „Steaua”,

Stimați tovarăși,
Aș dori să vă adresez tuturor 

celor care ați jucat la Sevilla, 
precum și celor care au contribuit 
la organizarea și pregătirea echi
pei, cele mai calde felicitări pen
tru această mare victorie pe care 
ați obținut-o, ciștigind Cupa 
campionilor europeni la fotbal. 
(Aplauze îndelungate).

Vă adresez, de asemenea, cele 
mat calde felicitări cu prilejul 
acordării Ordinului „Steaua Re
publicii Socialiste România'*  clasa 
I echipei, secției de fotbal a clu
bului „Steaua”, precum și pentru 
Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I 
și a II-a ce v-a fost acordat. 
(Vii aplauze).

Consider acestea ca o inaltă 
apreciere a conducerii de partid 
și de stat pentru activitatea des
fășurată, pentru excelentul rezul
tat obținut cucerind Cupa cam
pionilor europeni la fotbal.

Fără îndoială, această inaltă 
performanță sportivă reprezintă 
rezultatul eforturilor de pregătire 
pe care le-ați făcut de a ciștiga, 
in primul rind in țară, campio
natul și de a vă putea prezenta 
la concursul internațional. Este, 
s-ar putea spune, o victorie a 
fotbalului românesc in general, a 
mișcării sportive românești', care, 
în anii construcției socialiste, a 
cunoscut o dezvoltare puternică și 
căreia partidul, statul nostru ii 
acordă un uriaș sprijin, peniru a 
se putea prezenta cu rezultate cit

fotbal „Steaua" a Clubu
lui sportiv al armatei, 
componen ți lor. an t renori - 
lor și unor tehnicieni ai 
echipei, precum și unor 
cadre din conducerea 
clubului.

La solemnitate au •
participat tovarășii Emil 
Bobu, Lina Ciobanu, Ion

Coman. Manea Mănescu, 
Nicu Ceaușescu. Petru 
Enache, Vasile Milea. 
general-locotenept llie 
Ceaușescu. adjunct al 
ministrului apărării na
ționale. secretar al Con
siliului Politic Superior 
al Armatei, Haralambie 
Alexa, președintele Con

mai bune in țară, cit și în com
petițiile internaționale. (Aplauze 
puternice).

Noi pornim de la faptul că 
sportul, inclusiv sportul de per
formanță, constituie o latură în
semnată a dezvoltării fizice și mo
rale a cetățenilor patriei noastre 
socialiste, constructori conștienți ai 
noii orinduiri sociale. Deci sportul 
trebuie să rămînă totdeauna o pre
ocupare de seamă a tineretului, a 
poporului nostru, ca o parte a în
tregii activități de construcție so
cialistă, de făurire a unei lumi în 
care omul e pe deplin stăpin pe 
destinele sale și iși făurește în mod 
conștient propriul său viitor liber 
și independent.

Fără îndoială, ciștigarea primu
lui loc in rindul echipelor de fotbal 
din Europa constituie o mindrie, 
reprezintă un eveniment impor
tant pentru „Steaua", pentru fot
balul românesc, dar, după cum se 
știe, victoriile nu sint numai un 
moment dc mulțumire, ci orice 
victorie trebuie să devină și un 
priiej de reflectare mai adincă la 
ceea ce trebuie făcut în continua
re. Nu este suficient să cîștigi 
locul I — trebuie ca, in continua
re, în întreaga activitate, să de
monstrezi că aceasta nu a fost ceva 
accidental, ci rezultatul unei înal
te pregătiri. Trebuie deci să ac
ționați și in continuare in așa fel 
incit să demonstrați că acest loc I 
a fost pe deplin meritat și să 
luptați pentru a obține și in cam
pionatul național, dar și pe plan 
european și mondial locuri cit mai 
bune. (Aplauze puternice).

Aceasta ar trebui să determine 

siliului Național, pentru 
Educație Fizică si Sport.

Au fost de fată repre
zentanți ai conducerii 
unor cluburi sportive din 
Capitală.

Pentru comportarea 
(Continuare 
in pag. a IV-a) 

conducerea mișcării sportive, si a 
fotbalului românesc, să analizeze 
cu mai mare seriozitate rezultatele 
înregistrate in ultimii ani, unele 
minusuri — inclusiv in domeniul 
fotbalului, cînd am pierdut uncie 
jocuri cu multă, multă ușurință 
— și să determine măsuri hotărite 
pentru ridicarea continuă a pre
gătirii sportivilor, a fotbaliștilor, 
dar și a celorlalte categorii de 
sportivi, pentru a ridica nivelul 
general al sportului românesc la 
nivelul construcției generale a so
cialismului în patria noastră. Să 
facem in așa fel incit loturile 
sportive, din toate domeniile, să se 
prezinte în competițiile internațio
nale cu o temeinică pregătire, cu 
hotărîrea fermă de a reprezenta cit 
mai demn culorile tricolore româ
nești. (Vii aplauze).

Am convingerea că clubul 
„Steaua" va trage și el concluziile 
necesare și pentru celelalte ra
muri de activitate, că va lua toa
te măsurile pentru a ridica pregă
tirea echipei de fotbal — că înșiși 
fotbaliștii vor înțelege că trebuie 
și mai multă exigență^mai multă 
disciplină și mai multa tehnică si 
hotărire.
. încă o dată, vă felicit din toată 
mima pentru această mare vic
torie și vă urez vouă, fotbaliștilor, 
intregului club, succese tot mai 
mari !

Urez sportului românesc să ob
țină noi victorii in toate dome
niile I

Multă sănătate și fericire, dragi 
tovarăși ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

In timpul solemnității de la Consiliul de Stat
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— Simțiți adierea aceas
ta de primăvară ?

întrebarea ne uimește. 
Sîntem în imperiul maxi
mei precizii. Al tehnicii 
riguroase. Al complicatelor 
aplicații ale fizicii. elec
tronicii. Și totuși...

— Simțiți adierea ?
întindem pe fereastră 

palma făcută căuș pentru 
a prinde presupusa pală 
de vînt. Nimic. Privim că
tre frunza tinără a pomilor 
în floare de pe dealul Re- 
diului. de aici, din preaima 
Vasluiului. Frunza abia se 
mișcă. /

— Ei. bine, de Ia această 
adiere, adică de la șaizeci 
de milibari. pornește pre
cizia aparatelor noastre — 
ne precizează tovarășul 
Gheorghe Grumăzescu. di
rectorul întreprinderii de 
aparate de măsură si con
trol.

— Pornește de la o adie
re si unde ajunge ?

— La 1 000 de atmosfere. •
— 1 000 ? ! Forță. nu 

glumă !
— Da. aceasta este gama 

de presiuni ne care le de
terminăm. Cu alte cuvinte, 
dotăm multe ramuri ale 
economiei naționale cu a- 
parate de măsură si con
trol de mare precizie.

— După cîte știm, aceas
tă întreprindere e foarte 
tînără. Abia a intrat în al 
optulea an de producție...

— E foarte tînără si. to
tuși. îsi are povestea ei 
care nu-i deloc simplă...

— Adică ?
— La înființare, noi am 

preluat întreaga gamă de 
.fabricație a unei mari în
treprinderi bucurestene. 
Dar produsele acelea erau 
deja învechite fată de noi
le cerințe ale economiei 
românești în plină dezvol
tare si modernizare. Asa se 
face că. în primii ani. pro
dusele noastre nu-si gă
seau desfacerea, rămîneau 
în stoc. Eram confruntat! 
de la început cu o situație 
intolerabilă.

— Cum ati ieșit din a- 
ceastă confruntare ?

— Prin mobilizarea în
tregului nostru’ colectiv. în 
frunte cu comuniștii. în 
situația deosebit de critică 
în care ne-am aflat, comi
tetul de partid si consiliul 
oamenilor muncii âu acțio
nat energic. Echipe de spe
cialiști de la noi au cutre-

ierat toată tara nentru a 
cunoaște nevoile reale ale 
tuturor ramurilor econo
miei naționale. A urmat un 
mare efort de creație in 
cadrul celor patru compar
timente de proiectare, de 
fapt în cadrul întregului 
colectiv.

— Rezultatul ?
— înnoirea integrală a 

producției.
— Integrală ?
— Da ! în felul acesta 

am îndeplinit o importan
tă sarcină de partid. Am 
răspuns prin fapte îndem
nului adresat nouă. ..mol
dovenilor din Vaslui", de

care muncitoare are o 
„marcă" proprie înregis
trată in sistemul metrolo
gic național. „Marca" se 
aplică pe fiecare produs in 
parte. Așadar, răspunderea 
este directă si se ridică la 
nivelul economiei tării. 
Adică la un nivel deosebit 
de înalt, mai ales dacă ne 
gîndim că aici se produc 
aparate si pentru progra
mul nuclear, si pentru in
dustria minieră, si pentru 
industria chimică, si pen
tru multe alte ramuri.

De la acest nivel înalt de 
calificare si responsabili
tate. gîndul ne poartă pen-

vărată șansă, deoarece eu, 
tinăr inginer comunist, 
mi-am dat seama că toc
mai in această luptă pen
tru nou. pentru modern, 
pentru tehnica înaltă 
să mg formez si să 
realizez. Una dintre 
vezi ? Iată, noi cel de Ia 
I.A.M.C. Vaslui sîntem ti
tularii 
ventii 
și eu 
de un 
presmetru. care reprezintă 
o prioritate pe plan mon
dial prin principiul folosit 
Si rezolvările constructive. 
Da. o prioritate mondială

Dot 
mă 
do-

unei importante in
ia care mi-am adus 
contribuția. E vorba 
anumit tin de com-

NECONTENIT IN LUPTĂ
PENTRU NOU

către • stimatul nostru 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. de a 
demonstra că știm să 
minuim în cele mai bune 
condiții mașinile si utila
jele de înalt nivel tehnic.

Străbatem halele de pro
ducție — adevărate labora
toare ale acestui domeniu 
„de vîrf" care este meca
nica fină. Peste tot — or
dine. curățenie. Peste tot 
— oameni tineri.

— Desigur, tineri ! —
ne spune tovarășa Maria 
Gherase. lăcătuș de mon
taj. membru al consiliului 
oamenilor muncii. Media 
de vîrstă este la noi de 
23 de ani. Cu alte cuvinte, 
tinerețe si calificare înal
tă : peste 80 la sută din 
oamenii noștri au cel puțin 
liceul industrial.

Privim la miinile agere 
ale comunistei Maria Ghe
rase. La montai se cere 
finețe, răbdare. gingășie. 
De asta lucrează aici 
aproape numai femei !... 
Și se mai cere multă, 
foarte multă precizie... Si 
o imensă responsabilitate. 
Imensă, da ! Cuvintul nu 
este exagerat. Aflăm că la 
metrologie.' unde se dă 
girul corectitudinii .măsură
torilor fiecărui aparat, fie-

tru o clipă înapoi. Statisti
cile oficiale ale fostei pre
fecturi consemnau in anul 
1945, la Vaslui, doar 
(douăzeci si cinci !) 
muncitori calificați. Iată de 
unde s-a pornit.

— Cu alte cuvinte, iată 
ce înseamnă socialis
mul pentru orașul Vaslui, 
ne completează meditația 
tînărul inginer Florin Radu. 
De la o biată topitorie de 
in si cînepă — la trei mo
derne platforme industria
le si de la 25 lucrători — 
la mii si mii de specialist! 
de înaltă calificare, saltul 
este uriaș nu numai pen
tru destinul unui oraș, ci si 
pentru atît de multe desti
ne omenești cărora Ii s-au 
deschis nebănuite orizon
turi de afirmare, de îm- 

■ plinire...
— ...Și printre care se 

află si propriul dumnea
voastră destin...

— ...Da. in ’79, lâ termi
narea Institutului politeh
nic din Iași, am avut sansa 
de a începe să lucrez în 
această întreprindere care 
tocmai se punea ne picioa
re si care — printr-un 
mare efort — îsi moderniza 
rapid produsele.

— Șanâa ?
— Da. vorbesc de o ade-

25 
de

Nu-i vorba de laudă, dar 
dacă ne gîndim de unde 
s-a pornit, aici, la Vaslui...

— ...Vă spun eu de unde 
s-a pornit, intervine scple- 
rul-matriter Lascăr Crean
gă. în dreptul căruia aiun- 
sesem tot străbătînd între
prinderea.

— Vă ascultăm...
— Prin anii ’70. Vasluiul

— pe care I-am 
atunci pentru prima
— nu se deosebea 
mult ca înfățișare de co
muna mea. de Costesti. 
Asta înseamnă că tot ce 
s-a întemeiat la Vaslui — 
si industriile noi. si cartie
rele noi. si viata nouă a 
oamenilor — sînt înfăptuiri 
ale acestor ani buni pentru 
tară pe care-i numim 
„Epoca Nicolae Ceausescu".

— Lucrați la o mașină 
modernă...

— Da. e o mașină de pre
lucrat prin electroeroziune. 
cu comandă numerică...

— Care vă cere o califi
care înaltă...

— Asa este ! 
pentru mine 
perfectionarea 
telor tehnico-profesionale 
constituie o sarcină de 
partid. O sarcină pe care 
mă străduiesc să o înde

văzut 
oară 
nrea

De altfel, 
calificarea, 

cunostin-

plinesc. Altminteri ar fi 
păcat. Și știți de ce ?

— Bănuim, dar e mai 
bine să ne spuneți dum
neavoastră...

— Cu o asemenea mașină 
se pot executa piese mai 
fine si — dacă ne gîndim 
bine — poate mai pretioșse 
decît bijuteriile. Dar tre
buie să alcătuiești cu exac
titate programul după de
sen. să urmărești cu aten
ție pe ecran corectitudinea 
acestui program si a exe
cuției...

— Treburi complicate...
— ...Și care cer anumite 

cunoștințe de matematică, 
de fizică, chiar de electro
nică. Și cer eforturi. Iată 
de ce spuneam că pentru 
mine perfectionarea pre
gătirii e o sarcină de 
partid.

Deslușim în cuvintele 
sculerului-matriter Lascăr 
Creangă si sentimentul 
mîndriei. si cel al respon
sabilității. si conștiința 
înaltă a datoriei. Ne gîn
dim că asemenea trăsături 
caracterizează, de fapt. în
tregul colectiv.

— Cu ce aii putea veni, 
tovarășe director Grumă- 
zescu. în completarea aces
tor gînduri ?

— As veni cu citeva fap
te care să le confirme. în
cepem cincinalul cu 
carea presostatelor 
nate instalațiilor de 
matizare, precum 
preocuparea de a i 
în premieră ..
numite tipuri de manome- 
tre si termometre cu afi
șare electronică.

— Așadar, noi priorități 
vasluiene...

. — As mai putea spune că 
am pășit cu dreptul în 
noul cincinal. realizînd 
pină în aprilie o productie- 
marfă suplimentară de 
peste patru milioane lei. 
Asta nu înseamnă că nu 
avem greutăți, dar impor
tant e că sîntem hotărîti să 
le depășim.

— Sîntem convinși! N-am 
simțit noi. la început, 
adierea vîntului de primă
vară : în schimb am deslu
șit, vizitînd întreprinderea, 
un suflu nou. înviorător...

— E suflul nou, puternic, 
primenitor al întregii țări.

fabri- 
desti- 
autâ- 

si cu 
realiza, 

națională, a-

*

Noi construcții de locuințe în orașul Roșiori de Vede, județul Teleorman Foto : Sandu Cristian
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' semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii J 
STUDII NUMEROASE, CONCLUZII PuflNE

A

CASA CU MULTI COPII

Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 2 martie 
1984 constituie un document politic esențial pentru creșterea răspunderii 
organelor și organizațiilor de partid, organelor de stat si cadrelor me- 
dico-sanitare in înfăptuirea politicii demografice si asigurarea unui spor 
corespunzător al populației. După doi ani de la adoptarea acestei ho- 
tăriri — documentele de partid si legislația fiind completate intre timp 
cu alte măsuri menite să întărească aceeași răspundere — se poate aș
tepta din partea instituțiilor locale dobindirea unei oarecari experiențe 
in cunoașterea mai bună, pe criterii științifice, a evoluțiilor demografice, 
precum si in ceea ce privește influențarea acestor evoluții in spiritul 
politicii promovate de partid. în același timp, nu se poate ignora faptul 
că domeniul are particularități care-l deosebesc mult de celelalte pro
bleme importante ce formează obiectul activității de conducere locală. 
Pornind de la aceste considerente, expunem in cele ce urmează citeva 
elemente din activitatea Consiliului popular al județului Dolj, județ care 
dispune de o deosebit de bună bază materială si umană pentru ocrotirea 
sănătății — inclusiv existența unei facultăți de medicină — dar care, in 
mod constant, înregistrează niveluri ale natalității printre cele mai slabe din țară.

Adevărata tinerețe a orașului

Fapte, inițiative, preocupări^

de

Orașul Sebeș se mîndrea odini
oară cu unele priorități care con
fereau personalitate așezării :' a 
fost primul oraș ■ din Transilvania 
care in 1378 s-a fortificat împo
triva atacurilor din afară ; aici s-a 
construit țn 1905 una dintre pri
mele uzifie .electrice din. tară ; reu
niunea meseriașilor din localitate a 
fost printre cele mai vechi din 
Transilvania. Dăr aceste priorități 
n-au marcat, destinul urbei. Pentru 
că realizările cu adevărat remar
cabile cu care se mindrește 
Sebeșul aii fost obținute în 
ultimele două decenii. în 
1965, Sebeșul pornea de la o 
populație de 19 607 locuitori, 
o producție în valoare de 212,8 
milioane lei și un efectiv 
muncitoresc de 5 652 persoa
ne. Prezentul are o altă di
mensiune. Vechile făbricuțe
ciorapi și piele s-au dezvoltat 
și modernizat, practic au deve
nit noi și puternice unități, 
astfel incit întreprinderea de cio
rapi și întreprinderea de piele 
și marochinărie „Căprioara” se nu
mără acum printre cele mai mari 
din țară cu acest profil. Calitatea 
produselor realizate de aceste uni
tăți este de acum recunoscută și 
apreciată atlt în țară, cit și peste 
hotare. în perioada de după Con
gresul al IX-lea al partidului, s-a 
construit aici un mare combinat de 
prelucrare a lemnului. Arborii do- 
boriți in-unitățile forestiere de pe 
Valea Sebeșului, pină mai din sus 
de Oașa, intră, după un drum 
scurt, in procesul industrializării la 
fabrica de plăci fibrolemnoase sau 
la noile fabrici de mobilă de, artă 
și cea de scaune, date in funcțiune 
anul trecut. Combinatul de prelu-

a lemnului a adus așezării o 
promoție muncitorească. In

crare 
nouă ■ 
apropierea combinatului s-a con
struit modernul cartier „Mihail Ko- 
gălniceanu". Noul liceu dat in fo
losință in 1972 are, lucru firesc, 

„profil de prelucrare a lemnului. In 
ultimii ani, prin strădania exem
plară, a directorului, său, profesorul 
Tit.u Bogdan, sebeșan get-beget, a 
devenit una dintre modernele uni
tăți școlare ale județului Alba.

— Condițiile bune de care dis-

din județele țării

punem ne angajează să pregătim 
temeinic cadre pentru combinat și 
cetățeni pentru oraș — ne spu
ne el.

Multi dintre cetățenii' de frunte 
ai Sebeșului, o parte dintre actualii 
colegi de cancelarie, au invătat pe 
băncile liceului, i-au fost elevi. 
Pentru un om care a pus umărul 
la progresul orașului natal este un 
prilej de satisfacție să trăiască și 
să muncească alături de cei care, 
elevi pină ieri, dau proba exame
nului civic.

Probă la care sebeșenit adaugă 
mereu cite un capitol, trimestru de 
trimestru, an de an. In 1986 se es
timează să se realizeze, prin ac
țiuni patriotice, obiective de interes 
obștesc 
milioane 
in zona 
colo de 
cfllnicii, 
Blocuri :

in valoare de peste 23 
• lei. Se construiește intens 
centrală a orașului, „din- 
poșta nouă”, cum zic lo
pe șoseaua spre Sibiu, 

moderne cu spatii comer-

dale la parter. Numărul noilor a- 
partamente construite in oraș a de
pășit cifra 3 000. în afară de noile 
construcții, amenajarea zonelor 
verzi și plantarea florilor rămin 
îndatorirea de inimă a tuturor cetă
țenilor orașului.

Orașul, al cărui potențial in,dus-', 
trial a crescut de 10 ori in- peri
oada 1965—1985, iar numărul per
sonalului muncitor de 
ori.

Orașul, pe teritoriul căruia, la 
Petrești, a fost 
funcțiune una 
patru 
struite pe riul Sebeș, 
aici, pieptul barajului 
acumulare adună apă pen
tru alimentarea^ in sistem 
regional — lucrare de mari 
proporții — a municipiului 

Alba Iulia, a orașelor Sebeș, Aiud, 
Blaj și a comunei Teiuș. Aproape 
40 la sută din populația județului 
Alba primește de la Sebeș, din un
dele riului Sebeș, apa potabilă ne
cesară.

— în acest an, ne spune prima
rul orașului, Dumitru Crișan, con
ducta de aducțiune a apei potabile 
Petrești-Sebeș se va dubla. Este 
încă un semn că orașul se dezvoltă, 
iar populația crește. în anul trecut, 
in oraș s-au înregistrat peste 1100 
de nașteri și 220 de căsătorii. Tot 
in anul trecut a fost dată in folo
sință o nouă și modernă mater
nitate. Sebeșul este deci un oraș 
tinăr, cu o populație tinără.

Un oraș in care se construiește 
intens pentru prezent și viitor.

aproape 3

pusă 
dintre 

hidrocentrale

Gh. ATANAS1U 
Petru NECULA

Ștefan D1N1CA 
corespondentul „Scînteil Pe lacul Cișmigiu din Capitală

Foto : Eugen Dichiseanu

Precizăm de la bun început că 
lacunele, elementele încă necristali
zate ale stăpînirii acestui delicat do
meniu nu aparțin în exclusivitate 
județului Dolj. Un motiv în plus să 
considerăm rindurile de fată drept 
invitație Ia o dezbatere mai largă, 
așteptînd și punctul de vedere al 
factorilor de răspundere din alte ju
dețe.

Dacă s-ar întocmi o ierarhie pri
vind natalitatea, județul Dolj s-ar 
situa pe locul 
șapte... de la coa
dă. Să însemne 
acest fapt că- in
stituțiile de re
sort stau în ex
pectativă ori își 
îndeplinesc fără 
convingere prin
cipalele atribuții legate de politica 
demografică ?

. Răspunsul . .corect la întrebarea 
pusă implică anumite . diferențieri. 
Unele privesc nivelul răspunderilor, 
altele obiectivul direct, imediat al 
activității.

Desigur, pe primul plan al atenției 
se situează corectitudinea si profe- 
sionalitatea cadrelor medico-sanita- 
re. Numărul, varietatea și meticulo
zitatea căilor prin care direcția sa
nitară județeană „tine în mînă" — 
cum s-ar spune — asistenta medica
lă a mamei și nou-născutului sînt 
demne de relevat. Printre altele, pe 
lingă investigarea severă de către 
spitale a fiecărei nereușite în asis
tenta materno-infantilă. a doua zi 
de miercuri a fiecărei luni este ‘con
sacrată analizării la nivelul direcției 
sanitare a acestor eventuale nereu
șite ; sesizarea colegiului de discipli
nă a personalului sanitar fie si cu 
cele mai mici carențe în asistenta 
mamei si copilului s-a soldat intr-un 
singur an cu peste 80 sancțiuni dis
ciplinare ; orice caz din sfera indi
catorului „mortalitate infantilă" for
mează obiectul unor exigente dezba
teri atît la nivel județean, cit și la 
bază, cu colectivul unității medicale 
direct implicate. Rezultatul acestor 
măsuri si al altora, similare, este 
vizibil. A fost diminuat nivelul mor
talității infantile, aproape constant 
din 1980. a scăzut cu aproximativ 60 
la sută numărul avorturilor, sînt 
depistate cu mai multă responsabi
litate întreruperile de sarcină pro
vocate.

Un alt rol important al oamenilor 
în alb este desfășurarea cu asidui
tate a educației pronataliste a popu
lației. Numărul și varietatea acestor

acțiuni în județul Dolj nu sînt cu 
nimic mai prejos decît în alte zone, 
în plus, chiar poate fi consemnată 
antrenarea la aceste acțiuni a cadre
lor didactice universitare. Nu lipsesc 
conferințele, nu lipsesc filmele docu
mentare. nu lipsesc sfaturile prema- 
ritale. simpozioanele ș.a.m.d. Ca me
todă mai deosebită poate fi amintită 
formula brigăzilor formate din trei 
medici specialiști (boli interne, pe
diatrie și obstetrică), deplasate în

Citeva constatări în județul Dolj care pledează 
pentru o implicare mai profundă a consiliilor populare 
în problematica ocrotirii sănătății și creșterii populației

localități rurale cu dublu rol — con
sultații profilactice și propagandă 
științifică.-

Dar cu toate că acțiunile, educati
ve. preeum- și cele de întărire a-dis
ciplinei si profesionalitătii in munca 
medico-sânitară au crescut mult in 
intensitate. în sfera așa-numitului 
„comportament demografic" al popu
lației rezultatele acestor activități 
sînt timide. Descifrarea acestei 
neconcordanțe Incumbă. în primul 
rind. comisiei de demografie. Ea 
constituie, putem spune, nivelul al 
doilea, „linia de mijloc", a urmări
rii evoluțiilor demografice. Avînd o 
largă cuprindere, cu reprezentanți ai 
unor unități foarte diferite, folosind 
intens metoda colectivelor pe spe
cialități. comisia încearcă să lăr
gească orizontul de cercetare din
colo de competenta cadrelor sanitare.

Pentru anul în curs. tematica 
orientativă întocmită de comisia ju
dețeană de demografie înscrie 22 de 
studii. Simpla enunțare a unora din
tre acestea sugerează ce ferestre 
largi sbre- cunoaștere deschid ele : 
„Navetismul și implicațiile demo-so- 
ciale ale acestui fenomen în comu
nele suburbane ale municipiului 
Craiova". „Studiu privind evoluția 
comportamentului demografic în 
două mari întreprinderi", „Studiu in 
6 întreprinderi privind modul de 
respectare a legislației muncii pen
tru ocrotirea femeii gravide", „Stu
diul utilizării capacității existente a 
creșelor din municipiul Craiova si 
eficienta economică a acestora". în 
funcție de amploarea cercetării si 
importanta' concluziilor, studiile sînt 
dezbătute fie în ședințele plenare, 
fie în cele ale biroului comisiei de 
demografie. S-a încetățenit practica

Prin participarea tuturor cetățenilor - o nouă calitate in autogospodărirea localităților
Capitala trebtiie să constituie un model de bună gospodărire ! Chiar 

dacă este un vast șantier, primul oraș nu își poate îngădui decît o haină 
edilitară ca de sărbătoare în orice zi a anului. Cu atît mai mult acum, 
în plină primăvară, este necesar Ca înfrumusețarea orașului să constituie 
o preocupare generală, o activitate obișnuită a tuturor cetățenilor, in 
spiritul principiilor autoconducerii și autogospodăririi, în virtutea tradi
țiilor noastre de buni gospodari, toți locuitorii trebuie să înțeleagă ase
menea imperative, să participe la amplele acțiuni de bună gospodărire 
și înfrumusețare urbanistică stabilite de consiliile populare.

Curățenia și înfrumusețarea Capi
talei constituie, în permanentă, un 
punct principal pe agenda de lucru 
a Consiliului piopular al municipiu
lui București care urmărește, in mod 
deosebit, ca această activitate să 
aibă o mai mare eficiență, prin or
ganizarea sa riguroasă, prin antrena
rea tot mai largă a cetățenilor. în 
acest scop, pentru anul in curs s-a 
alcătuit și adoptat un program bine 
fundamentat, prin care, pc baza pre
vederilor Legii nr. 10 din 1982 și 
Legii nr. 1 din 1985, se stabilesc sar
cinile concrete ce revin cetățenilor 
și unităților (economice, comerciale 
etc.), precum și întreprinderilor de 
gospodărire comunală.

Programul .-de înfrumusețare și 
gospodărire a Capitalei, preciza to
varășul Ștefan Birceri. vicepreședin
te al consiliului popular municipal, 
are ca obiective întreținerea, moder
nizarea și repararea străzilor, îngri
jirea și extinderea spatiilor verzi, 
urmînd să fie plantați peste 40 000 
de arbori și aproape -700 000 de 
arbuști, repararea și înfrumusețarea 
clădirilor, extinderea dotărilor tehni- 
co-edilitare, intensificarea acțiunilor 
gospodărești și de salubrizare. Ase
menea lucrări se desfășoară in toată 
Capitala, dar în mod deosebit se de
tașează cele din parcul de la noul 
Palat al pionierilor, din cartierul 
Cringași-Ciurel. ca și de pe arterele 
de penetrație in municipiu. Toate

acestea necesită un mare volum de 
muncă ce nu poate fi realizat doar 
de către întreprinderile de gospodă
rire comunală. îndeosebi, in privința 
gospodăririi și curățeniei municipiu
lui este necesar ca toți locuitorii să 
participe, cu convingerea că numai 
așa orașul poate arăta mai frumos, 
mai curat ! Desigur, un rol însem
nat în menținerea curățeniei și a 
aspectului plăcut în Capitală îl au 
și edilii municipiului, in a căror 
activitate persistă de mai multă 
vreme numeroase angajamente și 
promisiuni ce-și așteaptă indepli- 
nirea. în rindurile de față, însă, ne 
vom concentra atenția asupra în
datoririlor cetățenești in acest do
meniu.

Intr-adevăr, oricît ar fi de mari, 
eforturile municipalității nu pot 
acoperi volumul de muncă pe care 
îl necesită menținerea în stare de 
curățenie a 35 de milioane de metri 
pătrați, cit însumează străzile caro
sabile și trotuarele din București. De 
aceea, trebuie să se înțeleagă de 
către fiecare că fără amplul aport 
cetățenesc este greu, este practic 
imposibil ca municipiul să fie men
ținut intr-o bună stare de curățenie. 
Cea mai la indemină modalitate de 
a contribui Ia curățenia orașului este 
aceea de a păstra, de a nu murdări 
sau degrada strada sau parcul, scua
rul ori locul de joacă pentru copii, 
de a respecta munca celor ce se

străduiesc să curețe orașul zi și 
noapte, să-i confere prospețimea de 
care are nevoie. Orașul, străzile lui 
vor arăta cu atît mai bine, cu cit 
spiritul civic va ii mai ridicat și se 
va manifesta ca o trăsătură domi
nantă a cit mai multor cetățeni. Atit 
prin propria atitudine, cit și prin 
neimpăcarea. prin opinia intransigen
tă fată de actele acelora ce nu înțeleg 
încă asemenea comandamente ale 
igienei urbane.

prin fapte. Zi de zi, în fiecare sector 
al Capitalei, între trei și cinci mii 
de locuitori, oameni ai muncii din 
întreprinderi, locatari, elevi, fac 
toaleta de primăvară a străzilor și 
trotuarelor, a spațiilor verzi din ju
rul blocurilor, a parcurilor și zone
lor de agrement. Duminicile se în
registrează o participare si mai nu
meroasă, numărul celor angajați în 
asemenea activități trecind cu regu
laritate de 60 de mii de persoane.

PE FIECARE STRADĂ, IN FIECARE CARTIER 
SlNT NECESARE AMPLE ACȚIUNI DE BUNĂ 
GOSPODĂRIRE Șl ÎNFRUMUSEȚARE EDILITARĂ 
----------- însemnări din Capitală ------------

Adevărata măsură a spiritului 
cetățenesc o dă insă participarea. 
Participarea nemijlocită la buna gos
podărire a orașului, cu uneltele hăr
niciei și curățeniei. Există acum o 
repartizare judicioasă a activităților 
gospodărești și de salubrizare, cu- 
noseîndu-se modul concret în care se 
va acționa — de către cine, in ce 
condiții, cu ce periodicitate — pînă 
la nivel de comitet de cetățeni și 
asociație de locatari. El va fi detaliat 
— în baza Legii nr. 1 din 1985 — pină 
la împărțirea lucrărilor pe cetățeni. 
Totul este ca acest program, precum 
și cele constituite pe baza sa la sec
toare și circumscripții să fie respec
tat, îndeplinit de către fiecare fac
tor răspunzător, de către fiecare 
cetățean.

Trebtiie spus căanulți cetățeni în
țeleg aceste imperative și le răspund

Stimulativă este și via întrecere 
dintre sectoare, dintre cartiere și 
circumscripții electorale. în fiecare 
seară, de altfel, comitetele executive 
ale consiliilor populare ale sectoare
lor raportează la comitetul munici
pal de partid ce acțiuni s-au realizat 
în ziua respectivă.

Secvențe de muncă rodnică, pusă 
în folosul obștii, sînt de întîlnit 
peste tot. în sectorul 1, unde se află 
porțile aeriene și frumoasele căi de 
acces și promenadă, exigența este și 
mai ridicată.

— Prin zeci de mii de ore de muncă 
patrio.tică, spunea tovarășul Ion Trăi- 
lă, prim-vicepreședinte al consiliului 
popular al sectorului, s-au făcut lu
crări de întreținere și amenajare pe 
30 de hectare spații verzi. Și tot 
aici. în această parte a orașului s-au 
plantat frumoase covoare florale, s-a

reparat mobilierul stradal, astfel ca 
arterele de circulație ale sectorului 
să arate tot mai frumos, să fie cit 
mai reprezentative pentru marele 
municipiu care este Bucureștiul.

Din păcate însă, un periplu prin 
Capitală scoate la iveală și numeroa
se aspecte de „amorțire" a spiritului 
civic, mai precis de delăsare. Reali
tatea este că zone ample ale orașu
lui se infătișează necorespunzător ; 
există contraste mari, foarte mari 
intre comportarea deputafilor locali, 
a comitetelor cetățeneștii, asociațiilor 
de locatari — contraste flagrante 
între hărnicia unora și pasivitatea 
altora. Nu puține sînt străzile 
unde nici un singur deputat nu 
și-a făcut apariția să cheme oamenii 
la acțiuni edilitare, să-i mobilizeze, 
să organizeze asemenea activități. Să 
ne mirăm că unde există ase
menea deputafi „onorifici" sau 
„comitete cetățenești" pe hîrtie 
nu vezi om ieșit in stradă cu mătura 
sau lopata — în schimb vezi din plin 
praful și noroiul ? ! Este adevărat 
că pe multe dintre marile artere s-a 
lucrat și se lucrează bine, constant, 
dar interesul cetățenesc trebuie să 
se manifeste și în celelalte zone ale 
orașului, în fiecare cartier, în fiecare 
străduță. Locuitorii trebuie să parti
cipe mai susținut, cu orgoliul de a 
locui pe o stradă, intr-un cartier 
bine gospodărite, așa cum au orgo
liul casei curate, al apartamentului 
bine întreținut.

în cele mai multe asemenea cazuri, 
totul se poate rezolva în citeva 
după-amieze de muncă însuflețită 
ori in citeva duminici și chiar mai 
repede. Că așa stau lucrurile a do
vedit-o și operativitatea cu care s-au 
înlăturat petele edilitar-gospodărești, 
atunci cînd celor în cauză le-au fost 
reamintite rigorile legii. Deși puteau 
înțelege și fără asemenea apeluri că

este în propriul Interes să păstreze 
curățenia, să participe la curățenia 
orașului, a străzii pe care locuiesc.

Este adevărat, in oraș se constru
iește mult, multe zone ale munici
piului fiind dificil de Întreținut. Dar 
tocmai de aceea se impune o încor
dare a eforturilor, o susținută cola
borare a edililor cu cetățenii. O preo
cupare mult mai susținută pentru 
curățenia orașului trebuie să mani
feste și constructorii. In mod deo
sebit, trebuie să aibă în vedere acest 
lucru întreprinderea care execută 
amenajarea Dîmboviței, ca și unele 
șantiere ale centralei de construc- 
ții-montaj. în general, trebuie să 
existe o intensificare a eforturilor 
de intreținere a curățeniei în mu
nicipiu. sarcini sporite urmînd să-și 
propună consiliile populare ale sec
toarelor 3 și 4, deputății și cetățenii 
din circumscripțiile electorale aflate 
în cartierele Giurgiului, Berceni, 
Chitila și altele.

Participarea la buna gospodărire și 
înfrumusețare edilitară nu este un 
simplu act facultativ, ci o îndatorire 
civică, o obligație prevăzută de legile 
tării, o activitate de maximă impor
tantă socială, față de Care, în capi
tala tării, exigențele nu pot fi decit 
sporite. De altfel, măsurile întreprin
se de către consiliul popular munici
pal pentru înfrumusețarea urbanisti
că sînt, in cea mai mare parte, rod 
al consultării cetățenilor, al propu
nerilor acestora — și ele pot fi trans
puse în viață numai prin amplă 
participare cetățenească. Iată de ce. 
toți locuitorii municipiului trebuie să 
înțeleagă aceste cerințe, să își. ma
nifeste necesarul spirit gospodăresc, 
contribuind la continua înflorire a 
Capitalei.

Ion MARIN
Dan CONSTANTIN

bună ca programarea acestor ana
lize Pe bază de studiu să fie antici
pată pentru întregul an. îneît ele 
constituie. împreună cu informările 
si rapoartele de activitate curentă, o 
serioasă bază de discuție în cadrul 
comisiei.

Dar studii au fost întocmite si în 
anii anteriori. Ce s-a întimplat cu 
ele ?

Nu se observă nici un fel de sem
ne că bogatele și complexele con
statări ale studiilor demografice ar 
influenta sistemul de decizie. Ele 
rămîn în mape și la nivelul dezba
terilor din comisia de resort ca un 
scop în sine. Este adevărat că -atri
buția de președinte al comisiei de 
demografie este deținută de vicepre
ședintele cu probleme sociale al 
consiliului popular județean, care 
participă deci la activitatea de de
cizie si poate promova opiniile, su
gestiile, constatările comisiei. Același 
activist, în calitate de secretar al co
mitetului județean de partid, asigu
ră si informarea operativă a orga
nului de partid. Dar aceste modali
tăți. strict operative, nu pot înlocui 
acea stăpinire reală a fenomenelor 
vieții, optica de larg orizont și cli
matul de responsabilitate care se 

conturează prin 
analize largi, spe
cial organizate, 
desfășurate cu 
prezenta tuturor 
celor implicați 
sau vizați. Oricît 
de promptă ar fi 
informarea ope

rativă a conducerii județului asu
pra evoluțiilor statistice, ea riscă să 
confere o viziune incompletă, canti- 
tativistă, asupra- fenomenelor demo
grafice, după logica „cresc indicato
rii, înseamnă că s-a acționat bine" 
și viceversa.

Oricît de exacte ar fi statisticile 
demografice, oricît de convingătoa
re ar fi activitățile educative prona
taliste. mentalitatea răspunderii so
ciale fată de creșterea natalității tre
buie consolidată, dezvoltată în optica 
si modul de a lucra nu numai ale 
dispensarelor si spitalelor, ci și ale 
consiliilor populare locale, conduce
rilor de unități etc., etc.

Din martie 1984 pînă în prezent, 
acest domeniu a fost analizat o sin
gură dată în sesiunea consiliului 
popular (in noiembrie... 1984 !) și o 
singură dată în comitetul executiv 
(in aprilie 1985 !). La această ultimă 
analiză, făcută într-un pachet de 8 
probleme, pe picior de egalitate cu 
starea drumurilor și podurilor, cu 
stadiul folosirii energiei neconven- 
tionale. cu modernizarea rețelei co
merciale. s-a ascultat referatul suc
cint al directoarei direcției sanitare 
județene (care inerent s-a referit 
numai la activitatea corpului sani- 
tar)K iar la cuvînt a participat o sin
gură persoană : tot referenta ! Să 
mai surprindă că principala concluzie 
desprinsă din asemenea- „dezbateri" 
a fost aceea că activitatea în dome
niul demografiei a fost... bună (intru- 
cit s-a realizat un procent) ? ! Dar 
nivelul atins prin creșterea natali
tății era... nivelul criticat în docu
mentele de partid ca insuficient ■ pe 
scară națională ! ■

Si mai edificatoare este „preocu
parea" Ia nivelul consiliului popular 
județean. Singura analiză in sesiu
nea deputatiloi- s-a soldat cu adop
tarea Hotâririi nr. 13 din 3 noiem
brie • 1984. La punctul 1. hotărirea 
prevedea informarea trimestrială a 
comitetului executiv cu privire la 
aplicarea programului de acțiuni si 
măsuri in domeniul demografiei ; 
dar. cum menționam mai sus. din 
5 trimestre scurse, problema demo
grafiei a figurat o singură dată oe 
ordinea de zi a comitetului executiv, 
si atunci ca efect al „unei hotărîri 
luate de organele superioare de 
partid. La punctul 7, hotărirea stabi
lea ca pină la 31 decembrie 1984 
^omitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului Craiova să 
analizeze’ acest domeniu ; această 
prevedere a fost adusă la îndeplinire 
dar... cu întîrziere de un an ! La 
punctul 8, hotărirea obliga comisia 
permanentă de resort să informeze 
viitoarea sesiune a consiliului popu
lar asupra aplicării măsurilor stabi
lite : dar problemele de acest gen nu 
au mai fost luate in dezbaterea ple
nului deputatilor nici pină astăzi.

Sint numai citeva argumente care 
atestă că sensibilitatea tuturor ca
drelor de conducere din consiliile 
populare locale și județean, din uni
tățile economice ale Doljului, fată 
de cauzele complexe ale evoluțiilor 
demografice nu se ridibă încă la 
înălțimea și complexitatea acestui 
domeniu. Se lasă prea mult această 
preocupare în atenția exclusivă a 
unităților sanitare și comisiei de de
mografie. metodele se rezumă prea 
mult la ’ conferințe si studii — nu
meroase, oar nevalorificate în pro
cesul decizional. Activitatea educa
tivă st studiile își au rolul lor, dar 
ele trebuie îmbinate — așa cum 
reiese, din Comunicatul recentei șe
dințe a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. — cu o optică pro- 
natalistă stăruitoare, promovată in 
activitatea decizională de zi cu zi 
a factorilor de resort ai localităților 
si județului în ansamblul său.

Serqiu ANDON 
Nicolae BABĂLAU 
corespondentul ,,Scînteii“
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PRODUCȚIA PENTRU EXPORT - REALIZATA RITMIC, 
_ _ _ INTEGRAI SI DE NIVEL COMPETITIV_ _ _  
CE RELEVĂ 0 DEZBATERE ORGANIZATA DE ZIARUL „SClNTEIA" Șl COMITETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

Realizarea exemplară a planului la producția pentru export rămine, 
!n continuare, una dintre cele mai importante sarcini economice ce stau 
in fața colectivelor de oameni ai muncii, a organelor și organizațiilor 
de partid — sarcină subliniată din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea rostită cu prilejul aniversării a 65 de ani de la făurirea 
partidului nostru. Pornind de la o asemenea cerință majoră, ziarul 
„Scînteia" a organizat în colaborare cu Comitetul județean Mureș al 
P.C.R. o „masă rotundă", care și-a propus să evidențieze, cu puterea 
faptelor, grija dedsebită, măsurile organizatorice și politice întreprinse 
de unitățile economice din acest județ, pentru realizarea exportului, 
această sarcină prioritară, de mare importanță pentru dezvoltarea multi
laterală a țării.

Trei sint motivele care ne-au determinat să alegem județul Mureș 
pentru dezbaterea noastră : ritmul înalt de creștere a producției pentru 
export prevăzut pentru acest an în industria județului ; calitatea și con
tinua modernizare a produselor care asigură un mare număr de parte
neri stabili (produsele mureșene se exportă în peste 60 de țări ale lumii, 
ducînd in tot aținea locuri mesajul de pace, hărnicie și iscusință ale 
poporului nostru); de-a lungul anilor în majoritatea unităților s-a acu
mulat o experiență valoroasă în realizarea producției și a planului 
pentru export.

Prima condiție 
a competitivității: 

înaltul nivel tehnic 
ai produselor

REDACȚIA : Cum evaluați si cum 
Cunoașteți cerințele partenerilor ex
terni pentru a acoperi întreaga pro
ducție pentru export cu contracte 
ferme ? Iată o primă problemă asu
pra căreia vă propunem să stăruim 
și aceasta intrucit mai există unele 
întreprinderi care invocă, intre mo
tivele care duc la nerealizarea sar
cinilor la export, lipsa contractelor 
determinate de o insuficientă cu
noaștere a tendințelor manifestate ne 
piața mondială. In acest sens, orice 
experiență este binevenită.

ING. IOAN OLTEANU, directorul 
Întreprinderii „Electromureș" : „Și in 
acest an, ca și în anii precedenți, 
planul la export este acoperit cu 
oontracte In proporție de 120 la 
sută. Cunoaștem cu exactitate 
ceea ce fabricăm pentru export și 
căror parteneri vom expedia pro
dusele noastre, Deși produsele cu 
marca «Electromureș» se exportă 
in peste 40 de țări, acum sintem 
preocupați de lărgirea ariei geo
grafice a pătrunderii pe piața in
ternațională. In condițiile accentuă
rii concurenței pe piața mondială, 
o asemenea măsură o considerăm 
absolut necesară. In acest sens, la 
fiecare produs nou pe care l-am 
lansat ne-au interesat, înainte de 
toate, performanțele sale înalte din 
punct de vedere tehnic, comparabile 
cu ce este mai modem in lume, 
calitățile tehnice și în . aceeași mă
sură cele estetice. Acum, firește, nj 
se pare normal să avem linii spe
ciale de fabricație, specialiști cu 
Înaltă calificare cane produc numai 
pentru export. După cum și apro
vizionarea cu materii prime și ma
teriale se face cu maximă grijă. 
Toate acestea au cerut eforturi de 
gindire, de inteligență, eforturi or
ganizatorice care să permită un 
control riguros al calității pe între
gul flux de fabricație. Ea -Electro
mureș» există un colectiv de cerce
tare și proiectare destul de numeros, 
care-și justifică existența prin bo
găția ideilor in asimilarea de noi 
produse cu înalți parametri tehnici 
și calitativi".

Ing. MAFTEI HURUBEAN, di
rectorul Combinatului ehimic Tlmă- 
veni : „în momentul de față, pon
derea producției noastre pentru ex
port o dețin două produse care se 
bucură de un larg interes pe piața 
mondială. Este vorba de bicramatul 
de sodiu și carbidul. Eforturile pen
tru realizarea unei calități superi
oare a acestora ne-au adus satis
facția de a avea în prezent un mare 
număr de parteneri din țările 
socialiste, din S.U.A., Africa și 
Europa. în primele patru luni ale 
acestui an am depășit planul la 
export cu 117 la sută, livrînd în plus 

Din noul peisaj industrial al patriei : Combinatul chimic din Tirgu Mureș - „Azomureș* Foto : Eugen Dichiseanu

circa 1 000 tone de produse. Preo
cuparea majoră a colectivului com
binatului pentru calitatea produselor 
este reflectată. de amplele acțiuni 
de creștere a productivității muncii 
prin modernizarea unor tehnologii, 
prin îmbunătățirea formelor de pre
zentare. . în același timp, datorită 
Înaltei pregătiri profesionale a spe
cialiștilor noștri ca și dotării teh
nice de prim rang, vom prospecta 
piața internațională cu produse noi 
de înalt nivel, cum sint sărurile de 
bariu și, mai nou, produse din 
gresie acidă".

Ing. HOREA PETRA, director 
comercial al combinatului chimic 
„Azomureș" : „Exportul nostru se 
caracterizează prin volum deosebit 
de mare, O cifră semnificativă este 
aceea că în 1985 am livrat peste 
900 mii tone de îngrășăminte. Stra
tegia a fost aceea de a ne impune 
prin seriozitate și calitatea mărfu
rilor, atribute care ne-au ajutat să 
amplificăm livrările. în momentul 
de față realizăm exporturi in 35 
de țări și, cu toate că ingrăsămin- 
tele chimice sînt produse de se
zon, prin aria geografică largă a 
partenerilor noștri, livrările se fac 
ritmic, zilnic, lună de lună. Deci 
producția pe care o realizăm nu 
este sezonieră, astfel că tot timpul 
avem contracte. De curind am 
început să exportăm în țări pu
ternic industrializate două produse 
noi cu un înalt grad de tehnicitate. 
Este vorba de melamină și mate
riale fotosensibile. Tocmai prin 
calitatea lor am cîștigat piețe cu 
o mare concurență. Exportăm în 
Franța, Canada, S.U.A., Pakistan și 
considerăm că numai prin men
ținerea nivelului atins, prin ridi
carea continuă a calității și a pre
zentării acestor produse putem să 
ne impunem în continuare".

ANDREI KISS, președintele Uniu
nii județene a cooperației meșteșu
gărești : „Statornicia relațiilor con
tractuale cu clienții externi consi
der că este o condiție de mare în
semnătate în soluționarea problemei 
aflate în dezbatere. Avem firme din 
Europa și America cu care lucrăm 
de 10—45 ani, fapt ce ne permite ca 
întregul plan anual de export să fie 
acoperit cu comenzi în proporție de 
115 la sută".

0 cerință majoră : 
onorarea contractelor 

cu maximă promptitudine
REDACȚIA : Adaptarea mai ope

rativă a ofertei de export, la solici
tările si tendințele noi apărute pe 
piața internațională asigură, fără în
doială. succesul dorit in realizarea 
strategiei unui export cit mal sub
stanțial. Ce inițiative deosebite exis
tă in unitățile mureșene in vederea 
onorării contractelor cu maximă 
promptitudine, sporirii receptivității 
față de cerințele partenerilor externi?

NICOLAE CIOBANU. director co

mercial la întreprinderea „Metalo- 
tehnica" : „Pentru onorarea la ter
men a producției noastre de export, 
analizăm decadal fiecare contract, 
comandă, astfel că livrările le facem 
de fiecare dată înainte de termen, 
întreprinderea „Metalotehnica" este 
profilată pe construcția de mașini 
textile, îndeosebi mașini de cusut 
intr-o gamă largă, mașini de trico
tat, utilaje tehnologice pentru pre
lucrarea metalelor și foarte multe 
piese de schimb aferente mașinilor 
din dotarea industriei ușoare. în 
cele patru luni care au trecut din 
acest an, am realizat un volum mai 
mare comparativ cu aceeași perioa
dă a anului trecut, ca urmare a 
promptitudinii cu care ne-am ono
rat contractele. Legat însă de această 
cerință majoră a exportului, vreau 
să ridic o problemă cu care ne. con
fruntăm adesea. Mai avem greutăți 
provocate de întlrzierea cu care pri
mim din partea unor unități cu care 
cooperăm componente cum sint : 
corpuri de mașini de cusut de la 
IMATEX, componente electrice de 
la Buzău, curele trapezoidale de la 
Combinatul de articole din cauciuc 
Jilava, rulmenți de la „Rulmentul"- 
BraȘov etc. Furnizorii noștri amin
tiți trebuie să înțeleagă că astfel nu 
putem să realizăm o cerință atît de 
importantă pentru export cum este 
respectarea cu cea mai mare stric
tețe a termenelor din contracte".

Ing. ELISABETA VERZIA, acti
vistă a comitetului județean Mureș 
al P.C.R. : „Ritmicitatea și promp
titudinea livrărilor la export sint 
cuvinte de ordine aproape în toate 
unitățile economice din județul 
Mureș. Comisia județeană pentru 
export urmărește sistematic în uni
tăți stadiul lansărilor în fabricație 
a tuturor comenzilor existente ca și 
al producției destinate exportului. 
In momentul de față aceasta nu este 
acoperită cu contracte, ceea ce ne-a 
determinat să intervenim cu o- 
perativitate pentru depășirea greu
tăților ivite în cooperarea din
tre furnizori și beneficiari. în 
mod cu totul deosebit urmărim rea
lizarea a 23 de produse de mare 
tehnicitate, a căror pondere repre
zintă 95 la sută din planul valoric 
de export, produse care se reali
zează ritmic și se expediază cu 
maximum de promptitudine. Poate 
că tocmai din acest considerent cele 
mai multe dintre unitățile din ju
dețul Mureș au asigurate comenzi 
pentru întreaga producție de export 
a acestui an. Cu toate acestea, re
cent, comitetul județean de partid 
a analizat situația, cerînd un spri
jin mai substanțial din partea unor 
ministere și întreprinderi de comerț 
exterior pentru a impulsiona acțiu
nile de contractare. Vizăm în mod 
deosebit ministerele industriei elec
trotehnice, industriei ușoare, indus
triei. lemnului și materialelor de 
construcții".

EVA BLAGA, director al între
prinderii „Prodcomplex" : „Cu a- 
proape un an înainte cunoaștem ce 
produse oferim pentru export, da
torită faptului că venim la timp in 
întîmpinarea cererilor partenerilor 
noștri. Exportăm sticlărie, covorașe 
de cauciuc, utilaje pentru chimie, 

Dezbaterea organizată la Tîrgu Mureș, experiența bună adusă la 
„masa rotundă" de oameni competenți,: cu o bună experiență in asigu
rarea producției pentru export, a demonstrat cu prisosință ță examenul 
pe care produsele românești îl dau pe piața externă este foarte greu, 
dar trecut cu succes. în realizarea acestei sarcini majore a economiei 
noastre nu trebuie să se neglijeze nici un amănunt, ori cit de nesem
nificativ ar părea la prima vedere. Iată de ce, ca o concluzie a acestei 
dezbateri, se impune ca în fiecare întreprindere Să se ia cele mai hotărîte 
măsuri pentru pregătirea și lansarea in fabricație cu prioritate a pro
ducției destinate exportului, pentru onorarea exemplară a tuturor con
tractelor încheiate, pentru desfășurarea unor acțiuni ample de prospec
tare a pieței externe și de asigurare cu comenzi a întregii producții 
pentru export din acest an.

Dezbatere organizată de
Petre CRISTEA și Gheorghe GIURGIU

covoare Înnodate manual. De regulă 
livrăm mărfurile noastre cu mult 
înainte de termen, mai ales cele 
care au o mai mare căutare, astfel 
că in cele patru luni din acest an 
am realizat o depășire de aproape 
300 la sută a planului la export. 
Exportăm acum bunuri de larg con
sum, de uz casnic pe care partene
rii noștri mai vechi ni le solicită cu 
mult interes. Nid nu avem cum să 
nu fim prompți la aceste comenzi".

Cum este „proiectat" 
exportul în perspectiva 

timpului ?
REDACȚIA: Simțul perspectivei 

în realizarea sarcinilor la export 
este la fel de important ca șl cel al 
onorării contractelor prezente. Cum 
prospectați cerințele pieței externe 
in viitorul apropiat și chiar mai în
depărtat ?

Ing. loan Olteana : „Deși în mo
mentul de față avem contracte la 
export pentru producția întregului 
an, cu posibilități de a depăși pla
nul cu mai bine de 20 de procente, 
strategia noastră este de a pros
pecta și viitorul. încă din luna iulie, 
de regulă, știm cam ce avem de 
făcut pentru anul următor și chiar 
pentru anii viitori. Si tot de la 
jumătatea anului ne preocupăm pen
tru aprovizionarea tehnico-ma- 
terială. Este evident că fără o pre
gătire temeinică a producției de 
viitor nu putem ști încotro să 
mergem. Ne-am învățat să gindim 
rapid, să acționăm cu cea mai mare 
receptivitate la cererile speciale ale 
partenerilor care au început să, ne 
caute cu încredere. De exemplu, am 
asimilat produse noi, cu perfor
mante aliniate la niveluri mondiale, 
cum sint conductori cu un grad 
înalt de prelucrare pentru UNITRA, 
releuri model pentru firme din 
R.F.G., și multe altele. Prin vitezele 
mari de asimilare (asta presupunind 
o sculărie bine dotată tehnic și, mai 
ales, existenta unor specialiști de 
mare valoare), prin proiectarea com
binată cu execuția tehnologică și a 
documentației în paralel, ciștigăm 
foarte mult timp. Utilizînd formele 
de cooperare reciproc avantajoase 
cu alte firme din străinătate obți
nem oferte cu termene scurte de 
livrare, ne asigurăm importante co
menzi pentru producția de export".

Ing. Horea Petra : „Este recu
noscut faptul că am atins un înalt 
grad de competitivitate al produselor 
noastre pentru. export Avem și oa
meni pricepuți, dar avem și utilaje 
de înaltă tehnicitate care ne-au 
permis astfel de performanțe. Pen
tru viitor, strategia pe care o vom 
adapta, așa cum ne-a cerut secreta
rul general al partidului nostru, 
este de a reștringe gama 
actuală a. îngrășămintelor pe care 
le livrăm și de a fabrica îngrășă
minte cu microelemente, lărgind in 
același timp producția de meTârmifă 
și materiale fotosensibile. produse 
deosebit de valoroase, scumpa, care, 
printr-o valorificare' superioară ne 
pot aduce cîștiguri considerabile la 
export".

CALITATE IREPROȘABILĂ 

LA LUCRĂRILE AGRICOLE!
Timpul înaintat impune ca in toate județele țării, în 

toate unitățile agricole să se acționeze printr-o organi
zare exemplară a tuturor lucrărilor agricole. în ve
derea plantării neintirziate a legumelor pe suprafețele 
și in sortimentele stabilite, organele agricole județene, 
trusturile horticole, specialiștii din unități trebuie să 
aibă in vedere faptul că nerealizarea programului zilnic

de plantare, fntirzierea executării acestor lucrări se pot 
solda cu pierderi de recoltă. Deosebit de important este 
ca in fiecare fermă, pe fiecare solă să fie asigurate 
de la prima oră răsadurile și, c.u deosebire, apa nece
sară (fără de care nu poate fi concepută realizarea 
unor lucrări de calitate), să fie prezenți toți lucrătorii 
din echipe.

PLANTAREA LEGUMELOR - PE TOATE SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE
I

călărași. 0 experiență valoroasă însușită mai mult

în județul Călărași, plantarea le
gumelor timpurii pe cele 1 313 hec
tare planificate se apropie de sfîrșit.

Pînă în seara zilei de 11 mai, 
erau de plantat mai puțin de 100 
hectare : toate unitățile I.A.S. și 
asociațiile cu profil legumicol 
au încheiat această lucrare. Dar 
dacă unele unități au demonstrat 
prin fapte o bogată experiență 
și chiar inovații de mare randament, 
așa cum este Asociația de la Cuza 
Vodă, la care ne vom referi mai' jos, 
altele. în schimb, nu înțeleg că nu 
mai poate fi vorba de legume timpu
rii dacă plantarea lor in cimp se face 
cu întîrziere. In aceâstă situație se 
află cooperativele agricole din comu
nele Luica (23 ha). Nana (20 ha), 
Crivăț (17 ha), care pină în ziua 
raidului nostru nu plantaseră nici 
un hectar, aducînd tot felul de justi
ficări. Deși apropiate din punct de 
vedere geografic, ele se află ia mare 
distantă ca rezultate de alte coope
rative care, avînd chiar suprafețe 
mult mai mari, au încheiat plantarea 
in: cîmp a legumelor timpurii, așa 
cum sînt cele din comunele Borcea, 
Modelu, Lehliu. Ciocănești ș.a.

constanța, harnici muncesc cu spor, 
iar restanțierii caută justificări

în acest an, ■ unitățile agricole din 
județul Constanța cultivă 9 443 hec
tare cu legume, din care 8 335 hec
tare sint semănate sau plantate, în 
funcție de perioadele' optime reco
mandate de specialiști. Acum, la 
ordinea zilei se află plantarea in 
cîmp a roșiilor de vară, a ardeilor 
și vinetelor. Situația operativă pe 
care ne-o prezintă inginerul-șef al 
Trustului județean al horticulturii, 
Vasile Sava, dovedește, că, în gene
ral, în acest sector s-a lucrat bine, 
iar timpul prielnic a fost folosit din 
plin. Astfel, tomatele timpurii au 
fost plantate în avans față de anii 
precedent!, pe întreaga suprafață de 
1 128 hectare. După cum rezultă însă 
din aceeași situație, la roșiile de 
vară, din 890 hectare au fost planta
te 835 hectare. La această oultură 
lucrările au fost încheiate pe întrea
ga suprafață in întreprinderile agri
cole de stat, la complexul de ferme 
al I.L.F. de Ia Poiana, în cooperati
vele agricole Mereni, Comana, Olti- 
na. Viile și altele.

In mod inexplicabil, restanțe mari 
la plantarea roșiilor de vară se în
registrează în cooperativele agricole 
din apropierea orașului Constanta, 
cum ar fi Cumpăna, Palazu Mare, 
23 August, Chimogeni, Topraisar,

CLUJ; Să fie urgentată extinderea plantațiilor 
de căpșuni

Cultura căpșunului a fost exținsă 
in ultimii ani in mai multe unități 
agricole și gospodării ale popu
lației din județul Cluj. Numai uni
tățile agricole au avut anul trecut 
plantate 120 hectare cu căpșuni, ob- 
ținind de pe suprafețele aflate pe 
rod producții bune și, ca urmare, 
venituri mari din valorificarea fruc
telor. Un exemplu îl constituie co
operativa agricolă de producție Sua- 
tu, care are 20 hectare cu căpșuni. 
Președintele unității, Martin Bodor, 
ne-a spus că in 1985 a recoltat in 
medie de pe suprafețele aflate pe 
rod, lucrate cu grijă și după toate 
normele tehnologice, producții medii 
de 7 000—7 500 kg căpșuni la hectar, 
realizând un venit de circa 60 000 lei 
de pe fiecare. hectar.

Pentru acest an s-a prevăzut ca 
suprafața cultivată cu căpșuni în 
jtideț să fie extinsă în unitățile 
agricole cu 70 hectare. Au fost sta
bilite cu specialiștii din aceste uni
tăți și cercetători de la Stațiunea de 
cercetare și producție pomicolă din 
CIuj-Napoca condițiile necesare pen
tru înființarea noilor culturi. In 
toate unitățile s-a delimitat terenul 
propice acestei culturi, a fost ferti
lizată cu îngrășăminte . naturale și 
s-a erbicidat întreaga suprafață pla
nificată. S-au luat și unele măsuri 
pentru producerea și obținerea de

de oaspeți decit de...
Interesant este că. în județul Că

lărași. mai exact la Asociația din 
Cuza Vodă, cu do,uă săptămîni în 
urmă a avut loc un schimb de expe
riență la care au participat reprezen
tanți ai legumiculturii și mecanizării 
din 12 județe, veniți aici să învețe 
din experiența călărășenilor privind 
plantarea în cimp a legumelor tim
purii cu ajutorul mior semănători 
MPR-8 cu ingenioase modificări, vi- 
zind randamentul și calitatea plantă
rii. (Reprezentanții unităților că- 
lărășene care nici pină acum nu s-au 
apucat să planteze legumele timpurii 
unde or fi fost în ziua schimbului 
de experiență ?).

Fără a ne opri asupra detaliilor 
tehnice privind îmbunătățirile aduse 
semănătorilor MPR-8. un fapt merită 
subliniat : toate cele peste 30 hec
tare cu legume timpurii au fost plan
tate la Asociația din Cuza Vodă cu 
aceste semănători și culturile au in
trat în vegetație, prezentindu-se 
foarte bine, fără a fi nevoie de irigat 
în primele 10 zile, deoarece, prin 
modificările aduse la semănătoarea 
menționată, se asigură apa necesară 
direct la rădăcina plantei. Si încă un

Scărișoreanu șl altele, unde aceste 
lucrări abia au început, precum și 
la Asociația economică de stat și 
cooperatistă Mihail Kogălniceanu, 
aflată în directa subordine a Trustu
lui județean al horticulturii. încer
căm să aflăm cauzele rămînerilor în 
urmă în această unitate, dar la se
diu nu găsim pe nimeni din condu
cerea asociației. Găsim în schimb o 
situație operativă la zi, din care re
zultă că din cele 334 hectare cu roșii 
de vară fuseseră plantate doar 50 
hectare, iar alte 110 hectare însă- 
mintate în cuiburi. Așadar, numai in 
această unitate mai erau de plantat, 
in ziua de 12 mai. 174 hectare. Dacă 
la acestea mai adăugăm suprafețele 
de cîte 10—15 si 20 hectare care mai 
sint de plantat în cooperativele agri
cole enumerate mai sus, ne întrebăm 
cit de adevărată este situația opera
tivă a Trustului horticulturii, din 
care reiese că pe județ mai sînt de 
Plantat la această cultură nici mâi 
mult, nici mai puțin decit 55 hec
tare ?

Pină la lămurirea acestei enigme, 
căutăm explicațiile rămînerilor în 
urmă la asociația legumicolă din co
muna Mihail Kogălniceanu. Ajungem 
la ferma nr. 2. Nu, n-a fost nimeni 
pe acolo din conducerea asociației.

stoloni. Ce s-a realizat pînă acum 
din acest program ?

Din cele 70 hectare planificate 
s-au plantat pină in ziua de 12 mai 
58 de hectare. Cele mai multe din
tre unități, care au sarcină să în
ființeze culturi de căpșuni, s-au 
încadrat în programul prevăzut. Co
operativele agricole de producție 
„înfrățirea", Căianu", „Mica", Sta
țiunea de cercetare și producție po
micolă, întreprinderea pentru indus
trializarea legumelor și fructelor 
„11 Iunie"-Dej au plantat întreaga 
suprafață planificată. Mai mult, la 
C.A.P. „înfrățirea", de exemplu, unde 
plantarea stolonilor s-a făcut din 
timp, s-a realizat în aceste zile a 
treia udare, asigurîndu-se astfel o 
bună dezvoltare a plantelor.

Plantarea stolonilor se efectuează 
acum pe ultimele suprafețe la co
operativele agricole de producție 
Luncani și Mintiul Gherlei. Sint însă 
și unități, ca, de exemplu, coopera
tivele de producție Răscruci, Bon ți - 
da și Berchesu, care pînă la aceas
tă dată nu au realizat plantarea 
stolonilor pe suprafețele planificate. 
Cauza ? Lipsa de stoloni. Directorul 
direcției agricole județene, inginerul 
Augustin Todea, ne-a spus că, pe 
lingă cei 1,6 milioane stoloni, care 
s-au asigurat din județ, urma să se 
primească din alte județe 2,6 milioa

gazde
fapț subliniat de ing. Stamate Stamu, 
director al acestei asociații : „In ca
zul plantării manuale cu irigare de 
aprovizionare. înainte și după plan
tări sînt necesari 600 mc apă la hec
tar. în timp ce. folosind aceste ma
șini. nu mai este nevoie decit de 
50—100 mc apă la hectar. în funcție 
de umiditatea din sol. urmind ca iri
garea să se facă după 10 zile, cind 
plantele sint deja viguroase, la care 
se adaugă și faptul că numărul de 
oameni necesar se reduce la jumăta
te in cazuf folosirii acestor mașini".

Iată, așadar, o valoroasă expe
riență la indemîna tuturor, avind in 
vedere că îmbunătățirile aduse la se
mănătoarea MPR-8 nu necesită nici 
un fel de investiții, toate materialele 
folosite provenind din recuperări, așa 
cum au demonstrat legumicultorii de 
la Asociația din Cuza Vodă. Numai 
că. după cum dovedesc faptele, din 
valoroasa experiență a unor unități 
agricole călărășene au învățat mai 
mult oaspeții din alte județe decit 
gazdele.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"

Șefa fermei, inginera Adina Cemă- 
tescu, ne spune că nu s-a început 
plantarea roșiilor de vară si. drept 
motiv, ne prezintă un buletin de 
avertizare meteo, din care reieșea că 
in perioada 2—5 mai era posibil să 
cadă brumă și ca atare nu s-a lu
crat. Firește, buletinele de aver
tizare se dau pentru a se lua 
măsuri de protejare a culturilor și 
nu pot fi luate drept certificat de 
inactivitate. Aflăm, In schimb, de la 
economistul fermei, Sterian Stânei, 
că în această perioadă n-au avut 
forță de muncă (motiv pentru care 
primele culturi n-au fost recoltate). 
O ultimă explicație a faptului că 
mașinile n-au fost folosite, din lipsă 
de. combustibil — așa cum s-a invo
cat — este contrazisă de existența în 
fermă a unei cisterne cub! 700 litri 
de motorină. Dovezi că la asociația 
din comuna Mihail Kogălniceanu 
lipsește responsabilitatea.

Ce are de spus Trustul județean 
al horticulturii, a cărui datorie este 
să controleze modul în care își des
fășoară activitatea unitățile din 
subordine 7

George MTHAESCU 
corespondentul „Scinteii*

ne stoloni. Or, din județele respec
tive nu s-a adus decit o parte din 
stolonii solicitați. Nu mai puțin ade
vărat este faptul că unele coope
rative agricole de producție au în- 
tîrziat preluarea și plantarea stolo
nilor ce le-au fost repartizați de la 
Stațiunea de cercetare și producție 
pomicolă din județ, considerind că 
această lucrare se poate executa și 
mai tîrziu. Dar, după cum se știe, 
și specialiștii cunosc bine acest lu
cru, plantarea căpșunului trebuie să 
fie încheiată cel mai tirziu in aceas
tă săptămînă, să se treacă neintir- 
ziat la efectuarea lucrărilor de uda
re și întreținere. Altfel există ris
cul ca o parte din plante să se 
usuce și să nu se realizeze densitatea 
necesară și, ca urmare, nici pro
ducțiile planificate. Ce trebuie fă
cut ?

Direcția agricolă județeană, con
ducerile unităților agricole să ia 
neintirziat măsuri pentru obținerea 
stolonilor și să treacă imediat la 
înființarea noilor culturi de căpșuni 
pe intreaga suprafață planificată. 
Este de așteptat ca și direcția de 
specialitate din .cadrul Ministerului 1 
Agriculturii să dea mal mult sprijin 

*in realizarea acestui program.
Marin OPREA <
corespondentul „Scinteii*  /

CAPTATOARE SOLARE CU CONCENTRARE
LINIARĂ
Pentru atingerea, în instalații 

solare, a unor temperaturi de 
80—200°C, necesare în procese in
dustriale, se utilizează captatoare 
solare cu concentrare joasă sau 
medie, de tip oglinzi cilindropara- 
bolice sau lentile Fresnel. Aseme
nea captatoare focalizează radia
ția solară pe o linie focală, de-a 
lungul unui receptor prin care cir
culă fluidul transportor de căldură 
spre consumator. Costul captatoa
relor de acest tip realizate pe plan 
mondial (Italia, Iugoslavia, R.F.G., 
S.U.A. etc.) este de 150—200 do
lari pe metru pătrat

De curind, în țara noastră au 
fost introduse, în fabricație de 
serie la întreprinderea de contac- 
toare Buzău, ca urmare a cercetă
rilor Institutului de cercetări știin
țifice și inginerie tehnologică pen
tru electrotehnică, captatoare cilin- 
droparabolice tip CSCF-1—2,5 cu 
concentrare joasă, utilizabile pentru 
producerea căldurii la 80’—100’C, 
cu un aport anual de energie de 50 
pină la 70 kilograme combustibil 
convențional pe metru pătrat de 
captator solar.

In întreprinderea buzoiar.ă au și

NOUTĂȚI TEHNICD-ȘTIINTIHCE ROMANEȘTI
(Urmare din pag. I)

fost realizate mai multe tipuri de 
instalații-Pilot pentru producerea 
apei calde la temperatura de 80°C, 
precum și a aerului cald la tem
peraturi pînă la 70°C, cu aplicații 
în industrii alimentară (spălări 
tehnologice) și industria de nutre-

METAN DIN BIOXID DE CARBON
Ideea valorificării unor surse re

ziduale de bioxid de carbon și 
hidrogen, utilizînd capacitatea unui 
grup specializat de bacterii (me- 
tanogene) de a forma metan din 
acești doi compuși, stă la baza bio- 
tehnologiilor de conversie a bioxi
dului de carbon in metan. O ase
menea cercetare a fost abordată de 
către cercetătorii Institutului cen
tral de biologie din București. Pină 
în prezent s-au obținut următoa
rele rezultate : selectarea unor 
asociații de bacterii metanogene cu 
activitate înaltă ; realizarea con
versiei bioxidului de carbon in me
tan, creșterea randamentului con
versiei pină la 98 la sută ; reali
zarea conversiei bioxidului de car

turi combinate (uscări de nutrețuri 
și topirea grăsimilor). Pentru încăl
zirea, într-o oră, a 1 000 litri apă 
de la 20°C la 80”C este necesară o 
suprafață de 200 m3 captatoare.

In perspectivă se urmăresc creș
terea temperaturilor de funcționa
re și scăderea costului energiei li
vrate prin reducerea prețului cap
tatorului și optimizarea energetică 
a instalațiilor.

bon în metan folosind ape natu
rale mineralizate (apă marină, apă 
de zăcămlnt, ape minerale) in 
locul unor medii nutritive artifi
ciale foarte scumpe ; proiectarea 
și construirea unei instalații pen
tru cultivarea bacteriilor metanb- 
gene în amestec controlat de gaze.

In continuare se studiază posibi
litatea folosirii unor surse impure 
de bioxid de carbon și hidrogen 
(gaze reziduale din cadrul unor pro
cese industriale) și de realizare a 
procesului în flux continuu. In 
cazul obținerii unui rezultat pozi
tiv vor fi efectuate experimente 
in conditli-pilot pentru stabilirea 
tehnologiei în vederea aplicării a- 
cesteia în producție.

EXTINDEREA UTILIZĂRII RESURSELOR MATERIALE
lelor noi. Este tot - atît de adevărat 
că în această privință acționează și 
alți factori, cum ar fi diversificarea 
tot mai accentuată a produselor și 
materialelor, care creează dificultăți 
din ce in ce mai mari de alegere a 
materialului celui mai potrivit. De 
exemplu, un proiectant in construc
ția de mașini se află azi în fața 
unui mare număr de materiale și 
sortimente pe care le poate alege 
pentru fabricarea unui anumit reper 
— metale, mase plastice, materiale 
ceramice, cauciuc sau alte substanțe 
sintetice sau naturale — fiecare din 
ele cu caracteristici numeroase, cu 
prețuri și costuri de prelucrare di
ferite. Aceasta îl pune pe proiectant 
in fața unui mare volum de infor
mații, care sint greu de prelucrat și 
selectat cu mijloacele traditionale. 
Consecința este că de multe ori se 
folosesc materiale care nu cores
pund integral funcțiilor reale pe 
care trebuie să Ie îndeplinească, fie 
în sensul că sint superioare calitativ 
cerințelor efective, fie că determină 
costuri nejustificat de mari.

In consecință, se pune Întrebarea : 
spre ce înlocuitori trebuie îndrep
tată atenția proiectanților și care 
sint criteriile de alegere 7 O între
bare pe deplin justificată intrucit, 
bunăoară, oțelurile inalt aliate și 
aliate pot fi Înlocuite fie cu oțeluri 
slab aliate și oțeluri carbon tratate 
termic sau nitrurate ionic, fie cu 
materiale ceramice sau cu bazalt, 
fie cu materiale plastice. Și aseme

nea liste de înlocuitori posibili se 
pot întocmi pentru metale neferoa
se, resurse combustibile fosile, che
restea,ciment, fibre naturale, piei ș.a.

Dintre criteriile care trebuie avute 
în vedere pe prim plan se situează 
cele referitoare la consumul energe
tic cumulat, greutatea specifică 
a materialului, durabilitatea, costu
rile de achiziție și prelucrare, posi
bilitățile de obținere a resursei res
pective, influența asupra consumului

— in tone echivalent petrol —

Materialul Consum in 
fabricație

Consum in 
exploatare 

(120 000 km)
Combustibil 

In materiala 
recuperate

Consum 
general

—. oțel 1,8 ■ 12,0 — 1,2 12,6
— materiale

plastice 1,3 8,4 — 0,5 9.2

Așadar, în acest caz, intervin în 
calcul, pe lingă consumurile in fa
bricație, cele in exploatare, care, la 
rindul lor, sint in funcție de greuta
tea specifică a materialului, precum 
și de posibilitățile de valorificare a 
materialelor refolosibile. Concluzia 
este aceea că, in condiții egale de 
durabilitate, materialele plastice sint 
avantajoase sub aspect energetic.

Este deci limpede rațiunea pentru 
care pe plan mondial și in țara 
noastră se manifestă în ultima vre
me preocuparea de a stabili sisteme 
de alegere a materialelor pe criterii 
obiective, folosind in acest scop teh
nica modernă de calcul, ceea ce este 
de natură să determine mutații ra- 

energctic in exploatare, condițiile de 
valorificare a materialelor refolosi
bile rezultate atit din prelucrare, cit 
și după ieșirea din uz a produsului.

Pentru a demonstra această idee 
să recurgem la un calcul ipotetic. 
Presupunind că se face alegerea în
tre caroseria unui automobil fabri
cată . integral din otel sau din mase 
plastice, consumurile energetice, ex
primate în echivalent petrol. în cele 
două cazuri se prezintă astfel : 

dicale in structura consumurilor 
materiale.

Pentru a se desprinde clteva con
cluzii cu caracter mai general in 
acest domeniu, recent s-a efectuat 
o analiză asupra unui număr mare 
de cazuri in care substituirile de 
materiale s-au făcut avind la bază 
Optimizarea criteriilor de alegere. 
Astfel, s-au desprins două conse
cințe principale ale. optimizării 
structurii consumului de materiale, 
și anume, pe de o parte, faptul că 
in 55 la sută din cazuri a fost posi
bil să se aleagă un sortiment mai 
adecvat și mai eficient în cadrul 
aceleiași categorii de material, iar, 
pe de altă parte, că în 26 la sută din

•
cazuri, deci intr-o proporție de pest» 
un sfert, metalele feroase și neferoase 
au putut fi înlocuite cu mase plastice.

Rezultă din cele prezentate și o 
altă idee care considerăm că trebuie 
reținută în mod deosebit : alegerea 
celor mai potrivite materiale pentru 
realizarea unui produs tinde să de
vină un domeniu, deopotrivă tehnic 
și economic, tot mai pregnant, pla
sat in zona de interferență dintra 
producția de materii prime șl mate
riale și consumul productiv al aces
tora. Intr-o asemenea concepție, 
imaginea proiectantului care alege 
un. material sau altul dintr-o listă 
consacrată devine anacronică. Achm 
se impune să se asigure o coope
rare permanentă între cercetarea 
din sfera producției de materii pri
me și materiale și cea din sfera 
consumului productiv, care să aibă 
drept obiectiv investigarea complexă 
a materialelor noi, in sensul stabili
rii corelațiilor multiple ce există 
intre structura fizico-chimică a ma
terialelor și proprietățile fizice și 
mecanice care trebuie asigurate pro
duselor fabricate din acele mate
riale. Deci este necesar să li se pro
pună proiectanților de produse 
soluțiile optime din toate punctele 
de vedere. Ne propunem ca, intr-un 
număr viitor, să argumentăm aceas
tă idee, oprindu-ne asupra unor so
luții eficiente de înlocuire a unor 
materiale, care ar trebui mai mult 
extinse, promovate in diferite sec
toare ale economiei.
Ing. Mircea PÂRJOL
director in Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A ÎNMÎNAT ÎNALTE DISTINCT» 

echipei de fotbal „Steaua**  a Clubului sportiv al armatei, 
precum și unor cadre din conducerea clubului

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18,30; (sala Atelier) : între 
patru ochi (A) (amînat din 27.IV) 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară de

(Urmare din pag. I) 
deosebită în întrecerea dintre echi
pele campioane de fotbal din Euro
pa si câștigarea ..Cupei campionilor 
europeni", ediția 1985—1986, precum 
si pentru contribuția adusă la creș
terea prestigiului sportului româ
nesc pe plan international, echipei 
de fotbal a Clubului ■ sportiv al 
armatei „Steaua" i-a fost conferit 
Ordinul „Steaua Republicii Socialis
te România^JPclasa I.

Au fost distinși cu „Meritul 
Sportiv" clasa I — Helmut Ducka- 
dam. Ștefan Iovan. Adrian Bum- 
bescu. Miodrag Belodedici. Ilie 
Bărbulescu. Gavrilă Balint. Lucian 
Bălan, Ladislau Boloni. Mihail Ma- 
jearu. Marius Lăcătuș. Victor Pitur- 
că. Marin Radu. Tudorel Stoica, 
Emerich Jenei și Anghel Iordănescu, 
Ion Alexandrescu. vicepreședinte al 
clubului, șeful secției fotbal. Au 
fost distinși cu „Meritul Sportiv" cla
sa a Il-a Constantin Pistol. Anton 
Weisembacher. Dumitru Stingaciu, 
precum și Nicolae Gavrilă. președin
tele clubului. Marcel Dogaru. secre
tarul comitetului de partid al clubu
lui. Florentin Marinescu, instructor, 
Vasile Iordache. antrenor pentru 
pregătirea portarilor. Cristian Gatu, 
secretarul clubului. Marin Crutescu, 
organizator de competiții la clubul 
„Steaua". Marcel Georgescu, medicul 
echipei, și Mitică Neagu. masorul 
echipei.

In continuare a luat cuvîntul Ion 
Alexandrescu. care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, '

Secretar general al Partidului Co
munist Român,

Președinte al Republicii Socialiste 
România,

Comandant suprem al forțelor 
armate,

Vă rog să-mi permiteți să exprim 
cele mai' profunde sentimente de

INFORMAȚII SPORTIVE
PâffiSTIGIOaSE SUCCESE ROMANEȘTI

La CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE
• Nicu Vlad - 3 medalii de aur • Bilanț general - 10 medalii

Halterofilul român Nicu Vlad 
e repurtat un succes strălucit Ja 
campionatele europene de la Karl 
Marx-Stadt, reușind. în limitele ca
tegoriei 100 kg, să cucerească toate 
cele trei medalii de aur puse in joc: 
la totalul celor două stiluri cu 417,5 
kg. la stilul smuls cu 187,5 kg și la 
aruncat cu remarcabila performantă 
de 239 kg. Nicu Vlad a devenit tri
plu campion european, intrecind pe 
Aleksandr Popov (U.R.S.S.) — 397,5 
kg la cele două stiluri, și pe Rene 
Wissuwa (R.D.G.) — 385 kg.

în general, cea de-a 64-a ediție 
a Campionatelor Europene de hai- 
tere pentru seniori a însemnat un 
succes fără precedent pentru spor
tivii români, care au cucerit 10 me-

★
© în cadrul sferturilor de finală 

ale „Cupei României" la fotbal, vor 
avea loc următoarele meciuri : 
Miercuri. Dinamo București — Uni
versitatea Craiova (la Pitești), Oțelul 

dragoste. înaltă considerație si alea
să prețuire fată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 'secretar ge
neral al partidului, conducătorul 
înțelept șl vizionar al României so
cialiste. luptător neobosit pentru pace 
Si colaborare internațională, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane. pentru onoarea deosebită 
de a ne primi.

De asemenea, permlteți-ne să dăm 
glas recunoștinței noastre fierbinți 
și celor mai profunde mulțumiri 
pentru faptul că echipei de fotbal 
„Steaua" i-ați acordat înalte distinc
ții ale Republicii Socialiste Româ
nia. în aceste zile cînd întregul po
por a sărbătorit împlinirea a 65 
de ani de la făurirea gloriosului 
nostru partid comunist.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe comandant suprem, că echipa 
de fotbal a Clubului sportiv al 
armatei „Steaua" și-a îndeplinit 
exemplar misiunea. Participînd la 
finala celor mai bune echipe de 
fotbal din Europa, a reușit să aducă 
în România socialistă trofeul „Cupa 
campionilor europeni".

Această performantă este ur
marea excelentelor condiții pe care 
partidul și statul nostru, dum
neavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați creat tinerilor din România 
pentru a se împlini pe multiple 
planuri în acest timp eroic ce-1 de
numim cu toții, cu îndreptă
țită mindrie patriotică, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Dragostea nețărmurită față de 
patria noastră socialistă, față de tre
cutul ei glorios, multimilenar, o înal
tă disciplină și o intensă muncă au 
stat la baza suitei de victorii pe 
care le-a obținut in această ediție a 
„Cupei campionilor europeni" echipa 
„Steaua".

Continuăm astfel tradițiile Clubu
lui sportiv al armatei „C.C.A.", 
care, sub directa dumneavoastră în
drumare, în perioada cind, din în
sărcinarea partidului, ați îndeplinit

dalii : 4 de aur — NICU VLAD,
triplu laureat la cat. 100 kg. AN
DREI SOCACI. la cat. 75 kg (smuls); 
6 de bronz — Constantin Urdaș (trei 
medalii la cat. 82,5 kg). Andrei 
Socaci (Ia aruncat și la total). Teo
dor Iacob, la cat. 52 kg (smuls).

Un splendid buchet de trofee, rod 
al talentului, muncii intense și ex
celentelor condiții de pregătire asi
gurate halterofililor, ca și întregii 
mișcări sportive din tara noastră. 
Este, desigur, meritul sportivilor, al 
antrenorilor — în frunte cu Ștefan 
Achim —, al federației de specia
litate, al tuturor celor care au con
tribuit la aceste succese de presti
giu. Tuturor — calde felicitări și 
urări de noi succese !

★

Galați — Victoria București (la Rm. 
Sărat), Jiul —• Chimia Rm. Vilcea 
(la Alba Iulia). Joi. Steaua — Pro
gresul Vulcan (București, stadion 
„23 August"). 

funcții de cea mai mare răspunde
re în conducerea oștirii, a înscris 
strălucite pagini în istoria sportului 
din tara noastră.

Raportez, tovarășe comandant su
prem, că acest succes va constitui 
pentru fotbaliștii clubului „Steaua" 
un puternic imbold în obținerea unor 
noi victorii, pentru a ridică fotba
lul românesc, mișcarea sportivă na
țională pe culmi tot mai înalte, pen
tru a ne situa mereu la nivelul în
crederii acordate de conducerea 
partidului, de dumneavoastră perso
nal, și a ne aducș contribuția spe-_ 
cifică Ta înfăptuirea’ politicii țiârți-” 
diilul și statului nostru de pace ’ și 
colaborare între toate țările lumii.

Să trăiți, tovarășe comandant su
prem 1

A luat apoi cuvîntul Ștefan Iovan, 
care a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Co
munist Român,

Președinte al Republicii Socialiste 
România,

Comandant suprem al forțelor 
armate,

Nu vom uita niciodată această zi 
de mare sărbătoare, pentru că. 
onoarea de a fi primiți și decorați 
de Președintele țării este suprema 
satisfacție a oricărui sportiv, mai 
presus decit orice victorie obținută 
undeva in lume.

Marea noastră bucurie, pe care o 
trăim din plin acum, este cu atît 
mai intensă cu cit, ca reprezentanți 
ai armatei și ai mișcării sportive din 
România, am izbutit să răspundem 
prin fapte preocupării permanente 
pe care dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
conducătorul nostru iubit șl încercat, 
înflăcărat patriot revoluționar, o ma
nifestați pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului, pentru afirmarea 
și creșterea prestigiului internatio

© La Brașov s-au desfășurat în
trecerile celei de-a -15-a ediții a 
competiției internaționale de sabie 
„Trofeul Carpați", la care au parti
cipat sportivi din șapte țări.

In proba individuală, victoria a 
revenit scrimerului român Alexan
dru Chiculită, care l-a întrecut in 
finală cu 10—8 pe Ferenc Fiedler 
(Ungaria).

Proba pe echipe a fost cîștigată 
de formația Ungariei, urmată de 
echipele R.P. Chineze și României.

© in cadrul concursului interna
țional de caiac-canoe pentru juniori 
de la Bratislava, sportivii români 
s-au numărat printre protagoniștii 
întrecerilor, obținînd patru victorii 
prin Alexandru Popa, la caiac sim

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 13 mai, ora 20 — 16 mai, 
ora 20. In țară : Vremea va fi predo
minant frumoasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi, ce vor avea și ca
racter de averse, însoțite de descăr
cări electrice pe alocuri. îndeosebi in 
prima parte a intervalului. Vintul va 
prezenta unele intensificări din secto

nal al României socialiste, pentru 
cauza socialismului și păcii în lume, 

în aceste momente emoționante, 
ne exprimăm nemărginita recunoș
tință față de Partidul Comunist Ro
mân, a cărui glorioasă aniversare a 
sărbătorit-o întregul popor, față de 
dumneavoastră, strălucit. erou între 
eroii neamului, de la care am învă
țat că numai prin muncă intensă și 
patos revoluționar putem sluji cu 
credință patria.

în calitate de căpitan ’al echipei 
„Steaua" pe stadionul din Sevilla, 
raportez, tovarășe comandant suprem, 
că, asemenea întregului popor și ar
matei sale care au intimpinat cu 
realizări deosebite cea de-a 65-a 
aniversare a partidului nostru drag, 
și noi, sportivii militari, ne-am pre
zentat la mărețul evenimenj din 
viața partidului și a țării cu o vic
torie de prestigiu, pe care am de
dicat-o acestui minunat jubileu.

Vă încredințăm, mult iubite și' sti
mate tovarășe comandant suprem, 
că toți fotbaliștii echipei „Steaua" 
își vor consacra întreaga putere de 
muncă pentru a îmbogăți patrimo
niul sportiv al clubului și al țării cu 
noi succese, pentru a dovedi că și 
în fotbal, ca și în multe alte dome
nii, România șe poate situa în pri
mele rinduri ale țărilor lumii.

Să trăiți, tovarășe comandant su
prem !

în încheierea solemnității a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România.
Cuvîntul tovarășului 

Nicolae. Ceaușescu a fost .urmărit cu 
deosebită atenție de cei prezenți, 
fiind subliniat cu viP și puternice 
aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au felicitat cu căl
dură pe cei decorați, au ciocnit o 
cupă de șampanie-și s-au întreținut 
cu' ei într-o atmosferă cordială.

< Agerpres)

plu, Gheorghe Andriev, la canoe 
simplu, și echipajele de caiac dublu 
și caiac-4.

în clasamentul general pe echipe, 
pe primul loc s-a situat, la egali
tate, România și Cehoslovacia — cu 
cite 127 puncte, urmate de Bulga
ria 85 puncte, Cehoslovacia (B) 
— 78 puncte, Polonia — 65 puncte 
și Spania — 26 puncte.

© în concursul internațional de 
caiac-canoe de la Sofia, sportivele 
românce . Luminița Munteanu și 
Tecla Borcănea au ocupat locul doi 
în proba de caiac dublu. Tot pe 
locul secund s-a situat și echipajul 
României in proba de .caiac-4,, in 
timp ce Tecla Borcănea s-a clasat 
pe locul trei la caiac simplu.

rul vestic în ultimele, zile, cu viteze 
pină la 50 km/h. Temperatura aeru
lui va crește ușor. Valorile maxime 
diurne vor fi cuprinse între 17 și 27 
de grade, izolat mai ridicate in sud, 
iar cele minime nocturne intre 4 și 
14 grade. în București : Vreme pre
dominant frumoasă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată, în
deosebi în prima parte a intervalului. 
Vintul va sufla moderat din sectorul 
vestic în ultimele zile. Temperaturile 
maxime vor oscila între 24 șl 27 de 
grade, iar cele minime între 9 și 11 
grade.

Cronica zilei
Luni a avut loc la București □ 

conferință de presă in cadrul căreia 
au fost prezentate direcțiile princi
pale ale dezvoltării economiei sovie
tice in perioada 1986—1990 și pină in 
anul 2000, precum și perspectivele 
dezvoltării relațiilor economice ro- 
mâno-sovietice. Au fost înfățișate 
obiectivele stabilite de Congresul al 
XXVII-lea al P.C.U.S. cu privire la 
accelerarea dezvoltării economico- 
sociale a U.R.S.S. pe baza progresu
lui tehnico-științific, restructurării și 
modernizării ramurilor economiei. 
De asemenea, au fost reliefate mu
tațiile care vor avea loc in produc
ția de combustibili, energie și mate
rii prime, precum și în agricultură.

Referindu-se la dezvoltarea rela
țiilor româno-sovietice, reprezentan
tul comercial al Ambasadei U.R.S.S. 
la București. L. A. Afanasiev, a re
levat importanța deosebită a întâl
nirilor dintre conducătorii de partid 
și de stat ai țărilor noastre pentru 
amplificarea colaborării bilaterale pe 
multiple planuri. S-a arătat câ in 
viitor este prevăzută o creștere im
portantă a livrărilor reciproce de 
mărfuri, precum și promovarea de 
forme superioare de colaborare în 
industrie și în domeniul tehnico-ști
ințific.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, ai Agerpres și Radio- 
televiziunii.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

★
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver

sări a întemeierii Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, luni a avut 
loc la Casa culturii R.S. Cehoslovace 
din Capitală o conferință de presă.

în acest cadru, a fost relevată 
importanța istorică a creării, la 
14—16 mai 1921, a Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a fost evo
cată lupta clasei muncitoare, a în
tregului popor cehoslovac, desfășu
rată sub conducerea partidului, pen
tru eliberarea socială și națională. 
Totodată, au fost subliniate succe
sele obținute de țara prietenă în 
anii construcției socialismului în 
dezvoltarea industriei, agriculturii, a 
celorlalte ramuri ale economiei, ce 
au permis ridicarea permanentă a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Au fost evidențiate bunele relații 
de prietenie și colaborare dintre ță- 
rile, partidele și popoarele noastre, 
rolul hotărîtor al întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în amplificarea continuă a aces
tor raporturi.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, zia
riști români și corespondenți ai pre
sei străine acreditați în țara noastră.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești și membri ai corpului diplo
matic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Israel, luni a avut loc in Ca
pitală o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară 
și au fost , vizionate filme..documen
tare din Israel.

Aii participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură Și artă, un numeros 
public.

Au fost prezenți Yosef Govrin, 
ambasadorul Statului Israel laBucu-, 
rești, membri ai ambasadei.

★
în Capitală se desfășoară „Săp- 

tămîna tehnicii austriece", organiza
tă de Camera federală de comerț a 
Austriei și Camera de comerț și in
dustrie a Republicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej, secretarul ge
neral al Camerei federale de comerț 
a Austriei, Herbert Reiger, a oferit 
o recepție.

(Agerpres)

Din măsurătorile efectuate pe în
treg teritoriul țării, a rezultat că in 
ultimele zile, în majoritatea zonelor 
afectate, inclusiv în municipiul 
București, radioactivitatea a conti
nuat să scadă, apropiindu-se de li
mitele normale.

în unele zone, datorită fluctuației 
determinate de circulația maselor de 
aer, radioactivitatea se menține incă 
la un nivel mai ridicat,'fără să pre-

LA CRAIOVA: Gala teatrului istoric
Manifestare de importanță națio

nală, ajunsă Ia a cincea ediție' și 
intrată în tradiția acțiunilor cul
turale de anvergură ale Craiov.ei — 
„Gala teatrului istoric", programa
tă in această săptămină, a fost 
concepută sub semnul omagierii a 
65 de ani de la făurirea Partidu
lui Comunist Român.

între 12—18 mai, in incinta Tea
trului National craiovean — unul 
din splendidele edificii culturale 
înălțate în „Epoca Ceaușescu" — vor 
evolua colective reprezentind tea
trele naționale din București, Ti
mișoara și Cetatea Băniei, teatre
le „Mic" și „Nottara" din Bucu
rești, teatrele din Brașov, Reșița și 
Giurgiu. Afișul „galei" include 
spectacole de referință piin mo
dul în care evocă momente glo
rioase din istoria patriei și a parti
dului — montări inspirate de pie
se ale lui Mihail Sorbul. Ion Brad, 
Th. Mănescu, Iosif Naghiu, Plafon 
Pardău, I. D. Sîrbu, precum și de 
romanele lui Dinu Săraru.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim profunde mulțumiri pentru felicitările sincere șl 

urările călduroase pe care mi le-ați adresat in numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră per
sonal, cu ocazia celei de-a 74-a aniversări a zilei mele de naștere.

încredințat că relațiile excelente de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre se vor extinde și dezvolta continuu in 
toate domeniile, în spiritul. înțelegerilor noastre de la Phenian șl București, 
folosesc acest prilej pentru a vă 'adresa dumneavoastră, precum și poporului 
român, urări de mari succese în opera de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

În întreaga țara s-au desfășurat

Conferințele județene ale consiliilor de conducere 
si ale oamenilor muncii din unitățile socialiste 1 ’ 
din agricultură, industria alimentară, silvicultură 

și gospodărirea apelor
în zilele de 10 și 11 mai s-au des

fășurat în întreaga țară conferințele 
județene ale consiliilor de conducere 
și ale oamenilor muncii din unită
țile socialiste din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor. în același cadru, 
au avut loc,, de asemenea, conferin
țele uniunilor județene ale cooperati
velor agricole de producție.

în cursul lucrărilor conferințelor, 
ce se înscriu ca un moment de în
semnătate majoră în pregătirea ce
lui de-al III-lea Congres al consilii
lor de conducere ale unităților agri
cole socialiste, al întregii țărănimi. 
al consiliilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, au fost dezbă

tute pe larg sarcinile ce revin lucră
torilor din acest domeniu în lumina 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a prevederilor 
Planului națipnal unic de dezvoltare 
economico-socială a României în 
cincinalul 1986—1990 și programelor 
speciale. De asemenea, un loc cen
tral în. dezbateri l-au ocupat proble
mele referitoare la îndeplinirea și 
depășirea planului pe acest an, la 
modul în care s-a organizat și des
fășurat campania agricolă de primă
vară, măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru întreținerea cit mai bună a 
culturilor și pregătirea exemplară a 
campaniilor de vară și toamnă, asi- 
gurindu-se astfel condițiile pentru 
obținerea în acest an a unor produc
ții agricole vegetale și animaliere 
superioare.

Participanții aii subliniat faptul că, 
pe baza orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consiliile agricole județene, direcțiile 
agricole, conducerile unităților pro
ductive au întreprins măsuri ferme 
pentru mai buna folosire a fondului 
funciar și ridicarea potențialului pro
ductiv-- al- pămîntului, pentru utili
zarea cu maximum de eficientă a 
dotării tehnice, pentru asigurarea 
unor producții agricole sigure și sta
bile, din ce în ce mai bogate, spori
rea contribuției fiecătui județ la 
constituirea fondului centralizat al 
statului, la îndeplinirea programului 
de autocondu-cere și autoaprovizio- 
nare teritorială.

Dezbaterile au evidențiat rezulta
tele bune înregistrate în numeroase 
unități agricole de stat și coopera
tiste, experiența pozitivă a unor co
lective fruntașe, punînd în lumină 
valoarea deosebită a Unor metode și 
procedee moderne ce se impun a fi 
extinse și generalizate în cel, mai 
scurt timp. în spirit critic și auto
critic, participanții Ia conferință au 
analizat cauzele nerealizărilor și de- 

zinte pericol pentru sănătatea popu
lației.

Măsurile profilactice stabilite an
terior se mențin.

Evoluția radioactivității este con
trolată permanent de stațiile și la
boratoarele de specialitate și va fi 
adusă, in continuare, la cunoștința 
populației, pină la încadrarea ei, pe 
întreg teritoriul tării, în limitele 
admise.

„Gala teatrului istoric" Va pri
lejui importante manifestări știin
țifice și de educație teatrală. Ală
turi de un colocviu pe tema „Spi
ritul revoluționar — permanență a 
teatrului istoric românesc contem
poran", sint programate mai mul
te simpozioane ce se vor desfă
șura pe platforme industriale, în 
întreprinderi, școli și facultăți, in 
cămine culturale. Dialogurile, dez
baterile angajate cu acest prile’j 
vor pune in lumină dezvoltarea 
teatrului istoric de-a lungul 
timpului, urmărind să contribuie la 
popularizarea actului de cultură, la 
potențarea virtuților educative ale 
actului teatral. în același cadru, se 
va desfășura și „Săptămină acto
rului craiovean de film" și va a- 
vea loc lansarea unui important 
volum de teatru, revelator pentru 
interesul dramaturgilor contem
porani fată de istorie : „O anto
logie a teatrului istoric românesc" 
de Ion Zamfirescu (apărut in 
editură „Eminescu"). 

ficientelor manifestate în ceea ce pri
vește organizarea producției și a mun
cii. folosirea la întreaga capacitate 
a tractoarelor, mașinilor agricole, a 
bazei tehnico-materiale. promovarea 
tehnologiilor de mare eficientă eco
nomică și au făcut numeroase pro
puneri concrete vizînd îmbunătă
țirea activității în toate sectoarele 
acestei ramuri de bază a economiei 
naționale. îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor prevăzute si a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă.

Conferințele au ales pe noii mem
bri și organele de . conducere ale 
consiliilor județene ale agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
gospodăririi apelor, delegații la cel 
de-al III-lea Congres al agriculturii 
și candidatii propuși pentru . a fi 
aleși ca membri ai Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei ALi- 
mentare. Silviculturii și Gospodări
rii Apelor.

în conferințele uniunilor jude
țene au fost aleși delegații la Con
gresul al V-lea al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție si candidate pentru Consiliul 
și Comisia de revizie ale U.N.C.A.P. 

într-o > atmosferă entuziastă, de 
puternică angajare patriotică, parti- 
cipantii la lucrările conferințelor au 
adresat telegrame tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

în telegrame se exprimă senti
mentele de aleasă stimă șl recu
noștință ale lucrătorilor din agricul
tură, ale tuturor locuitorilor satelor 
fată de conducătorul iubit al parti
dului șl al tării, pentru contribuția 
sa hotăritoare la dezvoltarea mul
tilaterală. în ritm accelerat, a eco
nomiei naționale, la făurirea unei 
agriculturi moderne, la progresul 
neîntrerupt și prosperitatea patriei 
noastre socialiste. Telegramele rele
vă meritul fundamental, de însem
nătate istorică. al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în definirea locu
lui și rolului agriculturii în noua 
etapă de dezvoltare a țării, în elabo
rarea conceptului de agricultură so
cialistă modernă, intensivă, de înal
tă productivitate, a obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Telegramele pun în evidență fap
tul că, in toate județele, oamenii 
muncii din agricultură, în frunte cu 
comuniștii, puternic mobilizați de 
însuflețitoarele îndemnuri ale , tova
rășului Nicolae Ceaușescu, acționea
ză cu răspundere pentru executarea 
în condiții optime a-lucrărilor agri
cole, astfel incit în acest prim an 
al cincinalului să se obțină producții 
agricole cit mai bune, la nivelul ce
rințelor actualei etape de dezvoltare 
d țării. Se subliniază, totodată, că se 
va urmări cu prioritate înfăptuirea 
neabătută a obiectivelor noii revolu
ții agrare, punîndu-se un accent deo
sebit pe folosirea judicioasă a fon
dului funciar și a bazei tehnico-ma
teriale, perfecționarea tehnologiilor, 
cultivarea unor soiuri și hibrizi de 
mare productivitate, creșterea efec
tivelor și producțiilor în zootehnie, 
aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar, a autocondu- 
cerii și autogestiunii, întărirea eco
nomică a fiecărei unități agricole,

Manifestîndu-și hotărîrea de a ac
ționa pentru sporirea răspunderii 
consiliilor de conducere și a oame
nilor muncii din unitățile agricole, 
de industrie alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor in realizarea 
sarcinilor ce le revin, în înfăptuirea 
integrală a indicatorilor planului de 
dezvoltare a agriculturii pe anul 
1986 și pe întregul cincinal, a pro
gramelor prioritare, pentru ridica
rea întregii activități pe un plan ca
litativ superior, participanții la con
ferințe au dat glas angajamentului 
tuturor oamenilor muncii din aceas
tă ramură de bază a economiei na
ționale de a realiza și depăși pro
ducțiile planificate, sporindu-și ast
fel contribuția la înfăptuirea mari
lor obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, la conti
nua inflorire a scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

(Agerpres)

tv
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea în economie. Fapte 

de muncă, succese de prestigiu 
dedicate înaltului forum al țără
nimii, al întregii noastre agri
culturi.

20,45 Partidul Comunist Român — 65 
de ani de slujire devotată a po
porului. • O flacără prin ani (co
lor) . Documentar-artistic. Pro
ducție a Studioului de film TV.

21,10 Vremuri de lupte și rpari bi- 
'ruinți (II) — color. Tradițiile și 
împlinirile revoluționare ale co
muniștilor in. oglinda filmului ro
mânesc.

21,50 Telejurnal.

cinema
© Noi, cei din linia întîi : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 12,30; 16.30; 19,30.
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 12,30;
15,45; 19. FAVORIT (45 31 70) — 9;
12,15; 15,30; 18,30.
$ Al patrulea gai;d, lingă debarca
der : SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19. GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19. GLORIA (47 46 75) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.

• Comuniștii — eroii luptei pentru 
eliberare socială și națională. Deta
șamentul Concordia : (STUDIO) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Clipa de răgaz : LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19. FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19.
• Colierul de turcoaze : dOTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19.
• Ciuleandra î POPULAR (35 15 17) — 
15; 17; 19.
O Din prea multă dragoste ; PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• Pruncul, petrolul și ardelenii : 
VIITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19.
• Profetul, aurul șl ardelenii : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19.

• Căpitanul Florian : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12,15; 15; 18.
• Grăbeste-te încet : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vise și fantezie : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pe aripile vîntului : LUCEAFĂ
RUL : (15 87 67) — 8,30; 12; 15,45;
19,30.
0 Program special pentru copii
9; 11; 13; 17. Operațiunea „cutia vio
rii" — 15; 19 : DOINA (16 35 38).
0 Raidul vărgat : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata fără zestre : UNION (13 49 04) 
— 9; 12; 15; 18.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA

PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Asociatul : VICTORIA (16 28 79) — 
9‘ 11’ 13 ‘ 15* * 17’ 19.
• Șeherezada : GIULEȘTI (17 55 46) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lupii albi : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19. COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12; 15; 18,15.
• Despărțire temporară : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12,15; 15,30; 18,30. VOL
GA (79 71 26) — 9; 12; 15; 18,15. CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 12; 15; 18,15.
• Cobra se întoarce : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.

• Superman : PACEA (71 30 85) —
15 ; 18.
• Ultimul mohican : MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 17 ; 19.

teatre 

sonate. Pavel Kogan — vioară, Nina 
Kogan — pian (U.R.S.S.) — 19; (sala 
Studio) : Recitai de violoncel Victor 
Popescu — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : LaknuS 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 18,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Gustul parve
nirii — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună 
— 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Amintirile Sarel 
Bernhardt — 18,30.

• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" :
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala savoy, 15 56 78) Tempo, 
tempo... și ceai — 19.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Cîntă, ciocîrlie ! — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 9 ; De la 
Stan și Bran la Muppets — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (11 12 04, sala 
Cosmonauților) : Trei iezi cucuieți
— 10; 15; (la Universal-club) : Ileana 
Sinziana — 14; 16.
• Circul București (10 41 95) : Cir
cul Mare din Moscova — 18,30.
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși, .
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Comu

nist Român, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez adre
sează Partidului Comunist Român și poporului român un sincer 
salut și cele mai calde felicitări.

Drumul glorios de luptă parcurs de Partidul Comunist Român 
de-a lungul celor 65 de ani demonstrează că partidul dumneavoas
tră este puternica forță politică conducătoare a României, conti
nuatorul strălucit al tradițiilor revoluționare de luptă pentru elibe
rare socială și națională, apărătorul devotat al independenței na
ționale, suveranității de stat și al intereselor poporului.

Partidul Comunist Român, sub conducerea Comitetului Cen
tral, în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aplicînd consecvent principiile fundamentale 
ale socialismului științific la realitățile concrete din țară, a elaborat 
și tradus în viață, în conformitate cu situația din propria țară, 
strategia și orientările privind construirea socialismului, a condus 
poporul român pe calea obținerii de importante realizări In toate 
domeniile construcției socialiste.

In prezent, întregul dumneavoastră partid și întregul popor des
fășoară o luptă neobosită pentru înfăptuirea tuturor hotărîrilor 
adoptate la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, a planului cin
cinal de dezvoltare economico-socială pe anii 1986—1990 și a orien
tărilor de perspectivă, pînă în anul 2000 stabilite de către congres. 
Realizarea acestor grandioase obiective va crea țării, în mod sigur, 
o situație nouă, mai înfloritoare, mai prosperă.

Pornind de la principiile potrivit cărora relațiile dintre state 
trebuie să se întemeieze pe respectul independenței șl suveranității 
naționale, pe egalitate deplină în drepturi, avantaj reciproc, 
neamestec în treburile interne, nerecurgere la forță sau la ame
nințarea cu forța, Partidul Comunist Român desfășoară o luptă 
fermă pentru destindere internațională, pentru salvgardarea păcii 
în lume și sprijinirea cauzei drepte a popoarelor de pretutindeni. 
In relațiile dintre partide, prin poziția principială adoptată și acțiu
nile dumneavoastră concrete, ați adus o contribuție prețioasă la 
dezvoltarea sănătoasă a mișcării comuniste internaționale.

Dragi tovarăși,
Partidul Comunist Chinez prețuiește în mod deosebit prietenia 

tradițională dintre cele două partide ale noastre. Constatăm cu 
multă bucurie că vizitele rodnice întreprinse reciproc în ultimii ani 
de către conducătorii noștri de partid și de stat au adus o contri
buție remarcabilă la consolidarea și dezvoltarea pe mai departe a 
colaborării strinse și a prieteniei profunde ce există între China 
și România. Sîntem profund convinși că relațiile, de prietenie și 
colaborare ce s-au dezvoltat de-a lungul timpului, în mod constant 
și multilateral, vor cunoaște cu siguranță o continuă consolidare și 
întărire.

Dorim Partidului Comunist Român succese tot mai mari în con
ducerea poporului-român pe calea dezvoltării pe mai departe a so
cialismului, în lupta pentru apărarea păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a făuririi partidului 

dumneavoastră, primiți salutul frățesc și felicitările Partidului 
Comunist din Cuba și ale întregului popor cubanez.

La această nouă și însemnată aniversare exprimăm poporului 
și Partidului Comunist Român urările noastre de succese în înde
plinirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres, în dezvoltarea 
economică și socială și a tuturor sarcinilor legate de edificarea 
societății socialiste.

Folosim această «cazle pentru a reînnoi hotărîrea noastră de a 
continua întărirea raporturilor de colaborare frățească între 
popoarele și partidele din Cuba și România, bazate pe marxism
leninism, în lupta copiună împotriva imperialismului și în folosul 
păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului Comu- 

list Român, Comitetul Central al Partidului Comunist Portughez 
salută in mod frățesc Comitetul Centrai al P.C.R. și, prin inter- 
mediul'său, comuniștii și poporul muncitor din Republica Socialistă 
România.

Făcînd aceasta, avem în vedere rolul de neînlocuit' îndeplinit 
de P.C.R. de-a lungul celor 65 de ani ai existenței sale în lupta 
clasei muncitoare și a poporului român, mai ales in lupta pentru 
eliberarea patriei sa}e de sub jugul fascist și în procesul de edifi
care a societății socialiste in țara sa. România, care la data revo
luției era o țară extrem de înapoiată, s-a transfdrmat, sub condu
cerea P.C.R., într-o țară 'industrializată, dispunind de o agricul
tură avansată, cu înalți indici de dezvoltare economică, socială și 
culturală, confirmînd prin realizările sale superioritatea socialis
mului asupra capitalismului și imensele sale posibilități pentru a 
da satisfacție secularelor aspirații ale umanității, de pace, dreptate 
și progres social.

Pentru Partidul Comunist Portughez — care permanent a con
siderat țările socialiste ca principalul factor de pace și progres 
în lumea contemporană și care, credincios principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului prițletar, educă militanții săi 
în spiritul prieteniei frățești și al solidarității active cu U.R.S.S. 
și celelalte țări ale comunității socialiste ■— se alătură cu satisfacție 
Partidului Comunist Român în evocarea acestei date istorice din 
viața comuniștilor și a poporului român, adresindu-vă urări de noi 
și mari succese în construcția societății socialiste.

Folosim, de asemenea, această ocazie pentru a vă exprima 
dorința noastră de a întări relațiile de prietenie și solidaritate 
existente de mult timp între cele două partide ale noastre; convinși 
că aceasta corespunde intereselor celor două popoare și țări ale 
noastre, contribuind, in același timp, la intărirea unității mișcării 
comuniste internaționale.

Trăiască a 65-a aniversare a Partidului Comunist Român I
Trăiască prietenia și solidaritatea între Partidul Comunist 

Portughez și Partidul Comunist Român 1
Trăiască internaționalismul proletar !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,

Cu prilejul celei de-a aniversări a făuririi Partidului Co
munist Român vă adresez, în numele Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și in numele meu, 
felicitări cordiale și cele mai bune urări.

In cursul celor șase decenii și jumătate, partidul dumneavoastră 
a obținut rezultate importante în lupta dusă împotriva regimurilor 
nepopuiare și a dobîndit o valoroasă experiență în construirea so
cietății socialiste. Ne bucurăm sincer de toate realizările dumnea
voastră și vă dorim noi succese în dezvoltarea materială, socială și 
culturală a Republicii Socialiste România.

Sint încredințat că, și în viitor, conlucrarea dintre Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român se va dez
volta cu succes în interesul popoarelor din țările noastre, al păcii, 
progresului social și socialismului.

VIDOIE JARKOVICI
Președintele 

Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Co

munist Român, în numele coipuniștilor, al. clasei muncitoare și al 
tuturor oamenilor muncii din Vietnam, vă adresăm dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, comuniștilor, clasei muncitoare, tuturor 
oamenilor muncii, poporului frate român cele mai calde felicitări.

In cei 65 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului Co
munist Român, poporul frate român a obținut realizări remar
cabile în lupta de eliberare națională, în apărarea glorioaselor 
cuceriri revoluționare, precum și in opera de construcție socia
listă, transformînd România dintr-o țară europeană în trecut slab 
dezvoltată din punct de vedere economic într-o țară socialistă cu o 
industrie modernă, o agricultură dezvoltată, cu o știință și teh
nică avansate. Nivelul de trai material și spiritual al poporului 
crește necontenit, iar poziția internațională a României se con
solidează din ce in ce mai mult.

Ne bucură foarte mult marile realizări repurtate de dumnea
voastră și vă dorim să obțineți succese tot mai mari în înfăptui
rea hotărîrilor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, in edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România.

Avem convingerea fermă că relațiile de prietenie șl colaborare 
multilaterală dintre partidele și popoarele. noastre, bazate pe mar
xism-leninism și internaționalismul socialist, se vor întări și dez
volta continuu, spre binele și în Interesul ambelor noastre țări, 
al cauzei păcii și socialismului in lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a partidului vostru, co

muniștii francezi vă adresează salutările lor frățești si călduroase.
Socialismul a transformat profund tara voastră. România, care 

în urmă cu de abia patruzeci de ani era una din cele mai sărace 
din lume.

Noi urmărim eforturile ne care le depuneți pentru depășirea 
dificultăților, pentru dezvoltarea și modernizarea tării voastre, 
pentru satisfacerea tot mai deplină a nevoilor și aspirațiilor 
poporului vostru.

în acest sfîrsit de secol al XX-lea, problema primordială care 
se pune întregii omeniri este cea ă‘ ‘p'ăcii.

Noi cunoaștem inițiativele multiple luate de Partidul Comunist 
Român în cadrul Anului Intemaționallal Păcii declarat de O.N.U.

Ca si voi. noi sîntem îngrijorați de acumularea armelor nu
cleare pe planeta noastră și de proiectele administrației Reagan 
de militarizare a spațiului cosmic.

Noi acționăm pentru unirea cît mai largă a tuturor forțelor 
care se pronunță în lume pentru pace și dezarmare. Apreciem ca 
pozitive toate inițiativele care au drept scop dezarmarea. Acțiu
nea voastră și a celorlalte țări de a face din Balcani o zonă 
denudearizată si liberă de orice arme chimice corespunde aces
tui obiectiv.

Drept urmare tensiunilor care s-au născut în urma inadmisi
bilei agresiuni americane împotriva Libiei, considerăm că trebuie 
luate initiative de către toate forțele care doresc ca Mediterana să 
devină o zonă a păcii. în interesul popoarelor si al țărilor noastre.

Dragi tovarăși,
Permiteti-ne 6ă adresăm partidului, membrilor săi, poporului 

român urările noastre pentru realizarea importantelor sarcini pe 
care vi le-ati stabilit pentru construcția socialismului în Româ
nia. pentru pace si securitate in Europa, pentru colaborare inter
națională și dezarmare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Comu

nist Român, Comitetul Central al AKEL și eu personal vă transmi
tem dumneavoastră și Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și poporului român prieten cele mai calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări de' succese în construcția socialis
mului și în întărirea păcii în lume.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al Partidului Progresist 

al Oamenilor Muncii din Cipru — AKEL

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Co
munist Român, doresc să vă adresez, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, al poporului coreean și al 
meu personal, cele mai călduroase felicitări și salutări frățești, 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, comuniștilor1 și întregului popor 
român. «

Crearea Partidului Comunist Român, rezultat prețios al luptei 
îndelungate a comuniștilor români, a constituit un eveniment is
toric care a deschis o nouă etapă în dezvoltarea luptei revolu
ționare a clasei muncitoare și a poporului român.

Partidul Comunist Român, după ce a condus la victorie lupta 
Înflăcărată a clasei muncitoare și a poporului român pentru inde
pendentă națională și eliberare socială, a înfăptuit eliberarea tării 
și a deschis calea construcției socialismului în România.

După eliberarea țării, poporul român devenit stăpîn pe soarta 
sa și pe puterea politică a tării, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a transformat România, altădată slab dezvoltată, 
într-un stat socialist independent, cu o industrie modernă și o 
agricultură dezvoltată.

în prezent, sub conducerea Partidului Comunist Român. în 
frunte cu. dumneavoastră, poporul român desfășoară o luptă 
energică pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate, întărind astfel potențialul țării.

Partidul și poporul nostru se bucură sincer, ca de propriile 
sale succese, de toate realizările obținute de partidul și poporul 
dumneavoastră în opera revoluționară și edificarea socialismului.

Convins că relațiile tradiționale de prietenie $i colaborare din
tre partidele, popoarele și țările noastre se vor intensifica și 
dezvolta continuu, în spiritul întîlpirilor și convorbirilor pe care 
le-am avut în ultimii ani la Phenian și București, vă urez din 
toată inima succese tot mai mari în activitatea dumneavoastră 
de înaltă răspundere, precum și în activitatea comuniștilor și 
poporului român consacrată întăririi și dezvoltării partidului, în
floririi și prosperității țării.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

în numele comuniștilor, al oamenilor muncii din Mongolia, adre
sează Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii din țara dumneavoastră, feli
citări frățești și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a creării Partidului Comunist Român.

Crearea în anăl 1921 a Partidului Comunist Român a repre
zentat un eveniment de o semnificație deosebită în viata poporu
lui român, un moment de cotitură în istoria luptei mișcării mun
citorești din țară, pentru eliberare națională și socială, împotriva 
asupririi claselor exploatatoare.

Insurecția armată a poporului român, înfăptuită sub condu
cerea Partidului Comunist Român, în condițiile zdrobirii de către 
armata sovietică a Germaniei fasciste, a dus la victoria revoluției 
populare in țara dumneavoastră.

De atunci, poporul frate român, sub conducerea partidului său 
comunist, a obtinut succese remarcabile în toate domeniile eco
nomiei și culturii, iar in prezent construiește cu fermitate socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată.

Remarcăm cu profundă satisfacție că prietenia frățească și co
laborarea strînsă dintre partidele și țările noastre se dezvoltă pe 
an ce trece, spre binele popoarelor mongol și român. In Interesul 
cauzei păcii și socialismului.

Din inimă dorim tuturor comuniștilor și poporului frate român 
succese mari, în continuare, în activitatea de transpunere în 
practică a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, în lupta pentru pace și înțelegere Intre popoare.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși.
Partidul Comunist din Uruguay transmite un călduros salut 

frățesc Partidului Comunist Român, militanților și conducerii 
acestuia, cu ocazia împlinirii, la 8 mai, a 65 de ani de la fău
rirea partidului.

Nașterea Partidului Comunist Român a însemnat o etapă cali
tativă superioară in mișcarea revoluționară a tării dumneavoas
tră. partidul afirmîndu-se ca o forță combativă în slujba intere
selor clasei muncitoare și a idealurilor comunismului, in lupta 
împotriva fascismului.

Sub conducerea dumneavoastră, poporul român a Înfăptuit re
voluția antifascistă și antiimperialistă în 1944, care a deschis ca
lea construcției socialismului. La sărbătoarea celei de-a 65-a ani
versări a făuririi partidului. Republica Socialistă România, este 
o tară angajată ferm în realizarea amplului program de construc
ție pașnică si de dezvoltare a societății socialiste, de ridicare a 
nivelului de viată al poporului.

Comuniștii uruguayeni. care, ca și tovarășii lor români, aderă 
la principiile internaționalismului proletar si ale socialismului 
științific, reînnoiesc Partidului Comunist Român. Comitetului său 
Central și secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
salutul lor si urările de noi succese In construcția socialismului.

Cu sentimente frățești.
JAIME PEREZ

Secretar general adjunct al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Uruguay

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela se ală
tură cu entuziasm sărbătorii poporului român, cu ocazia celei de-a 
65-a aniversări a creării gloriosului vostru partid, dorindu-i noi 
și tot mai- mari succese in construcția socialismului.

Cu salutări frățești.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA
EDUARDO GALLEGOS MANCERA

Secretar pentru relațiile internaționale

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România 
îmi face o plăcere cu totul deosebită să transmit Excelenței 

Voastre cele mai sincere și cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 
65-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, care conduce 
procesul de profunde transformări naționale în țara dumneavoas
tră prietenă, angajată cu toate forțele pe calea progresului și 
prosperității.

Mă folosesc de această ocazie pentru a reînnoi sentimentele de 
profundă prietenie și cooperare care leagă cele două popoare 
prietene, dorința noastră de a dezvolta relațiile existente în toate 
domeniile, în folosul reciproc, pentru promovarea cauzei păcii 
și securității internaționale.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai sincere salutări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de continuu 
progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație și apreciere,
MOHAMED HOSNI MUBARÂK

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comitetul Central al Partidului FRELIMO adresează călduroase 

felicitări Comitetului Central a! Partidului Comunist Român cu 1 
ocazia celei de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului Comunist 
Român.

Crearea Partidului Comunist Român a constituit unul din cele 
mai importante evenimente din istoria poporului român, trecerea 
la o etapă nouă, calitativ superioară, pe plan ideologic, politic și 
organizatoric, a mișcării revoluționare din România.

Continuator al glorioaselor tradiții de luptă ale poporului român, 
Partidul Comunist Român a organizat si condus marile bătălii de 
clasă în lupta pentru dreptate, libertate socială si națională, pen
tru independența și suveranitatea României.

Afirmindu-se de la început ca unica forță politică capabilă să 
conducă în mod corect, poporul român. Partidul Comunist Român 
a unit într-un front larg si a condus forțele democratice împotri
va fascismului si nazismului.

La 42 de ani de lă înfringerea forțelor fasciste, edificarea socie
tății socialiste în România, sub conducerea competentă a partidu
lui comunist, este astăzi o realitate palpabilă, care cunoaște o dez- 1 
voltare continuă. în toate domeniile. Poporul român este benefi
ciarul bunăstării si fericirii pe care socialismul le oferă.

Pe plan international. Partidul Comunist Român și-a cîștigat 
prestigiul sî respectul tuturor partidelor frățești și al forțelor pro
gresiste. datorită acțiunilor sale remarcabile în lupta împotriva 
cursei înarmărilor, pentru pașe . în lume, pentru libertatea, inde
pendenta si progresul popoarelor.

Comitetul Central al Partidului FRELIMO salută cu dragoste și 
prietenie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pentru modul dinamic și hotărît în 
care conduce destinele partidului comunist și ale națiunii române, 
ciștigind astfel admirația întregii mișcări comuniste internaționale.

Sub conducerea sa înțeleaptă, relațiile Partidului FRELIMO cu 
Partidul Comunist Român se dezvoltă și se consolidează continuu. 
Partidul Comunist Român s-a solidarizat cu Frontul pentru Elibe
rarea Mozambicului în timpul luptei armate de eliberare națională 
purtate cu succes Împotriva colonialismului portughez. Astăzi, aceas
tă solidaritate continuă să se manifeste prin colaborarea și 
schimbul de experiență dintre cele două partide, care se reflectă 
in cooperarea politică, economică , si culturală între Republica 
Populară Mozambic și Republica Socialistă România.

Cu această ocazie, cind sărbătorim a 65-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român, Comitetul Central al Partidului FRELIMO iși 
reafirmă convingerea că legăturile profunde, trainice de prietenie 
și cooperare existente între cele două partide, popoare și state se 
vor întări și pe mai departe.

Lupta continuă 1
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI FRELIMO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Dragă tovarășe,
Cu. prilejul celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului 

Comunist Român, doresc să vă transmit salutul meu personal și 1 
cel al Comisiei pentru Unitatea Comuniștilor, împreună cu calda 
noastră urare ca poporul român, sub conducerea dumneavoastră, 
să continue să avanseze pe calea independenței și a socialismului.

Vă doresc sănătate și succes în îndeplinirea sarcinii pe care 
istoria v-a rezervat-o.

. SANTIAGO CARRILLO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU Ș 
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe.
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a înființării Partidului /Co

munist in tara dumneavoastră. Partidul Socialist din Cipru — EDEK, 
precum și eu personal, vă urâm dumneavoastră și poporului român 
prieten progres și succes deplin.

Exprim convingerea că relațiile prietenești care călăuzesc parti
dele si popoarele noastre se vor dezvolta continuu. în interesul 
păcii internaționale, libertății si dreptății.

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele

Partidului Socialist din Cipru — EDEK

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Stimate tovarășe.
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a partidului dumneavoas

tră. Comitetul Central al- Partidului Socialist din Uruguay dorește 
să vă transmită dumneavoastră si. prin intermediul dumneavoas
tră, intregului Partid Comunist Român, felicitările sale cele mai 
sincere, precum si cele mai bune urări pentru viitorul poporului 
român.

O lume bîntuită de riscurile unei catastrofe atomice si ame
nințată de agresivitatea imperialistă are nevoie de prezenta si 
conducerea unor organizații cum este cea a dumneavoastră în 
lupta pentru pacea si fericirea permanentă a" umanității.

Deosebit de frățește.
Dr. JOSE P. CARDOSO

Senator, Președinte
‘ îi

REYNALDO A. GARGANO
Secretar general. 

Partidul Socialist din Uruguay

(Urmare din pag. I) torice care au urmat, o constituie 
realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare. Semnificativ în 
această privință este faptul că 
toate marile bătălii de clasă din 
deceniile trei și patru s-au desfășu
rat sub semnul unității, al Frontu
lui Unic Muncitoresc, al cola
borării între comuniști, socia
liști și social-democrați, precum 
și cu alte forțe antifasciste, 
progresiste și democratice. Viabi
litatea teoretică și practică a 
principiilor unității de acțiune 
a clasei muncitoare — o contribuție 
însemnată a partidului nostru la 
îmbogățirea tezaurului experienței 
revoluționare — a fost probată la 
scara istoriei. In spiritul valorilor 
promovate încă de la începuturile 
organizării politice a clasei noas
tre muncitoare, partidul comunist 
a militat consecvent și în anii de 
după victoria revoluției de eli
berare socială și națională pentru 
realizarea, pe o bază nouă, a 
unității clasei muncitoare, pentru 
intărirea colaborării cu celelalte 
forțe patriotice, democratice, a 
desfășurat largi acțiuni de masă 
pentru reforme sociale, pen
tru apărarea intereselor maselor 
populare. „Pe baza experien
ței proprii, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. putem afirma 
cu deplin temei că unitatea clasei 
muncitoare, a forțelor sale poli
tice, crearea partidului unic mun
citoresc, precum și unitatea largă 
a tuturor forțelor antifasciste, 
democratice și patriotice au consti
tuit factorii hotărîtori pentru în
fringerea rcactiunii, a încercărilor 
imperialiste de amestec în trebu

rile interne, pentru trecerea Ia în
făptuirea revoluției socialiste în 
patria noastră, ’la victoria socia
lismului in România".

Mărețele realizări obținute de 
poporul nostru în cele patru de
cenii de revoluție și construcție 
socialistă au demonstrat plenar 
valoarea principiilor teoriei revo
luționare elaborate de Marx și 
Engels, potrivit cărora in socia
lism poporul este deplin stăpin 

Promotorul unei concepții revoluționare
pe destinele sale, Iși poate făuri 
viata așa cum o dorește, in depli
nă libertate și independență. Reali
zările din acești ani, cu deosebire 
din perioada inaugurată in 1965 
de istoricul Congres al IX-lea, 
care a ales, prin voința întregului 
popor, în funcția supremă de 
secretar general al partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de
monstrează, cu puterea de netăgă
duit a faptelor, justețea politicii 
partidului nostru, care se călăuzeș
te neabătut după principiile so
cialismului științific. Ele sînt re
zultatul aplicării creatoare a ade
vărurilor și legităților obiective la 
condițiile concrete din tara noas
tră. Sint rezultatul studierii temei
nice a realității și al găsirii unor 
răspunsuri proprii, originale la 
problemele de o complexitate me

reu sporită ale procesului transfor
mării revoluționare a societății 
noastre.

Expresii strălucite ale abordării 
științifice a realităților sociale 
românești sînt în acești ani ela
borarea strategiei de dezvoltare 
economico-socială a României, în
făptuirea consecventă a indus
trializării socialiste, elaborarea, 
intr-o perspectivă integratoare 
asupra vieții economice și sociale.

s conceptului de societate socia
listă multilateral dezvoltată, ela
borarea Programului partidului pe 
baza generalizării teoretice a ex
perienței partidului și poporului 
nostru în lupta pentru transfor
marea revoluționară a societății. 
In spiritul abordării novatoare a 
concepției revoluționare, în strînsă 
legătură cu cerințele vieții, ale 
progresului necontenit al societății 
noastre, au fost elaborate în acești 
ani teze și concepte noi privitoare 
la rolul partidului și al statului in 

"etapa actuală de dezvoltare a so
cietății, la adincirea democra
tismului orînduiri! noastre și 
perfectionarea continuă a formelor 
de organizare și conducere a so
cietății, la rolul important al acti
vității ideologice, politico-educa
tive de formare a omului nou.

Așa cum a probat de mai bine 
de o jumătate de secol experiența 
istorică nemijlocită a edificării 
socialismului într-un număr de 
țări, principiile noii orînduiri Se 
înfăptuiesc în condițiile concrete, 
diferite de la o tară la alta, ceea 
ce determină^o continuă diversi
ficare a căilor și formelor concrete 
de realizare a transformărilor re
voluționare. Opțiunea politică a 
partidului revoluționar pentru o 

modalitate concretă de transpu
nere in viață a programului său 
se întemeiază de fiecare dată atit 
pe legitățile generale, cît și pe 
realitățile istorice, social-econo- 
mice și naționale.

Pe baza generalizării experien
ței revoluționare atit de bogate șl 
atit de diverse de la o țară la 
alta, de la o etapă la alta, con
cepția revoluționară se dezvoltă și 
se imbogâțește ea însăși in strinsă 
legătură cu viata, cu practica re
voluționară a epocii noastre. în do
cumentele partidului nostru, in ope
ra teoretică a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se evidențiază în acest sens faptul 
că, o dată cu evdluția societății, a 
procesului revoluționar contempo
ran, unele concepte*  și teze ale teo
riei au fost și sint susceptibile de 

fiecare etapă a luptei revoluționa
re de cerințele, interesele și as
pirațiile fundamentale ale po
porului in mijlocul căruia activea
ză. Așa cum o demonstrează is
toria mișcării muncitorești din 
țara noastră, aceasta a năzuit încă 
de la începuturile 'sale spre defi
nirea unor direcții și mijloace, de 
acțiune politică adecvate realități
lor și cerințelor concrete ale so
cietății românești. Procesul făuri
rii, in urmă cu șase decenii si 
jumătate, a partidului comunist — 
care a marcat o etapă superioară 
în istoria de peste 100 de ani a 
mișcării muncitorești, revoluționa
re din România — a reprezentat 
el însuși o victorie a ideilor so
cialismului științific, a concepției 
revoluționare in organizarea și 
conducerea clasei muncitoare, in 
afirmarea sa ca forța socială și 
politică națională cea mai înainta
tă in lupta pentru cucerirea drep
turilor politice ale maselor asupri
te și pentru transformarea din te
melii a societății românești. în 
prima perioadă istorică importan
tă a existenței și luptei sale re
voluționare, din 1921 pînă în 1944, 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintarea la adunarea solemnă. 
Partidul Comunist Român a parcurs 
o cale importantă de formare și 
maturizare organizatorică și ideo
logică, de întărire a legătu
rilor cu masele largi populare. 
Una din ideile-forță ale activită
ții partidului, afirmată cu putere 
in acești ani și promovată cu con
secventă de-a lungul etapelor is

îmbogățiri, de nuanțări. Acest fapt, 
se arată in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Adunarea 
solemnă consacrată omagierii ani
versării partidului, nu trebuie 
să conducă la concluzia că 
ideile sau principiile socialismu
lui s-ar fi diminuat sau și-ar 
fi pierdut o parte din valabi
litatea lor. ci el demonstrează, 
dimpotrivă, valoarea perenă și su
perioritatea concepției revoluțio
nare, capacitatea ei inepuizabilă 
de a recepta ceea ce este nou in 
practica socială. Legea dezvoltării 
continue a acestei gindirl revolu
ționare a fost și rămîne împrospă
tarea esenței sale din experiența 
socială inepuizabilă si în continuă 
amplificare a societății omenești.

Este pilduitoare pentru’ spiritul 
dinamic. înnoitor, autentic mar
xist in care Partidul Comunist 
Român a abordat in ultimele două 
decenii problemele teoretice si 
practice ale construcției socialiste 
sublinierea conținută in Raportul 
prezentat în iulie 1965 la Con
gresul al IX-lea : „Marxismul, 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este o știință vie, care se dezvoltă 
și se îmbogățește necontenit, sin- 
tetizînd experiența istorică si con
cluziile dezvoltării sociale".

Ca o strălucită ilustrare a per
manentei spiritului revoluționar, 
secretarul general al partidului a 
adresat acum din nou. de la tri
buna Adunării solemne consacrate 
aniversării a 65 de ani de la fău
rirea partidului, apelul de a îmbo
găți teoria si practica revoluționa
ră cu toate concluziile luptei în
delungate de pînă acum, de a 

avea permanent în vedere noile 
realități ce apar în societatea 
socialistă românească și in ge
neral în lume, subliniind ne
cesitatea că, in condițiile in 
care socialismul a ajuns la un 
nivel înalt de dezvoltare, se im
pun o analiză critică a drumu
lui parcurs și stabilirea măsurilor 
necesare în vederea perfecționării 
și înnoirii socialismului, aceasta 
trebuind să se realizeze pe baza 
experienței și practicii construcției 
socialiste de pină âcum, pornind 
de la principiile socialismului 
științific.

Analiza aprofundată a probleme
lor fundamentale ale etapei ac
tuale de edificare a noii orinduiri, 
întreprinsă in documentele Plenarei 
lărgite din iunie 1982 a C.C. al 
P.C.R.. ale Conferinței Naționale și 
ale Congresului al XIII-lea. in 
cuvintările secretarului general al 
partidului, a avut și are un rol im
portant in înarmarea clasei munci
toare, a maselor largi populare cu 
înțelegerea științifică a realităților 
sociale, cu hotărirea de a acționa 
neabătut pentru înfăptuirea pro
gramelor de progres economic și 
social al patriei. Prin spiritul no
vator ce animă întreaga sa activi
tate politică și ideologică, partidul 
ne cere să facem loc noului in 
toate domeniile de activitate, să 
acționăm în mod conștient în 
direcția înnoirii societății. Aceasta 
reprezintă o cerință majoră pe 
care o implică angajarea in pro
cesul transformării revoluționare a 
societății Si sintetizează în modul 
cel mai direct ce înseamnă astăzi 
a fi revoluționar, a fi comunist.
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* „Pentru o economie mondială 
eliberată de cursa înarmărilor"

DUBLIN 12 
. la Dublin au ___ ,__________ __
| lei de-a Il-a Conferințe sindicale 
< mondiale privind aspectele sociale 
1 și economice ale dezarmării. La 
I reuniune, desfășurată sub lozinca 
i „Pentru o economie mondială eli- 
) berată de cursa înarmărilor", par-
1 ticipă reprezentanți din partea

( In locul armelor — fonduri pentru dezvoltare
V ’NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager- 
(preș). — In contextul acțiunilor
2 pentru pregătirea viitoarei confe- 

rințe internaționale asupra relației
i dintre dezarmare și dezvoltate, la 
’ sediul din New York al Națiunilor 
4 Unite a avut loc o reuniune a ex- 
.’ perților, ’in cursul căreia’ a fost 
4 adoptat un proiect de măsuri menit 
4 să contribuie la intensificarea efor- 
* turilor . destinate edificării „unei 
4 lumi mai puțin înarmate și, în ace- 
? lași timp, mai dezvoltate la scara 
l întregii planete". După cum rela- 
’ tează publicația O.N.U. „Nouvelles 
yen bref", documentul scoate în evi- 
4 dentă relația de strinsă interdepen- 
7 deriță existentă între dezarmare, 
4 dezvoltare și asigurarea securității 
.’ tuturor statelor. în mod deosebit se 
Ț subliniază necesitatea ca toate sta- 
■ tele lumii să se angajeze pe calea 

alocării unei părți din fondurile

(Agerpres). — Luni,/ 
Început lucrările ce-

organizațiilor sindicale din nu
meroase țări, printre care și Româ
nia.

Vor fi analizate consecințele 
dăunătoare ale cursei înarmărilor 
pentru întreaga omenire, precum 
și căile și mijloacele susceptibile 
să înlăture pericolul unui război 
nuclear și să conducă la lichidarea 
arsenalelor nucleare.»

economisite prin reducerea bugete
lor militare pentru accelerarea pro
gresului social-economic. în special 
al țărilor în curs de dezvoltare.

Printre alte recomandări cuprin
se în acest document figurează : 
promovarea de inițiative regiona
le pentru soluționarea pașnică a 
conflictelor; evaluarea periodică a 
impactului pe care cheltuielile mi
litare mondiale îl au asupra per- 

. spectivelor economice, Ia scară glo
bală; examinarea condițiilor in 
care forța de muncă și echipamen
tele militare pot fi utilizate în 
scopul dezvoltării pașnice.

In eisență, apreciază publicația, 
documentul relevă că. în afara im
plicațiilor benefice in sfera vieții 
politice internaționale, dezarmarea 
este, la scară globală, o sursă ma
joră prin care se poate asigura 
dezvoltarea tuturor statelor.

!n favoarea destinderii internaționale
WASHINGTON 12 (Agerpres).— 

La Universitatea din Chicago a 
avut loc o conferință consacrată 
relațiilor americano-sovietice. or
ganizată de 30 de asociații antirăz
boinice și de alte organizații de 
masă- din oraș, relatează agenția

T.A.S.S. In cuvîntările rostite 
reuniune, numeroși participant 
subliniat necesitatea de a se îm
bunătăți relațiile dintre cele două 
state în vederea slăbirii încordării 
internaționale și a Întăririi păcii.

la 
au

Pentru o zonă fără arme nucleare în Balcani

Declarație in 
instaurării

sprijinul

î

i

SOFIA 12 (Agerpres). - După 
cum transmite agenția B.T.A., la 
Blagoevgrad a avut loc o întilni- 
re a reprezentantelor femeilor din 
Bulgaria și Grecia, care au e- 
xaminat probleme privind aspecte 
ale situației actuale din lume. S-a 
subliniat cu acest prilej că drep-

tul fundamental al oamenilor - 
dreptul fa muncă - poate fi exer
citat.numai în condiții de pace. In 
cadrul întîlnirii a fost exprimat 
sprijinul față de ideea transformă
rii Balcanilor într-o zonă fără 
arme nucleare.

NU militarizării spațiului cosmic !
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NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — In cursul unei reuniuni a 
Comitetului însărcinat cu pregătirea 
sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la situația eco
nomică a Africii — care va avea loc 
in perioada 26—30 mai, la sediul din 
New York al forumului mondial — 
numeroși vorbitori au evidențiat ne
cesitatea ca statele acestui continent 
să fie sprijinite in eforturile pe care 
le întreprind pentru depășirea han
dicapului subdezvoltării și a gravelor 
lor dificultăți economice. După cum 
menționează publicația'O.N.U. „Nou- 
velles en bref", ministrul de ex
terne al Senegalului. Ibrahim Fall, 
s-a referit cu prioritate la conse-, 
cințele negative ale nesoluționăril 
problemei datoriei externe a țărilor 
in curs de dezvoltare. Cea mai 
mare parte a statelor africane, a 
spus el. întimpină din ce in ce. mai 
multe dificultăți în eforturile de a 
asigura chiar și serviciul datoriei 
externe. El a evidențiat că, în 1984; 
acest serviciu ar fi fost și mai îm
povărător dacă. o serie dintre țările 
continentului nu ar fi procedat la 
reeșalonări ale datoriei lor externe. 
Vorbitorul a evidențiat insă că, în 
absența unor eforturi susținute pe 
plan internațional pentru rezolvarea

echitabilă a problemei datoriei ex
terne, aceasta, va continua să se agra
veze. cu consecințe negative asupra 
economiei mondiale, in ansam
blul .său.

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, liderul Partidului Oamenilor 
Muncii din Brazilia, Luis Ingnacio 
da Silva, a subliniat necesitatea ca 
toate țările cu mari datorii exter
ne să-și unească eforturile in lupta 
comună impotriva inechității exis
tente astăzi în raporturile economi
ce internaționale. După cum rela
tează agenția Prensa Latină, el ?. 
subliniat că datoria externă — cea 
mai gravă problemă cu care se con
fruntă statele „lumii a treia" — este 
unul din rezultatele acestor inechi
tăți.

TUNIS 12 (Agerpres). — Gomen- 
tînd rezultatele recentei reuniuni la 
nivel înalt a principalelor șapte sta
te capitaliste industrializate de la 
Tokio, secretarul general al Ligii 
Arabe, Ch'edli Klibi, a pus in evi
dență absența, în documentele în- 
tilnirii, a soluțiilor reale Ia pro
blemele fundamentale cu care este 
confruntată comunitatea internațio
nală.

pacu 
Centrală 
(Agerpres). — 

oficiale el’ec-

in America
TEGUCIGALPA 12 

La incheierea vizitei 
tuate la Tegucigalpa de șeful statu
lui ecuadorian. președinții Hondura
sului și Ecuadorului — Jose Azcona 
Hoyo și, respectiv, Leon Febres Cor
dero — au semnat o declarație comu
nă in care subliniază că vor depune 
toate eforturile pentru instaurarea 
păcii în America Centrală, informea
ză agenția E.F.E. Ei s-au pronunțat 
pentru soluționarea problemelor din 
această regiune exclusiv pe cale, po
litică, prin negocieri. Totodată, docu
mentul menționează că sint necesare 
„măsuri ferme pentru reducerea ar
mamentelor și efectivelor militare și 
pentru a se pune cațiăt încercărilor 
de destabilizare a ordinii constitu
ționale in unele state din America 
Latină".

In altă ordine de . idei, se arată în 
declarație, cei doi șefi de stat și-au 
exprimat îngrijorarea față de crește
rea alarmantă a măsurilor protee- 
ționiste, înrăutățirea, pentru țările 
în curs do dezvoltare, a condițiilor 
schimburilor comerciale, precum și 
față de scăderea vertiginoasă a pre
turilor la unele materii prime de 
bază, ce reprezintă pentru majorita
tea covirșitoare a acestor state prin
cipalele articole de export.

Schimb de mesaje între secretarul general
al Partidului Comunist Român,
tovarășul Nicolae Ceausescu,9 9 1

și președintele Partidului Comunist
din Grecia-interior, Leonidas Kirkos

VIENA 12 (Agerpres). — Sub 
. deviza „Să înceteze cursa tnarmâ- 

4 rilor. nucleare — NU militarizării 
’ spațiului cosmic !", la Viena a fost
4 inaugurată, la 12 mai, Săptămina 
ide acțiune in-favoarea păcii. Miș- 
’ cările antirăzboinice, de tineret și 

!
5

4 tivttatea bazelor militare americane 
/ pe teritoriul Australiei, relatează 
^ agenția T.A.S.S. în1 mesajul muni-

religioase — inițiatoarele acestei 
ample acțiuni — au dat publicității 
o declarație in care se subliniază 
necesitatea unirii eforturilor în 
vederea asigurării păcii, destinde
rii, încetării. cursei, Înarmărilor și 
pretntimpinĂrii .militarizării., Cos
mosului.

VIENA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele organizației catolice in- i 
ternaționale s-a, pronunțat împo- ■ 
triva militarizării spațiului Cosmic ) 
și a sporirii arsenalelor de arme 
chimice. Intr-o declarație dată pu
blicității Ia Viena, el a pledat pen- 
trd desfășurarea unui dialog de 
pace sincer între Est și Vest. In 
document este condamnată cursa 
înarmărilor, reievindu-se că aceas
tă cursă nu trebuie în nici un 
să fie considerată un mijloc 
asigurare a unei păci durabile.

caz 
de

"1

Bazele militare străine - o amenințare 
Ia adresa securității popoarelor

CANBERRA 12 (Agerpres). — 
Municipalitatea din Melbourne a 
adresat guvernului australian ce
rerea de a interzice de îndată ac-

cipalității ser arată că prezența 
zelor americane constituie un 
pericol pentru populația tării, ln- 
trucit, in cazul unui conflict, ba
zele respective și teritoriul 
jurul lor ar deveni ținte ale unor 
lovituri de răspuns.

ba- 
rftal

din

I

■J

Alegerile din Bangladesh
DHAKA 12 (Agerpres). — Parti

dul guvernamental Jatiya din Ban
gladesh se îndreaptă spre obținerea 
majorității absolute în noul parla
ment ce va fi format, după alegerile 
legislative, desfășurate miercuri, 7 
mai, în această țară.

Potrivit rezultatelor comunicate de 
Comisia guvernamentală electorală, 
după numărarea voturilor în 264 de 
circumscripții, din tqtalul de 300, 
partidul Jatiya a obținut 132 da 
mandate in viitorul forum legislativ 
suprem, în vreme ce coaliția de opo.- 
ziție, alcătuită din 15 grupări con
duse la Liga Awami, va beneficia 
de 90 de locuri. Liga Awami a obți
nut singură 70 de locuri. Un număr 
de 27 de mandate au revenit candi- 
daților independenți, dintre care cel 
puțin 10 — apreciază observatorii 
politici din Dhaka — iși vor acorda 

. sprijinul lor partidului Jatiya.
în 36 de circumscripții a fost or

donată o nouă numărare a voturilor.

Măsuri de austeritate
în Norvegia

(Agerpres). — După oOSLO 12’
reuniune a noului guvern al Norve
giei consacrată problemelor cu care 
se confruntă economia națională, un 
purtător de cuvînt al cabinetului a 
anunțat devalorizarea cu 12 la sută 
a coroanei, cu începere de la 12 mai, 
informează agențiile Reuter și A.P.

Primul ministru al țării, Gro Har
lem Brundtland, a declarat la o con
ferință de presă că măsura adoptată 
este de importanță vitală pentru 
compensarea, prin promovarea ex
porturilor, a reducerii veniturilor ob
ținute din vinzarea petrolului pe 
piața externă. De asemenea, primul 
ministru a arătat că devalorizarea 
coroanei va fi urmată de alte măsuri 
de austeritate, menționind în acest 
sens „înăsprirea considerabilă a po
liticii fiscale și în domeniul credi
telor", in vederea reducerii consu
mului pe plan național.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri eqipteono-iordaniene • Măsuri arbitrare în 

teritoriile ocupate de Israel
CAIRO 12 (Agerpres). — în loca

litatea Aqaba au avut loc convor
biri între regele Hussein al Iorda
niei și președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak. Potrivit unui comunicat al 
ministrului egiptean al . informații
lor, Safwat Al Sharif, în centrul dis
cuțiilor dintre cei doi șefi de stat 
s-au aflat problema palestiniană și 
ultimele evoluții politice din Orien
tul Mijlociu. Ministrul egiptean a 
informat că părțile au exprimat po
ziții similare in problemele abordate.

NIAMEY 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Nigerului. Seyny Kountche, 
a avut convorbiri la Niamey cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.). 
Cu acest prilej — informează agen
ția M.A.P. — interlocutorii au luat 
in dezbatere aspecte ale cauzei pa
lestiniene.

AMMAN 12 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.A.P. din

R.S.A.

Amman, autoritățile israelienc de o- 
cupație din teritoriul de pe Malul 
de vest al Iordanului au inceput re
cent punerea in aplicare a unui nou 
plan de modificare a componenței 
demografice a sectorului de est al 
Ierusalimului prin reducerea numă
rului de palestinieni. Planul este 
realizat, afirmă agenția, prin cum
părarea de locuințe și. terenuri prin 
mijloace frauduloase, ca și prin hăr
țuirea locuitorilor palestinieni din 
sectorul de est a! Ierusalimului o- 
cupat de Israel in urma războiului 
din 1967, spre a-i determina să pă
răsească orașul.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Trupele 
israeliene, susținute de elemente'ale 
„Armatei Libanului de Sud", creată 
și finanțată de Israel, au bombardat 
cu tiruri de artilerie localitatea Tu
lin din sudul Libanului, din așa-zisă 
„zonă de securitate". Numeroși lo
cuitori au fost răniți. înregistrindu-se 
totodată daune materiale.

Acțiuni represive împotriva populației de culoare
PRETORIA 12 (Agerpres) — Situa

ția ■ se menține încordată in Repu
blica Sud-Africană, unde, numai la 
sfirșitul săptăminii trecute, șapte 
persoane au fost ucise in cursul ac
țiunilor de reprimare efectuate de 
poliția și armata regimului minori
tar împotriva participanților la noi 
demonstrații antiapartheid. Tensiu
nea a crescut in special în Alexan
dra — „suburbia săracă a bogatului 
Johannesburg, rezervat în exclusivi
tate albilor", după cum menționează 
agenția Reuter. în cursul acțiunilor 
organizate aici de populația de cu
loare în semn de protest impotriva 
discriminării rasiale, trei tineri au 
fost uciși de poliție, care a făcut uz, 
de asemenea, de grenade cu gaze la
crimogene și gloanțe de cauciuc. Po
trivit agenției, circa 1 700 de poli
țiști și militari ocupă efectiv aceas
tă suburbie, toate ieșirile sint păzite 
și, de asemenea, se efectuează per
cheziții asupra oricăror persoane 
care intră sau părăsesc Alexandra.

PRETORIA 12 (Agerpres). — In
tr-un raport al Institutului pentru 
relații rasiale , din Africa de Sud se 
arată că, in cele 19 luni de puter
nice incidente între populația de cu
loare și autoritățile din Republica 
Sud-Africană, în această țară au 
pierit 1 559 de persoane — informea- 

„z.ă agenția, mozambicană de presă 
A.I.M. Potrivit aceleiași Surse, mă*  
joritate^ sint victime ale forțelor de 

de
an-

joritatea . 
politie Bare au 
foc împotriva 
tiapartheid.

folosit armele 
manifestanților

(Agerpres).BRASILIA 12
nisterul Educației ăl Braziliei a 
tărit întreruperea tuturor contactelor 
cu R.S.A. în domeniul sportului, 
culturii și artei, a anunțat presa bra
ziliană, citată de agențiile interna
ționale de presă. Hotărirea a fost 
luată in conformitate cu un decret 
promulgat de președintele Braziliei.

Mi- 
ho-

ATENA 12 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise 
tovarășului Leonidas Kirkos, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Grecia-interior, un salut călduros 
și cele mai bune urări de succes in 
activitatea pe care o desfășoară in 
fruntea P.C.G.-interior.

Președintele P.C.G.-interior a ru
gat să se transmită 'tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
mulțumiri deosebite pentru . mesajul 
adresat, precum și călduroase urări 
de succese comuniștilor români, de 
prosperitate și fericire poporului 
român prieten.

Leonidas Kirkos a reliefat rela
țiile de strinșă colaborare, bazate 
pe stimă și respect reciproc, dintre 
cele două partide și a exprimat, 
totodată, dorința de dezvoltare in 
continuare a acestor raporturi.

Președintele P.C.G.-interior a dat 
o inaltă apreciere activității neo
bosite desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru asigura
rea dezvoltării necontenite a Româ
niei, inițiativelor sale deosebit de 
valoroase pe plan internațional pen
tru instaurarea unui climat de pace, 
înțelegere și largă colaborare in 
lume. ,

Schimbul de mesaje a avut Ioc 
cu ocazia primirii de .către 
ședințele Partiduliii Comunist din 
Grecia-’înterior a tovarășului Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

In cadrul întîlnirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două partide, 
precum și aspecte principale ale 
vieții internaționale actuale.

pro-

CONGRESUL P. C. DIN GRECIA-INTERIOR
Salutul transmis de

ATENA 12 (Agerpres). — La Atena 
au continuat, luni, lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al P.C.G.- 
interior. In cadrul dezbaterilor, vor
bitorii,s-au referit pe larg la proiec
tul de teze și liniile directoare ale 
activității partidului pentru perioada 
următoare. Delegații care au luat 
cuvintul la congres au subliniat nece
sitatea lărgirii legăturilor partidului 
cu masele, intensificarea activității in 
rindurile muncitorilor, țăranilor și in
telectualilor pentru realizarea unui 
front larg democratic care să asigure 

, consolidarea cuceririlor democratice, 
întărirea unității- stingii, dezvoltarea 
dialogului și a colaborării cu cele
lalte partide și mișcări democratice 
din Grecia. Un loc important in ca
drul dezbaterilor il ocupă problemele 
păcii și dezarmării, participării for
țelor politice din .Grecia la înfăptui
rea, dezarmării, ale colaborării balca
nice, eliminării armelor nucleare și 
chimice! din această zonă și din În
treaga lume.

în numele' Partidului Comunist 
Român și al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
transmis un mesaj de salut Congre
sului P.C.G.-interior de către tova
rășul Ion Stoian, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al P.C.R.

Mesajul exprimă satisfacția față de 
bunele raporturi de prietenie, cola
borare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Grecia-interior, precum și 
convingerea că dezvoltarea pe mai 
departe a acestor relații va repre
zenta o contribuție de seamă la 
aprofundarea conlucrării pe multiple 
planuri dintre Republica Socialistă 
România și Republica Elenă, în in
teresul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării in 
Balcani, în Europa și in Întreaga 
lume.

în mesaj se arată că sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
care a aniversat in această lună 65 
de ani de eroică și glorioasă existen
ță, poporul român continuă neabătut

reprezentantul P. C. R.
opera istorică de edificare a societă
ții socialiste- multilateral dezvoltate 

. pe pămintul patriei, inregistrind noi 
succese in creșterea susținută a tutu
ror ramurilor economiei naționale, 
in progresul necontenit al științei, 
invățămintului și culturii, in ridica
rea nivelului de viață al poporului.

Referindu-se la situația interna
țională. mesajul subliniază că Parti
dul Comunist Român, secretarul său ' 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
apreciază că aceasta continuă să fie 
deosebit de gravă și complexă, 
special 
cursei _____ , _ ______
noi arme nucleare și a altor ti,pur 
de arme tot mai perfecționate, a 
agravării unor conflicte și focare de 
tensiune in diferite păr.ți ale lumii, 
a manifestării politicii de forță și dictat.

In_ aceste condiții. România apre
ciază că este necesar să se treacă și 
la elaborarea unui Program complex 
de dezarmare, care, avind în centrul 
sau dezarmarea-nucleară, să vizeze, 
totodată, reducerea armamentelor 

. c~s.1.ee> a efectivelor și cheltuielilor . militare.
Ca stat situat în Balcani — se ara

tă în continuare in mesaj — Romă- ' 
nia desfășoară o activitate susținută 
pentru transformarea acestei regiuni 
intr-o zonă a păcii, colaborării și bu
nei vecinătăți, fără arme nucleare si 
arme chimice, fără, baze militare 
străine. In actualele împrejurări in
ternaționale. marcate de profunde 
crize și contradicții, dar mai ales de 
spectrul amenințător al unui război 
nuclear nimicitor, România adre
sează popoarelor lumii Apelul 
de a face totul pentru a schimba 
actualul curs periculos al eveni
mentelor, pentru a determina re
nunțarea la forță și la amenințare 
cu forța, pentru pace și înțelegere 
internațională, pentrii soluționarea 
pe cale pașnică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, pentru lichidarea subdezvoltă^ 
rn și realizarea unei nbi ordini eco
nomice mondiale.

Reliefind că Partidul Comunist Ro
man militează pentru întărirea so
lidarității și unității, mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
pe baza respectării independenței 
fiecărui partid, a dreptului de a-si 
elabora de sine stătător linia poli
tică, potrivit condițiilor concrete in 
care . iși desfășoară activitatea, ex- 
cluzindu-se orice amestec in trebu
rile interne ale altui partid, mesa
jul exprimă deplina' încredere că, 
ptin Întărirea colaborării între parti
dele comuniste și muncitorești, so
cialiste, social-democrate, alte forțe 
muncitorești, între forțele progresis
te, democratice și popoarele de pre
tutindeni se poate asigura un viitor 
fericit și pașnic omenirii.

in 
ca urmare a continuării 

înarmărilor, a acumulării de

v

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR - CERINȚĂ ESENȚIALĂ
A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE MONDIALE

cit în foarte puține sectoare de ac
tivitate. Asistăm astfel, în toate ță
rile pactului atlantic, la o serioasă 
criză a factorilor <lc producție și a 
mecanismului productiv — ca ur
mare a creșterii ritmului înarmări
lor — cum menționa un studiu ela
borat de ' un grup de economiști 
americani.

Una din realitățile dramatice ale zilelor noastre, pe care tovarășul 
Nicolae Ceoușescu a pus-o cu tărie in evidență și în cuvintarea rostită 
la Adunarea solemnă cu prilejul aniversării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, este faptul că, împingind lumea in pragul 
declanșării unui holocaust nuclear, cursa înarmărilor are, totodată, con
secințe, economico-sociale din cele mai grele asupra popoarelor. Intr-a
devăr, sustrăgind circuitului productiv imense resurse, escalada înarmărilor 
și a cheltuielilor militare afectează in cel mai inalt grad dezvoltarea eco
nomico Și socială in lume, mutilează condițiile de viață ale popoarelor, 
afectează grav creșterea nivelului lor de trai.

Nu o dată secretarul general ai partidului a arătat că, in condițiile 
cind cheltuielile pentru înarmări totalizează aproape o mie de miliarde 
dolari, iar datoria țărilor in curs de dezvoltare se apropie de aceeași 
sumă, nu este posibil să se asigure depășirea crizei economice mondiale. 
Înfăptuirea unor programe de dezvoltare economico-socială a statelor. 
In aceste împrejurări, așa cum a subliniat secretarul general al parti
dului în cuvintarea amintită, se impune să se întreprindă măsuri hotă- 
rîte privind „trecerea la reducerea corespunzătoare a cheltuielilor mili
tare și la alocarea mijloacelor disponibilizate astfel în scopul dez
voltării economico-sociale, iar o parte pentru sprijinirea țărilor in curs 
de dezvoltare".

parte pentru sprijinirea țărilor in curs

Sint afectate chiar și ță
rile cele mai dezvoltate. stu_ 
diul intitulat „STAREA LUMII IN 
1985", realizat de „Worldwatch In
stitute" din Washington, organism 
particular de cercetări social-politi- 
ce, evidențiază cu tărie că reduce
rea cuantumului investițiilor din 
producția de pace determină in mod 
logic slăbirea serioasă a pulsului ac
tivității producției pe ansamblu.

Ce arată faptele ? In a doua parte 
a deceniului al șaptelea, ritmul creș
terii producției industriale în țările 
capitaliste occidentale a scăzut cu

rie. de exemplu, comenzile indus
triale 
crescut 
iiarde 
decembrie 1985, ajungînd ia suma 
de 10.3 miliarde dolari. In perioada 
de referință, volumul comenzilor in
dustriale pe ansamblul economiei — 
incluzind. așadar, si sectorul civil — 
a scăzut insă cu 0,6 la. sută, fiind cea 
mai mare reducere lunară a produc
ției- înregistrate din octombrie 1982. 
De asemenea, in luna respectivă 
vînzăriie cu-amănuntul au scăzut cu 
0,10 la sută.

Cu o situație identică s-au con-

pentru nevoi militare 
in S.U.A. cu 3,2 

dolari in comparație
au 

mi- 
cu

Orice sumă in plus pen
tru arme înseamnă fonduri 
sustrase dezvoltării. In ciu‘ 
da tuturor evidențelor, mai sint 
Încă unele cercuri care continuă să 
afirme că intensificarea Înarmărilor 
ar reprezenta, chipurile, un „stimu
lent" pentru dezvoltarea economiei. 
Falsitatea acestor puncte de vedere 
este clar demonstrată de viață, de 
numeroasele dovezi, inclusiv din ță
rile occidentale, unde se vintură a- 
Bemenea „teorii".

Intr-adevăr, este un fapt de netă
găduit că înarmările, imensa risipă 
de resurse financiare, materiale și 
umane pe care o oomportă produce
rea și sporirea arsenalelor militare 
constituie unul din principalii factori 
ee au contribuit la declanșarea cri
zei economice mondiale. Practic, 
toate fenomenele majore legate de 
actuala criză — recesiune, dezechili
bru in balanțele comerciale și de 
plăți, instabilități monetare, șomaj 
etc. — sint inseparabil legate de 
sustragerea din circuitul productiv 
civil a unor asemenea uriașe 
resurse.

Nu există școală economică sau 
institut de cercetări de prestigiu din 
lume care să nu recunoască faptul 
că între cursa înarmărilor si evo
luția situației economico-sociale e- 
xlstă o strinsă interdependență. A-

naliza evoluției situației de după cel 
de-al doilea război mondial dove
dește cu prisosință acest lucru. In 
1947, de exemplu, omenirea cheltuia 
pentru înarmări modesta sumă (față 
de proporțiile actuale) de circa 55 
miliarde de dolari. Ca urmare a fap
tului că bugetele militare ale state
lor s-au menținut o bună perioadă 
de timp la niveluri relativ scăzute, 
ritmul creșterii producției industria
le a țărilor dezvoltate a fost in me
die de 6,2 la sută anual. Aceasta a 
foSt epoca „boom“-ului economic 
din anii ’60 și începutul anilor ’70. 
După 1975 însă, în cheltuielile pen
tru înarmare ale statelor respective 
au avut loc salturi masive. In 1977, 
de exemplu, bugetele militare pe 
glob ajunseseră la 420 miliarde do
lari. Acesta a și fost momentul cind 
criza a inceput „să-și arate colții" 
— cum preciza ziarul „LE MONDE". 
Și cu cit fondurile pentru înarmări 
au crescut și mai mult (in 1985 su
mele destinate scopurilor militare 
săltaseră la peste 940 miliarde do
lari, deci în opt ani o. creștere cu 
500 miliarde dolari a bugetelor pen
tru înarmări) cu atit situația eco
nomică mondială s-a agravat și di
ficultățile s-au cronicizat. Aceasta a 
fost consecința directă a celui mai 
vast transfer de resurse materiale 
și tehnico-științifice din sectorul ci
vil in cel militar din întreaga istorie.

DATE Șl FAPTE CARE CONFIRMĂ JUSTEȚEA POZIȚIEI 
ROMÂNIEI PRIVIND NECESITATEA REDUCERII CHELTUIELILOR

MILITARE Șl TRECERII LA DEZARMARE

. mai mult de jumătate, fiind de nu
mai 3 la sută. Situația s-a înrăută
țit in primii ani ai deceniului al op
tulea. Cele mai recente date arată 
că redresarea economică, despre 
care s-a vorbit și se mai vorbește 
in Occident, incă n-a avut loc. „Sal
tul" din 1984 a fost conjunctural, 
după el urmînd o încetinire bruscă 
a ritmului din 1985. Sint elocvente 
datele privind Statele Unite, țara 
unde fondurile pentru înarmare au 
devorat anul trecut aproape 30 la 
sută din totalul cheltuielilor buge
tare ; în ultimul trimestru din 1985 
în S.U.A. produsul național brut a 
înregistrat un ritm de creștere cu 
puțin peste 1 la sută, fiind cu 2,3 
la sută inferior celui prevăzut an
terior. Statisticile oficiale americane 
atestă continuarea fenomenelor de 
criză, cel mai puternic fiind lovite 
firmele mici și mijlocii — în 1985 
numărul celor care au dat faliment 
a fost de 54 000. Pe ansamblul eco
nomiei, în industrie sint folosite 
sub 80 la sută din capacitățile de 
producție.

Anul 1986, cînd cheltuielile mili
tare au sporit, a început sub semne 
și mai puțin favorabile. In ianua-

productia in- 
înregistrat in 
si noiembrie 

care în de-

fruntat și alte țări din pactul nord- 
atlantic. Pentru Marea Britanie, 
Canada, Franța, Italia, Belgia, Olan
da la începutul acestui an comuni
catele oficiale au constatat că în 
1985, și în special in ultima perioadă 
a anului respectiv, produsul național 
brut a fost cu mult inferior celui 
așteptat. Potrivit datelor Oficiului 
federal de statistică, 
dustrială a R.F.G. a 
septembrie, octombrie 
o scădere sensibilă
cembrie a ajuns la 2,5 la sută ; in 
sectorul manufacturier diminuarea 
producției a fost și mai mare — de 
patru la sută. De asemenea, semni
ficative sint și următoarele date : in 
1985, în această țară au dat faliment 
18 876 de întreprinderi 'și alte unități 
economice, cu 12,6 la sută mai mult 
decit în 1984. Una din ramurile cele 
mai afectate a fost industria con
strucțiilor, unde in 1985 numărul șo
merilor a crescut cu 11,8 la sută, 
afectind 186 000 persoane. In Franța 
și Italia s-au produs fenomene ase
mănătoare ; fi creștere a șomajului 
au cunoscut Marea Britanie, Belgia 
și Canada, unde plafonul producției 
prevăzut anterior n-a fost atins de-

Fenomene negative am
plificate de înarmări. Etesisur> 
sint și alte fenomene negative pe 
care înarmările le întrețin și . ampli
fică în țările occidentale. In condi
țiile irosirii unor asemenea fonduri 
uriașe pentru cercetarea și produ
cerea unor noi și noi arme, tot mai 
distrugătoare, este firesc ca țările 
occidentale să fie confruntate cu o 
serioasă criză monetar-financiară, 
caracterizată prin fluctuații ale 
cursurilor principalelor monede oc
cidentale, deficite înregistrate în ba
lanțele comerciale și de plăți, creș
terea datoriei publice etc.

în același timp, în condițiile cînd 
rezervele Terrei sint limitate, și ca 
atare ele trebuie cruțate, consumate 
in mod rațional, producția de arma
mente irosește vaste cantități de 
materii prime, croind o veritabilă 
degringoladă pe piața metalelor 
neferoase, metalelor nobile și rare, 
a combustibililor lichizi, gazoși și a 
altor, resurse. Are loc, astfel, o spo
liere fără limite a țărilor in curs de 
dezvoltare. Deținind in miinile lor 
pirghiile stabilirii prețurilor mate
riilor prime, țările capitaliste occi
dentale iși însușesc la prețuri tot 
mai derizorii aceste produse, desti
nate molohului înarmărilor.

Pentru a avea o imagine a propor
țiilor acestei irosiri 
mentionarea citorva __
sint consumate in scopuri 
circa 
buri 
două 
nent 
sută 
niu, cupru, plumb, zinc și circa 22 la 
sută din producția de siliciu.

Dar nu numai resursele naturale 
sint irosite de cursa înarmărilor, ci 
si potențialul uman. Numărul 
oamenilor antrenați direct sau in
direct in activități militare se esti
mează a fi atins 100 milioane. Intre 
ei se află 500 000 de oameni de știin-

ță sau ingineri, ceea ce reprezintă 20 
la.sută din „potențialul" științific al 
lumii. în ceea ce privește volumul 
cercetărilor științifice efectuate în 
lume, circa 45 la sută sint direct sau 
indirect legate de cursa înarmărilor. 
Ca urmare, in multe țări înnoirea 
tehnologiei in sectoarele civile are 
loc intr-un ritm tot mai încetinit. .

Consecințele intensificării cursei 
înarmărilor sint tot mai mult simțite 
și pe plan social in țările occidentale 
— intre curba șomajului și cea a 
cheltuielilor militare existind o tra
gică ingemânare. Astfel, după cum 
arată cifrele oficiale, in perioada 
1962—1972 media anuală a șomerilor 
în țările O.E.C.D. (care înglobează 
24 de țări capitaliste dezvoltate) era 
de 7,5 milioane ; in 1975, în condi
țiile saltului vertiginos al cheltuieli
lor pentru înarmare, numărul celor 
fără lucru se dublase — 15 milioane, 
pentru ca anul trecut, cind nivelul 
înarmărilor s-a apropiat de 1 000 mi
liarde dolari, numărul celor rămași 
fără un loc de muncă în țările res
pective să ajungă la 32 de milioane.
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este suficientă 
date : anual 

militare 
850 milioane barili hidrocar- 

lichide (ceea ce reprezintă de 
ori consumul întregului conți- 
al Africii), între 11 și 14 la 

din producția totală de alumi-

O cerință primordială : 
înghețarea și reducerea 
fondurilor destinate înarmă
rilor. P°rn‘nd de la asemenea rea
lități.
Nicolae Ceaușescu propun reduce
rea cu 
1990 și 
2000 a «cheltuielilor militare șl fo
losirea disponibilităților create pen
tru dezvoltare economico-socială.

Așa cum a arătat în repe
tate rinduri șeful statului român, 
din sumele economisite prin trece
rea la dezarmare, jumătate ar urma 
să fie folosite pentru dezvoltarea 
generală a tuturor statelor, pentru 
crearea de noi locuri de muncă, ca 
și pentru realizarea altor măsuri de 
ordin economic și social, de natură 
să servească bunăstării lor materi
ale și spirituale. In același timp, 
cealaltă jumătate ar urma să fie 
destinată sprijinirii eforturilor țări
lor in curs de dezvoltare pentru era
dicarea decalajelor 
de țările puternic 
pentru accelerarea 
viață a programelor 
economic și social.

România, președintele
25—30 la sută pinâ in anul 
cu 50 la sută pină in anul

care le despart 
industrializate, 
traducerii in 

lor de progres

remaniere guvernamen-
I „ Primul ministru indian.
Rajiv Gandhi, a efectuat o rema
niere guvernamentală, schimbind 
titularii a 11 ministere. Potrivit 
agenției P.T.I.. portofoliul Ministe- 

I rului de Externe i-a fost încredin- 
tat l|ii Shiv Șhankar. care va con- 

| tinua să dețină și vechea funcție 
I de ministru al comerțului.

I »-£AN,îELARUI' K- F- GERMA
NIA, Helmut Kohl, i-a cerut pre- 

I ședintelui Ronald Reagan, intr-o 
scrisoare, ca S.U.A. să nu încalce 

I prevederile Tratatului Salt II pri- 
| vind limitarea armamentelor, afir
mă ziarul vest-german „Blid", ci- 

I tat de agențiile Associated Press 
I și Reuter.

R. P. CHINEZA ȘI CANADA 
I au încheiat un acord privitor la 
| evitareadublei taxe și prevenirea 
evaziunii fiscale. Documentul a 

| fost semnat luni. în numele guver- 
I nelor celor două țări, de premie
rul Consiliului de Stat al R. P. 

. Chineze, Zhao Ziyang, și primul 
I ministru canadian, Brian Mulro- 
rney, aflat in vizită in capitala chi

neză.
I

Caracterul realist și constructiv, 
puneri explică larga audiență pe 
mersurile in acest sens ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, apreciat pre
tutindeni pe glob ca un militant dirz, neobosit pentru cauza păcii și 
progresului, pentru făurirea unei lumi mai bune șl mai drepte, eliberate 
de spectrul unui război distrugător, o lume a prosperității și înfloririi 
civilizației tuturor națiunilor.

puternic mobilizator
care o întrunesc inițiativele și de-

al acestor prO'

Nicolae PLOPEANU

SESIUNE. La Tripoli s-a înche
iat sesiunea extraordinară a Secre
tariatului internațional pentru so
lidaritatea cu popoarele arabe, 
convocată în legătură cu agresiu
nea S.U.A. împotriva Jamahiriel 
Libiene. Participanții au stabilit ca 
ziua de 15 aprilie — cînd a avut loc 
bombardamentul aerian american 
asupra orașelor Tripoli și Bengazi 
— să fie proclamată Zi de solida
ritate internațională cu poporul li-
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