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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu

Presa indiană elogiază personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu, relevă realizările în opera 

de construcție și politica de pace ale României socialiste:

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
- 0 EPOCĂ DE STRĂLUCITE REALIZĂRI
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ÎNALTĂ prejuire, deosebit respect
Pagina a 6-a

la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
STOCURILE DE MATERIALE 
- reduse la minimum și rațional

folosite în toate unitățile economice!
Preocupările consecvente ale conducerii partidului, ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU consacrate înfăptuirii unei organizări științifice a producției și-au găsit o nouă ilustrare la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. la care a fost analizat Raportul privind stocurile de valori materiale în economie, precum si Raportul privind nivelul stocurilor Ia principalele materii prime și materiale existente la 1 ianuarie 1987. Cum se știe, anul trecut au fost stabilite noi normative de stoc, prin aplicarea cărora s-a asigurat o mai bună aprovizionare tehnico-materială. în condițiile diminuării stocurilor pe ansamblul economiei.Cu toate acestea. In comparație cu noile normative aprobate pentru acest an. stocurile supranormative se mențin încă la un nivel ridicat. Ca urmare, așa cum s-a a- preciat în ședința Comitetului PoT litic Executiv, la materii prime si materiale valoarea stocurilor supra- normative se ridică la peste 49 miliarde lei. fată de nivelurile aprobate. Astfel. în privința metaltilui îndeosebi, dar și a altor materiale, trebuie eradicată practica stocării de resurse, a aprovizionării peste necesar, potrivit mentalității că „mai bine să prisosească, pentru că nu se știe cînd va fi nevoie de resursele respective". O asemenea înțelegere. fundamental greșită, a spiritului gospodăresc face ca unele întreprinderi să dispună de mai multe materiale decît le trebuie, in vreme ce în altele continuitatea producției să se resimtă din

cauza unor greutăți In aprovizionare. In legătură cu formarea și gestionarea stocurilor, esențială este prevenirea constituirii de stocuri peste duratele normate, pentru că este mult mai ușor să fie preîntîm- pinate neajunsurile decît să se înlăture efectele acestora după ce s-au produs.Desigur, concomitent, se impune să se acționeze ferm pentru lichidarea stocurilor supranormative e- xistente prin introducerea acestora în consumul productiv, în conformitate cu cerințele producției programate pe baza contractelor de desfacere a produselor, stabilirea unor soluții tehnice și tehnologice de folosire a materialelor aflate în stoc, ca înlocuitori, renunțarea la unele aprovizionări sau efectuarea anumitor reprogramări in aprovizionarea acelor materiale, piese și subansamble la care stocurile existente satisfac necesitățile producției și, în fine, redistribuirea unor stocuri între întreprinderile de profil sau prin bazele de aprovizionare tehnico-materială. în acest sens, se cuvine subliniat că lichidarea stocurilor excesive nu este nici pe departe o problemă exclusivă a compartimentelor de aprovizionare și desfacere ; situația stocurilor este o adevărată „fișă de sănătate" a întreprinderii, in întregul ei, de a cărei stare sint în aceeași măsură răspunzători cei care conduc activitățile de concepție, proiectare, tehnologie, producție.Desigur, asupra eficienței activității economice grevează și faptul că în unele întreprinderi stocurile de producție neterminată — cum

ar fi cele de semifabricate textile — sint mult prea mari. Ciclurile de fabricație sint, în unele situații, anormal prelungite, atît datorită unor neajunsuri in contractarea produselor finite, cit și anumitor deficiențe organizatorice, a întir- zierilor in aplicarea unor măsuri de modernizare, de perfecționare a tehnologiilor de fabricație. în a- ceastă privință, trebuie subliniată răspunderea factorilor de decizie din întreprinderi pentru lansarea în fabricație a produselor numai a- tunci cînd sînt întrunite toate condițiile tehnice, materiale, de cooperare interuzinală, în vederea desfășurării normale a producției, pentru programarea, organizarea și urmărirea judicioasă a realizării ritmice a producției.în ceea ce privește produsele finite este necesar să fie lichidată In cel mai scurt timp situația intolerabilă și nejustificată existentă intr-o serie de unități care dețin pe stoc, săptămîni și chiar luni în șir, produse fabricate care fie că nu întrunesc toate cerințele pentru a fi livrate, fie că nu au desfacerea asigurată la intern sau la export, în legătură cu aceasta se cuvine subliniat că legea interzice introducerea în fabricație a unor produse pentru care nu există certitudinea vînzării oferită de contracte economice perfectate, pe considerentul bine justificat că economia nu își poate permite să irosească valori materiale șl muncă în produse care nu au recunoaștere socială.Pentru eradicarea unor fenomene de suprastocare, independent de

faza procesului de fabricație în care apar, Comitetul Politic Executiv a cerut să fie actualizate graficele de lichidare a stocurilor supranormative pentru fiecare unitate, in funcție de noile norme aprobate pentru anul 1987 și să se întreprindă măsuri eficiente de sprijinire a întreprinderilor pentru încadrarea în noile norme, întărirea controlului preventiv asupra aprovizionării, consumului productiv și al desfacerii produselor. în strînsă legătură cu aceasta, secretarul general al partidului a cerut guvernului să constituie o comisie specială care să analizeze in mod deosebit stocurile supranormative de metal, de textile, de alte produse și să stabilească măsuri concrete, operative, pentru includerea lor în plan și utilizarea in producție, ur- mărindu-se lichidarea acestor stocuri într-o perioadă cit mai scurtă. Totodată, s-a indicat să se procedeze în mod asemănător și în ceea ce privește stocurile de producție neterminată și de produse finite.Pretutindeni este necesar să se acționeze cu toată hotărirea și convingerea pentru găsirea de soluții concrete de încadrare în normele de stoc, pentru instituirea unui spirit de ordine și disciplină, elimi- nîndu-se ferm orice situații de dezordine, de toleranță față de lipsuri, asigurîndu-se realizarea integrală a producției, in condițiile respectării riguroase a legalității în domeniul gospodăririi resurselor materiale, în interesul înfăptuirii riguroase a programelor de dezvoltare economică._______ >
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8 MARTIE-ZIUA FEMEII

Desen de Gh. CALARAȘU

CINSTIRE
Femeile au ochi roditori
care la matca luminii se scaldă ; 
femeile duc amfore-n miini, 
femeile duc pîinea caldă, 
femeile au zîmbetul pur, 
le joacă pe inimi lăstunii, 
in somnul lor zburdă copii, 
la masa lor stau străbunii; 
femeile spun : va fi 
și dau viitorului nume 
și înalță pe umerii lor 
curcubeu peste lume.

Cinstire femeii veghind, cugetind, 
jurată iubirii de țară — 
sâ-i spunem cu toții „La mulți ani** 
și-o floare să-i dăm, solară.

Eugen FRUNZA

FEMEILE
- cetățeni cu drepturi și îndatoriri egale,

In secția turbine a întreprinderii de mașini grele București Foto : S. Cristian

cu depline posibilități de afirmare socială

TIMIȘ :

i Livrări suplimentare 
la exportAcționind cu răspundere sporită pentru înfăptuirea exemplară a indicațiilor secretarului general al partidului, colectivele de muncă din unitățile economice din'xjudețul Timiș cu sarcini la export raportează onorarea integrală a obligațiilor contractuale pe primele două luni ale anului. Mai mult decit alit, la cererea unor parteneri de peste hotare, au fost livrate în devans produse in valoare de 3(5.8 milioane lei. Succesul are la bază preocuparea exigentă a organizațiilor de partid și a consiliilor oamenilor muncii pentru diversificarea. înnoirea și modernizarea produselor, în care scop au fost aplicate noi și eficiente măsuri de organizare superioară a fluxurilor de fabricație și de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor contractate la export. Printre unitățile care și-au îndeplinit exemplar planul Ia export. livrînd produse cu grad ridicat de prelucrare și cu parametri de calitate și de fiabilitate superiori, se numără întreprinderile „Mecanică", „Electro- banat", „Electrometal", „Electro- timiș" și „Spumotim" din Timișoara, de utilaje de ridicat și transportat, de produse ceramice și de încălțăminte din Lugoj. (Cezar Ioana).

„Aradora" indică precizie și calitateLa citeva sute de metri una de alta, două întreprinderi arădene se află intr-o relație specială cu timpul. Una este întreprinderea „Victoria", iar cealaltă întreprinderea de oro- logerie. Prima fabrică binecunoscutele ceasuri ; cea de a doua...— ...Asta-i necazul nostru — exclamă cu năduf maistrul Ion Rusu, secretarul comitetului de partid pe întreprindere. O grămadă de lume crede că mi fabricăm orologii. Orologii fac vecinii noștri.— Și dumneavoastră ?— Noi facem mecanisme care măsoară un proces. De exemplu — la intîmplare : contor de ture pentru tractor, adică mecanismul care măsoară turația motorului ; mecanisme pentru relee de temporizare utilizate in automatizare ; ceasuri de reglare pentru mașinile cu program — și multe, multe altele. Pe scurt : oriunde este un mecanism cu releu de timp apar produsele noastre.— Este corect așa : produsele vecinilor dumneavoastră măsoară timpul, iar ale dumneavoastră utilizează timpul ?— Foarte corect !

mele 200 de bucăți cu marca „Victoria", uitați-1, a trebuit să căutăm mult pînă să dibuim unul — zimbește Emeric Papp, șeful compartimentului de planificare, ghid arhicompetent in micul muzeu, o adevărată enciclopedie vie a întreprinderii. Pe locul unde sîntem acum era un atelier de plachiuri ; singurul lucru serios era grupul de

ple, cîteva sute de mii în Statele Unite ale Americii (unde pentru 1987 am mai contractat alte sute de mii) și 50 000 în Australia. Așa că, de la Melbourne la Los Angeles, orașe olimpice. 
„Aradora* — asta e marca noastră — își face datoria.— Și al doilea parametru ?— Gradul înalt de valorificare al materiei prime și

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

Timpul „Victoriei" a început acum peste 32 de ani. In expoziție vedem primul ceas, un ceas de masă, fabricat in 1954.— Atunci s-au făcut pri

meseriași de la cooperativa „Precizia". Și ambiția lor, care, transmisă ca o ștafetă, ne-a dus unde ne-a dus.— Unde v-a dus ?Interlocutorul nostru ne privește amuzat :— Eu vă pot spune atitea că n-ar încăpea intr-un ziar întreg... Am să aleg doi parametri numai, ca să ne înțelegem — și anume cei care se referă la sarcinile de cea mai stringentă actualitate în economia noastră. Primul : există astăzi în 27 de țări, altele decit România, dbuă milioane și jumătate de familii care se trezesc după ora... „Aradorei".— Cum așa ?— Adică am vîndut peste hotare 2 500 000 de ceasuri deșteptătoare — dintre care, ca să dau două exem

al energiei : pe zi/om se prelucrează doar 1,5 kg de metal; iar un kilowatt-oră de energie electrică se regăsește intr-o producție- marfă de 120 lei....Dacă „Victoria" a început atunci, în anii ’50, cu un prototip lucrat intr-un atelier meșteșugăresc, „O- rologeria" a inceput — mult mai tîrziu, în 1983 — cu... douăzeci de lăzi. Douăzeci de lăzi de scule, dispozitive, aparate de măsură și control — totali- zînd 1 200 de kilograme. Le-a ales bucată cu bucată, le-a luat ușor sau s-a bătut pentru ele, le-a ambalat, le-a păzit, le-a cărat pînă la gară maistrul Ion Rusu. De la întreprinderea de mecanică fină din București, de unde a venit primul nucleu al noii unități.

în fața unor fotografii, Ștefan Nicolin, inginerul- șef al întreprinderii, își a- mintește ;— Aici sîntem primii, in august '83, vreo douăzeci, vedeți, ce voioși eram, uitați-vă, în jur șantier, cind am venit, clădirea asta de șase etaje il avea pe al doilea la roșu, am început montajul in faza de șantier. Ăștia de aici sîntem primul atelier — mi- croproducție S.D.V. Aici e maistrul Octavian Ilin, de la „Victoria", azi e maistru la mecanicul-șef, ăștia-s frații Popăț, loan și Gheor- ghe, atunci mai pe la inceput, azi unul e sculer specialist, a opta, și celălalt cel mai bun rectificator din uzină. Ea e Editn Tazlo, atunci era practicantă, în vara aceea terminase liceul industrial, acum e în concediu de studii, este in ultimul an Ia Facultatea de subingineri la Politehnica din Timișoara. El...Au trecut doar patru ani. nici atît, trei și jumătate, și glasul inginerului Ștefan Nicolin are in el o cantitate de nostalgie de parcă au trecut cincisprezece. Vă- zind și alte fotografii și cu- noscind întreprinderea am
Georqe-Radu 
CH1ROV1C1 
Tristan MIHUȚA

(Continuare în pag. a IV-a)

Ca în fiecare an, această zi de primăvară — 8 Martie — este consacrată sărbătoririi femeilor de pretutindeni. Pentru femeile din țara noastră, înconjurate astăzi, ca și in tot cursul anului, cu grija și prețuirea Întregii societăți, și această zi constituie un minunat prilej spre a-și exprima nemărginitul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, de a-și dovedi prin fapte angajarea lor, cu toate puterile, cu toată priceperea și vrednicia, in îndeplinirea exemplară a mărețelor obiective ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a indicațiilor și sarcinilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și <țu alte prilejuri.Prezente în toate sectoarele de activitate. femeile contribuie din plin, pe măsura capacității lor, Ia amplu! proces de modernizare, la creșterea calității produselor, la rapida implementare a cuceririlor științei și tehnicii avansate în industrie, Ia desfășurarea noii revoluții agrare, la dezvoltarea continuă a activității din învățămint, cultură și ocrotirea sănătății. la munca rodnică din toate sectoarele vieții economico-sociale.Acum, la început de primăvară, femeile țării își îndreaptă gindurile lor cele mai luminoase, calda lor recunoștință către tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept al partidului și al statului, Erou între marii eroi ai neamului, ctitorul României moderne. Ele sint ne deplin conștiente că locul de cinste ce le revine în societatea românească, faptul că se bucură de condiții de afirmare a personalității Ia care înaintașele nici nu au cutezat să viseze, se datoresc aplicării consecvente in practică a concepției secretarului general al partidului a- supra contribuției și rolului femeilor — jumătate din populația țării — la măreața operă de construire a socialismului, încrederii în forța pe care ele o reprezintă în potențialul lor de muncă și creație.îndeosebi după Congresul al IX-lea, cînd la cîrma partidului și a țării a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, o viziune modernă, un suflu înnoitor au dat un puternic impuls întregii vieți economico-sociale. O creație inestimabilă a acestor ani este aplicarea concepției profund originale despre participarea largă a maselor la stabilirea și înfăptuirea obiectivelor complexe ce le avem de realizat. Sistemul democrației muncitorești revoluționare o-

feră cadrul propice, care asigură condițiile materiale necesare exercitării depline a drepturilor pe care legea de căpătii a tuturor legilor țării — Constituția — le acordă tuturor cetățenilor țării. „Numai intr-o asemenea orinduire, din care au fost inlăturate definitiv inegalitatea și asuprirea și in care poporul a devenit stăpin pe soarta sa, se poate vorbi cu adevărat de asigurarea drepturilor fundamentale ale o- mului, de o democrație reală, în care toti cetățenii — bărbați și femei — iau parte, in condiții de deplină egalitate, Ia conducerea treburilor obștești, Ia făurirea conștientă a propriului lor destin. liber și fericit" — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Putem afirma că în puține țări
Maria GHIJULICĂ membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

din lume, chiar in țări avansate din punct de vedere economic, femeile se bucură de un statut asemănător celor din România, care le asigură exercitarea deplină a tuturor drepturilor civice.Din milioane de inimi pornesc, în această zi, alese sentimente de nemărginită dragoste și stimă, de adîncă gratitudine, împreună cu o- magiul fierbinte al femeilor din România, către tovarășa Elena Ceaușescu, demnă fiică a acestor plaiuri, eminent om politic și savant de reputație mondială, a cărei operă științifică este consacrată prin înalte distincții acordate de foruri academice cu renume. Femeile din țara noastră cinstesc astăzi personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu, omagiază contribuția sa de seamă în conducerea partidului și statului, activitatea prodigioasă consacrată progresului neîntrerupt al patriei, ridicării științei și culturii românești pe noi trepte.Astăzi, femeile patriei — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — mulțumesc, din inimă, partidului, exprimîndu-și mîndria de a fi cetățene ale unei țări în care — așa cum spunea secretarul general al partidului și în recenta cu- vintare rostită la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană — exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, dreptul la muncă, la participare liberă și egală la viața politică, sînt consfințite prin lege și

garantate prin crearea condițiilor materiale necesare. Fiegare cetățean, fără deosebire de naționalitate sau sex, are posibilitatea reală de a participa la luarea deciziilor și la înfăptuirea lor, își poate pune inteligența și priceperea în slujba obștii. în acest cadru fertil de a- firmare plenară a personalității umane, femeile se bucură de cele mai bune condiții de participare efectivă la întreaga viață economico-so- cială, ca cetățeni cu drepturi egale.Iar primul dintre acestea este dreptul la muncă. într-o perioadă în care, în alte țări, femeile îngroașă rindurile șomerilor sau muncesc pentru salarii mai mici decit bărbații, fiind adesea lipsite de cele mai elementare mijloace de existență, în România socialistă femeilor le sînt larg deschise porțile afirmării profesionale. Nu există, practic, domeniu de activitate în care ele să nu fie prezente. Datorită egalității a- sigurate prin accesul la toate formele de învățămint, tinerele își pot alege meseria spre care sint chemate și în care-și pot aduce o contribuție maximă. Este semnificativ faptul că nomenclatorul de profesii, funcții și specialități, în care pot fi încadrate femei depășește cifra de 700. Gradul înalt de integrare a femeii în activitatea productivă se oglindește în faptul că circa 3 milioane, adică aproape 40 la sută din totalul personalului muncitor, sînt femei ; în industrie, ponderea lor a crescut de la 26,3 la sută în 1965 la 42.6 Ia sută în prezent, remarcabil fiind procentul crescînd al celor ce activează in ramurile de vîrf, purtătoare ale progresului tehnic, cum sînt e- lectronica și electrotehnica, chimia șl mecanica fină, concomitent cu cele tradiționale — industria textilă, a confecțiilor, unde contribuția lor este hotărîtoare.Potrivit experienței șl rezultatelor dobîndite în producție, competenței profesionale, calităților de bune organizatoare, mii și mii de femei au fost promovate în funcții de conducere la locul de muncă, de la șef de echipă pînă la funcția de director de întreprindere, de centrală sau de ministru. în domeniul științei, femeile reprezintă, astăzi, 44 la sută din personalul muncitor, ele dovedind reale calități de cercetător, de căutător al noului. în agricultură, multe din sectoarele importante de activitate — zootehnia, legumicultura, sericicultura și altele — se sprijină pe munca plină de dăruire a femeilor, ele afirmîndu-se și ca bune organizatoare ale muncii in calitate de președinte de cooperativă, inginer- șef, brigadier, șef de echipă etc. în
(Continuare in pag. a 11-a)

ALEASĂ CINSTIRE FEMEILOR-
participante active la opera de înflorire 

social-economică a patriei
Pagina a 3-a
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STOCURILE DE MATERIALE
- reduse la minimum și rațional folosite 

in toate unitățile economice!

lin început bun care trebuie continuat
De Ia bun început să notăm principala concluzie desprinsă dintr-o investigație efectuată împreună cu tovarășa Maria Sîntămărean. director adjunct al Sucursalei județene Sălaj a Băncii Naționale, la întreprinderea de prelucrare a lemnului din Zalău : comparativ cu situația existentă la data intrării in vigoare a noilor normative, stocurile s-au redus în anumite proporții la materii prime, materiale și produse finite. Cu toate acestea, stocurile supranormative se mențin încă la un nivel ridicat.Astfel, la materii prime și materiale, principalele cauze ale existentei unor stocuri supranormative sînt nerealizarea producției în structura planificată, aprovizionarea peste necesitățile reale și menținerea, de foarte multă vreme, a unor materiale necorespunzătoare calitativ. Astfel, există în stoc o serie de SDV-uri și matrite, precum și unele piese de schimb aferente mijloacelor fixe puse în funcțiune, care urmează a fi folosite în cadrul reparațiilor planificate. De asemenea, anumite materiale sosite in loturi mari din import acoperă consumul pe o perioadă mai mare decît normele de stoc stabilite. In ce privește stocul de produse finite, acesta este constituit, 

Produsele finite-pe drumul cel mai scurt

In principal, din mobilă fără desfacere, din unele produse de care beneficiarii au nevoie, dar nu poate fi expediată ritmic deoarece secțiile de cale ferată din Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei nu asigură vagoanele necesare. De asemenea, sînt de semnalat executarea în devans a unor produse care au termen de livrare în perioada următoare și nevămuirea in termen a unor produse destinate exportului.Fie și numai această succintă enumerare a cauzelor arată limpede că In întreprindere sînt încălcate norme clare ale disciplinei de plan și financiare, efectuindu-se aprovizionări neraționale și introducîndu-se în fabricație produse fără desfacere asigurată. Pe de altă parte, nu se acționează ferm pentru lichidarea, conform legii, a stocurilor acumulate în perioadele anterioare, pentru reducerea. ciclurilor de producție și a stocurilor antrenate pe fluxul de fabricație. Bunăoară, se apreciază că ar fi trebuit să se întreprindă măsuri ferme, împreună cu centrala de resort, pentru preluarea în bazele de aprovizionare a materialelor disponibile din stoc și pentru determinarea furnizorului să livreze cheresteaua 

la umiditatea prevăzută în S.T.A.S. In legătură cu această ultimă problemă se cuvine semnalat că, prin acceptarea abaterii de Ia standarde, unitatea din Zalău este obligată să mențină în stoc cheresteaua respectivă foarte mult, peste duratele normate, pentru uscare.— Ce se întreprinde acum pentru lichidarea in cel mai scurt timp a stocurilor supranormative ?— Aș dori să arăt că au fost adoptate și se aplică o serie de măsuri deosebit de importante în domeniul la care ne referim — ne-a spus Gheorghe Irîmuș. șeful biroului desfacere. Astfel, compartimentul comercial a întreprins acțiuni de contractare suplimentară a mobilei. Au fost constituite echipe pentru remedieri și s-a început livrarea produselor din stoc, urmind ca in cel mai scurt timp stocul să fie lichidat. Au fost intensificate eforturile pentru obținerea de comenzi ferme la unele produse rămase pe stoc din anii tre- cuți. Totodată, aplicarea unui ansamblu de măsuri tehnico-organiza- torice a făcut ca materialele să ajungă mult mai operativ în secțiile de prelucrare, în conformitate cu graficele de producție.
F E M E I L E

-cetățeni cu drepturi și îndatoriri egale, 
cu depline posibilități de afirmare socială

In nomenclatorul de fabricație al întreprinderii de panouri și tablouri electrice Alexandria figurează în acest an o gamă largă de mijloace de automatizări electrotehnice și electronice destinate unor unități din diverse sectoare de activitate. La data intrării în vigoare a noilor normative existau aici importante stocuri supranormative de materii prime și materiale, producție neterminată și produse finite. Cauzele, așa cum ne-au fost prezentate de șeful serviciului financiar. Anton Butola, ar putea fi sintetizate astfel : aprovizionarea Înainte de termen cu unele materiale (aparatură de joasă tensiuni, laminate din cupru etc.), stocuri de materiale rezultate din schimbarea tehnologiei de execuție a unor comenzi, nepreluarea de către bazele de aprovizionare a cantităților disponibile, nefinalizarea unor produse din cauza lipsei unor aparate de măsură șl control, neasigurarea capacității necesare pentru transportul produselor finite.Pentru lichidarea stocurilor, supranormative la nivelul conducerii întreprinderii a fost întocmit un program de măsuri adecvat. Care a fost eficiența Iui ?La materii prime șl materiale stocurile supranormative s-au eliminat în totalitate. Totuși, Ia producția finită se mențin stocuri supranormative in valoare de 99 milioane lei. De ce ? Reținem că In aproape nici o lună din acest an nu s-au asigurat vagoane la nivelul necesităților. Nu-i mai puțin adevărat că există o serie de inconveniente care îngreunează serios transportul pe calea ferată. In primul rind este vorba de faptul că de mai bine de doi ani s-a întocmit un proiect privind prelungirea căii ferate din apropierea în

spre beneficiar
treprinderii In incinta unității, pe o distanță de circa 800 metri, proiect înaintat spre avizare forurilor de resort, care nu a primit insă nici pină acum „cale liberă" spre a fi înfăptuit.în legătură cu cele semnalate, am solicitat opinia tovarășului Manole Geabău, directorul Sucursalei județene Teleorman a Băncii Naționale : „Situația la care vă referiți nu este particulară Întreprinderii de panouri și tablouri electrice Alexandria — ne-a spus interlocutorul. Pornindu-se de la volumul mare de imobilizări de mijloace circulante existent la 30 iunie 1986, organele bancare.au stabilit împreună cu conducerile unităților economice programe concrete de măsuri In vederea lichidării stocurilor supranormative. Materializarea Din investigații s-a desprins cu claritate că rezultatele, mai bune sau mai puțin bune, obținute în acțiunea de reducere și lichidare a stocurilor supranormative sînț in legătură directă cu spiritul gospodăresc manifestat în fiecare întreprindere în parte. în această privință este necesar, așa cum s-a subliniat Ia ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să se întreprindă măsuri eficiente de sprijinire a unităților economice pentru încadrarea in noile norme, de întărire a controlului preventiv asupra aprovizionării, consumului și desfacerii produselor. Totodată, va trebui să se acționeze pentru prevenirea constituirii de stocuri care stagnează peste duratele normate, pentru că, se știe foarte bine, este mai ușor să preîntâmpini neajunsurile decît să înlături efectele acestora după ce s-au produs. în acest sens, se cuvine subliniat că situația stocurilor este o adevărată „fișă de sănătate" a întreprinderii, de a cărei stare sînț în aceeași măsură răspunzători cei care conduc activitățile de concepție, proiectare, tehnologie, producție, aprovizionare, desfacere, financiar. Important este ca pretutindeni consiliile oamenilor muncii, toți factorii de conducere din întreprinderi să se implice nemijlocit în problemele gospodăririi raționale, eficiente, a patrimoniului încredințat spre administrare și dezvoltare, asi- gurînd realizarea integrală a producției, în condițiile respectării riguroase a legalității in domeniul utilizării resurselor materiale, al stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată și produse finite.

Euqen TEGIAȘ, Stan ȘTEFANcorespondenții „Scinteii"

unora din aceste măsuri au condus la îmbunătățirea situației economico- financiare, dar, din păcate, nu s-a reușit în toate cazurile să se împiedice apariția pe parcurs a unor noi stocuri peste normative și alte imobilizări de mijloace circulante, datorate neajunsurilor care au continuat să se manifeste și după intrarea în vigoare a noilor normative. Pină in prezent n-au reușit să se încadreze in normele de stoc, negăsind soluții de utilizare și valorificare integrală a stocurilor, în afară de întreprinderea de panouri și tablouri electrice, nici Combinatul de îngrășăminte chimice ,.Turnu Măgurele, întreprinderea de rulmenți și întreprinderea mecanică „Islaz" din Alexandria, întreprinderea textilă „Teleormanul" din Roșiori de Vede".

(Urmare din pag. I)invățămint, cultură, sănătate, comerț. prestările de servicii, femeile au un rol preponderent, dată fiind ponderea lor mare în rîndul personalului muncitor.Dreptul de a participa la viața so- cial-politică a țării este materializat prin prezența femeilor in foruri naționale de conducere, începind cu Comitetul Central al partidului, guvernul, Marea Adunare Națională, în comitetele județene, municipale, orășenești și comunale ale partidului șl în organele locale ale puterii și administrației de stat, în conducerea organizațiilor de masă și obștești, femeile sînt larg reprezentate.Această puternică implicare în procesul de făurire și perfecționare a noii brîhduiri, in creația de bunuri materiale și spirituale constituie mărturia rolului important al femeii în țara noastră, dar constituie, totodată, și punctul de plecare al unor mari responsabilități. De aceea, răspunzind chemărilor adresate tuturor oamenilor muncii de către secretarul general ăl partidului, îndeosebi în cuvîntările rostite la ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din ianuarie și februarie a.c., femeile care muncesc în întreprinderile industriale sînt hotă- rîte să-și mobilizeze toate resursele de pricepere și hărnicie, întreaga putere de muncă pentru a da viață a- cestor chemări. Ele își vor spori contribuția la realizarea producției fizice, cu prioritate a producției destinate exportului, la aplicarea, cu cele mai bune rezultate, a mecanismului economico-financiar, astfel incit fiecare secție, fiecare întreprindere să aibă a activitate eficientă, să se afle in primele rînduri ale mișcării . pentru înnoirea și modernizarea producției și â produselor, pentru ca „marca" fiecărei fabrici să constituie o garanție a calității. Ca bune gospodine ale materiilor prime și energiei, muncitoarele, inginerele și tehnicienele își vor intensifica e- fortul de folosire, cu șl mal multă chibzuință, a acestora, pentru obți

nerea de economii și recuperarea fiecărui gram, a fiecărui metru pătrat de materie primă, pentru a fi reintroduse în circuitul economic.Puternicul detașament al femeilor care lucrează în domeniul științei, îndrumate cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, însuflețite de luminosul său exemplu, aduc o contribuție de seamă la găsirea de noi și moderne soluții tehnologice, Ia propulsarea noului in toate sectoarele productive. In laboratoare, ca și direct în fabrici și uzine, femeile ce muncesc în cercetare sînt puternic mobilizate spre a-și spori aportul la înflorirea științei românești, la afirmarea ei pe plan internațional.In agricultură, unde campania a- gricolă se apropie cu pași repezi, femeile sînt pregătite pentru a aplica indicațiile prețioase cuprinse în cu- vîntarea secretarului general rostită la recenta întîlnire cu organizatorii de partid și președinții de consilii unice agroindustriale, cu diferite alte prilejuri. In spiritul acestor indicații, femeile satului românesc acționează și vor acționa, în continuare, pentru o agricultură intensivă, pentru obținerea unor rezultate bune, în toate sectoarele, spre a satisface nevoile de consum ale populației, cerințele industriale și, în primul rînd, ale fondului centralizat al statului.Oriunde s-ar afla — Ia catedră, în cabinetul medical, in instituțiile publice — femeile sînt pe deplin conștiente că cerințele noii calități Ii se adresează deopotrivă și lor. De a- ceea, fiecare Ia locul ei de muncă va demonstra prin fapte înțelegerea sensului acestor cerințe, a faptului că și de munca proprie depinde îmbunătățirea substanțială a activității in aceste importante sectoare ale vieții sociale. In rîndul celor ce, în cartiere șl la sate, contribuie cu propunerea și cu fapta la înflorirea localității in care trăiesc și muncesc, se află milioane de gospodine. Acum, la început de primăvară, este momentul potrivit declanșării unor vaste acțiuni gospodărești, care să primenească înfățișarea orașelor și 

satelor. Iar femeile se vor afla, desigur, în rândurile celor harnici.Se cuvine ca astăzi, de Ziua Femeii. să dăm glas omagiului pe care întreg poporul ii aduce femeii-mame, aceleia care dă viață din viața ei copiilor, viitorul de miine al patriei, aceleia ce are menirea sacră de a asigura dăinuirea neamului nostru, de a forma și pregăti țării demni continuatori ai operei de construire a socialismului. Este un prilej potrivit pentru a sublinia rolul femeii- mame de prim educator al copilului, ea fiind aceea care-1 învață primele cuvinte și-i sprijină primii pași. De la mamă, o dată cu graiul șl legendele, copilul învață să-și iubească țara, istoria ei, să iubească partidul, pe conducătorul său, care, cu atîta dragoste, veghează tînăra generație.Femeia este înconjurată cu grijă șl sprijinită material în împlinirea nobilei misiuni de mamă. Să amintim de maternitățile unde copiii se nasc sub stricta . supraveghere a unui personal calificat, de corpul medicilor șl asistentelor de pediatrie care urmăresc dezvoltarea normală a tuturor copiilor, de numărul mare de grădinițe și creșe ce stau la dispoziția mamelor spre a le ajuta să-și crească copiii. In înfăptuirea politicii demografice, partidul și statul nostru acordă o atenție deosebită și un puternic sprijin familiilor cu multi copii. In acest scop au fost adoptate măsuri legislative privind creșterea alocației și indemnizației pentru copii, a ajutoarelor bănești pentru mamele cu mulțl copii, fapt pentru care mamele — beneficiarele acestor măsuri — tși exprimă și cu acest prilej recunoștința lor vie, sentimentele de sinceră gratitudine față de partid, de conducătorul său.Vorbind despre copii, despre viitor, ne gîndim cu toții Ia pace. Iar ziua de 8 Martie a fost asociată totdeauna și pretutindeni luptei femeilor lumii pentru pace și dezarmare, pentru alungarea norilor negri ai războiului, în mod deosebit a primejdiei nucleare ce amenință existența oamenilor si a generațiilor viitoare, a planetei însăși. Pentru femei, pentru mame — indiferent în ce țară ar 

trăi ele — nu există nimic mai de preț decît viața copiilor lor. Ele nu eu dorință mai fierbinte decit aceea de a-i ști la adăpost de orice primejdie, de a fi sigure că nu vor pieri pe vreun cîmp de luptă. Iată de ce femeile din tara noastră sprijină, cu toată puterea, politica de pace și colaborare promovată de România, inițiativele președintelui țării, apelurile sale repetate la înțelegere și colaborare, la dezarmare. Prin răspunsul lor unanim la referendumul din noiembrie anul trecut, femeile țării s-au pronunțat ferm pentru reducerea cu 5 la sută a armamentelor, e- fectivelor și cheltuielilor militare, a- preciind, in mod deosebit, această nouă inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, exemplu de măsură concretă întreprinsă de o țară în Anul Internațional al Păcii.Dat fiind rolul de primă impor- .tanță. pe care oamenii de știință II au atft în crearea mijloacelor de distrugere, dar și pe care îl pot avea în eliberarea omenirii de coșmarul iernii nucleare și punerea cuceririlor geniului uman în slujba omului, femeile apreciază, în mod deosebit, acțiunile Comitetului Național Român. „Oamenii de știință și pacea", în fruntea căruia se află tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a științei contemporane, care conferă prestigiu și eficiență acestui for.Această zi în care. în calitatea lor de tovarășe de muncă, de soții, surori și mame, femeile primesc omagiul tuturor celor apropiațl, ca și al întregului popor, pentru modul exemplar In care-șî duc la îndeplinire multiplele lor îndatoriri sociale, ele își reînnoiesc angajamentul ferm de a urma neabătut și în strânsă unitate partidul, pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a munci fără preget pentru ca minunata perspectivă deschisă către mileniul trei de obiectivele Congresului al XIII-lea să prindă viață, spre binele și prosperitatea întregii națiuni, a României socialiste.
In primăvara trecută, cînd cooperatorii din Moșteni-Furculești, județul Teleorman, pregăteau noua producție de porumb, floarea-soa- relui și sfeclă de zahăr, puțini dintre ei se gindeau că aici se va pune bazele unui an agricol de excepție. Motivele erau multe și cel mai important dintre ele ținea de puțina rezervă de apă de care dispunea pă- mîntul pentru hrana viitoarelor culturi.In toamna anului 1986, într-un cadru festiv, cooperatorii din Moșteni-Furculești au primit înalta distincție de „Erou al Noii Revoluții Agrare* pentru producția de 3 641 kg floarea-soarelul la hectar. Este un succes care încununează o serie de alte realizări de prestigiu obținute aici de-a lungul anilor, îndeosebi în ultimele două cincinale.Discuția pe care am avut-o cu tovarășul Constantin Cătrună, de peste 20 de ani președintele cooperativei, a debutat cu o întrebare sugerată de apariția contabilului-șef, care tocmai prezenta bilanțul definitiv al activității economico-financiare din anul 1986 : cu ce cost de producție realizați kilogramul de grîu, de porumb sau de floarea-soarelui ?— Mă surprinde întrebarea dumneavoastră fie și pentru simplul motiv că pină în prezent nu mi-a adresat nimeni o asemenea întrebare. Mă surprinde, dar nu mă găsește nepregătit. Bilanțul pe care îl am în față îmi dă posibilitatea să vă răspund precis : 0,98 lei la grîu, 0,72 Iei la porumb, 1,54 lei la floarea- soarelul și 0,71 lei la orz. Avem satisfacția să raportăm cooperatorilor că am încheiat anul trecut cu o activitate rentabilă. Și nu numai atît, dar ne-am realizat și chiar depășit planul la beneficii, obținind în total un beneficiu de peste 5 milioane lei.— Deși sinteți cunoscut ca un pasionat om al noului în agrotehnică, și cînd spunem aceasta avem în vedere experimentele făcute aici In domeniul tehnologiei porumbului, impresionează în cooperativa dv. preocuparea pentru a asigura fiecărei acțiuni o eficiență economică maximă. Am dori să ne spuneți ce 

rol ocupă în strategia dezvoltării cooperativei agricole cunoașterea și urmărirea sistematică a evoluției rezultatelor economice ?— Din păcate, 'nu dispunem încă de mijloace de evidență care să ne spună cu exactitate și pe parcursul anului, cel puțin trimestrial, cum evoluează costurile de producție. Aceasta in bună măsură datorită specificului activității în agricultură, pentru că un calcul exact îl putem obține numai după ce s-a încheiat efectiv campania de recoltare. Dar, ne-am convins că repartizind din timp anumite cheltuieli pe fiecare operație, pe fiecare cultură, pe fiecare fermă în parte reușim să stabilim răspunderile pe șefii și economiștii de fermă și pe formațiile de muncă care au angajat în acord global suprafețele și culturile respective. Procedînd astfel sintem scutiți de surprizele neplăcute de la sfîrșitul anului. Practic, dacă ne-am încadrat în haremurile de cheltuieli și respectăm întru totul tehnologiile, mal rămîne să realizăm producțiile stabilite și cu siguranță cînd tragem linie și adunăm, rezultatul nu poate fi decît pozitiv. Interesant ar fi, cred eu, dacă am cunoaște la nivelul județului și chiar al unităților fruntașe din țară, aflate, desigur, în zone de fertilitate asemănătoare cu noi, cum evoluează cheltuielile pe unitate de produs și mai ales ce este specific în experiența colectivelor respective pentru obținerea unor costuri reduse. Deocamdată, asemenea date și fapte, care pot determina o stare de emulație pentru promovarea unui spirit gospodăresc, pentru asigurarea unei activități rentabile, le aflăm întîmplător, cu prilejul unor instruiri ale aparatului economic, eventual din ziare.— Tovarășe președinte, cit a cîn- tărit spiritul gospodăresc și cit a cin- tărit șansa unor condiții naturale favorabile in obținerea unor rezultate bune și anul trecut 7— Decisivă in obținerea acestor rezultate a fost munca omului. Spun aceasta pentru că anul trecut nu a fost un an agricol chiar favorabil, seceta prelungindu-se cu efecte pă

gubitoare luni in șir. Cu toate a- cestea, rezultatele pe care le-am obținut s-au situat la cote înalte, deși nu maxime, datorită perseverenței și priceperii cu care cooperatorii noștri au aplicat punct cu punct tehnologiile stabilite pentru fiecare cultură și aș mai adăuga eu pentru fiecare solă în parte.— După cite știm, la Moșteni-Furculești, ideea de nou in domeniile ce țin de laturile tehnologice ale activității a pătruns preluînd cu ea 
RENTABILITATEA IN AGRICULTURĂ 

- preocupare permanentă
Opinii consemnate intr-o unitate de frunte a agriculturii socialiste

multe, chiar foarte multe din elementele acelei agriculturi tradiționale caracterizată printr-un anume mod de gospodărire chibzuit.— Adevărul este că mirajul seducător spre asemenea niveluri de producții nebănuite pină cu cîțiva ani în urmă nici măcar de cel mai visători dintre noi a stimulat asemenea ambiții spre stăpînirea elemente7 lor tehnologice de noutate absolută, îneît, în unele locuri, s-a cam uitat de cerința esențială de a asigura fiecărei activități o eficiență maximă în orice condiții. Nu este mai puțin adevărat că această slabă preocupare spre economicitate este într-un fel și consecința unui anume mod păgubitor în care se obișnuia să se facă aprecierea activității unui colectiv. Este foarte bine că mereu sîntem puși să raportăm asupra stadiului executării lucrărilor agricole, a- supra nivelurilor de producție pe care 

le obținem, fiind trași la răspundere pentru orice întîrziere sau nereali- zare. Acum, cînd sîntem însă pe un drum bun in ce privește procesul de desfășurare a noii revoluții agrare in domeniul tehnologic, cred că este momentul să ne preocupăm mai mult de perfecționările ce, în mod obligatoriu, trebuie aduse în conducerea și organizarea, activității agricole, în punerea acesteia pe baze cu adevărat economice. Eu socotesc a fi anormal faptul ca la numeroasele

Instruiri sau ședințe de analiză la care participăm într-un an, să nu se discute și problemele legate de modul de gospodărire a unităților agricole. Desigur, o asemenea analiză este mult mal complexă și chiar mal delicată decît una care se referă, să zicem, la stadiul lucrărilor agricole. Dar convingerea mea este că efectele el practice ar fi incomparabil mai mari ' decit concluziile care se desprind din analiza situației operative a lucrărilor agricole. Pentru că oricîte argumente s-ar aduce pe marginea slabei eficiente a activității multora din unitățile noastre agricole, pe mine, ca agricultor, nimeni nu poate să mă convingă că, In Cimpia Teleormanului, culturile vegetale au o eficiență scăzută sau chiar sînt nerentabile.— Pe dv. nu poate să vă convingă, dar noi sîntem în măsură să vă dăm asemenea exemple de unități 

nerentabile, deși profilul lor de bază este cel vegetal.— Le cunosc șl eu foarte bine și tocmai de aceea pledez pentru a Imprima mai mult spiritul de economicitate nu numai la cadrele de conducere, ci și la mulți specialiști. Pentru că oricît de mari ar fi preocupările stricte de specialitate, in fond, agronomul este acela care prin acțiunile și măsurile agrotehnice asupra cărora decide influențează hotărîtor nu numai nivelul produc

ției, ci șl eficiența acesteia. Spuneam că pe noi ne costă kilogramul de porumb cu ceva mai mult de 70 de bani, adică cu 40—50 Ia sută mai puțin decît cheltuiesc alții. Deosebirea dintre noi și ei constă tocmai in modul diferit de gospodărire. Pentru că noi obținem producții mari exe- cutlnd un număr de lucrări mai redus decit el, iar acest efort suplimentar a! lor nu se regăsește într-un spor de producție, dimpotrivă, recoltele lor medii se situează constant sub ale noastre. La noi, In primă- verils normale, porumbul se seamănă doar după o trecere cu grapa peste ogor și o lucrare cu discul pentru încorporarea erbicidelor și îngrășămintelor. Alții sînt obligați să facă cite 3 și chiar 4 lucrări pentru pregătirea patului germinativ. O să întrebați : de ce ? Pentru simplul motiv că agronomul respectiv nu veghează ca arătura de toamnă 

să o facă Intr-adevăr la adînclmea stabilită, iar plugul să fie reglat perfect orizontal pentru a asigura uniformitatea arăturii. Din această neglijență decurg apoi și alte necazuri. într-un teren neafînat in profunzime plantele își reduc mult spațiul de nutriție a rădăcinilor și asta în timp ce semințele și rădăcinile buruienilor încorporate mai la suprafață infestează lanul încă din primele zile de vegetație. Și pentru a nu compromite cultura, agronomul este obligat să intervină cu cite 3 prașile manuale și mecanice, ceea ce înseamnă cheltuială in plus, risipă de carburanți și ceea ce este mai grav înseamnă o degradare In timp a structurii solului ca urmare a tasării lui excesive. La noi, toate aceste lucrări se reduc la o prașilă manuală de corecție care nu costă mai mult de 160 lei la hectar, după care, atunci cind planta are 30 cm înălțime, se execută rărițatul porumbului, lucrare tradițională complet Ignorată în prezent, dar care pe lîngă efectul său mult apreciat altădată, în noile condiții slujește și la deschiderea rigolelor pentru irigarea prin brazdă, ceea ce aduce alte Însemnate economii. Din acest moment, pină toamna la recoltare, singura cheltuială pe care o mai facem este cu udarea. Fie și numai comparînd acest mod diferit de a- daptare a agrotehnicii se pot trage concluzii asupra cauzelor care determină ca în unele locuri să se facă încă cheltuieli mari, neraționale. Departe de mine intenția de a susține că ceea ce facem noi aici la Moșteni-Furculești ar putea constitui sistemul cel mai rațional de agricultură pentru toate zonele țării. Eu m-am interesat și mi-am dat seama că la Drăgănești-Vlașca, la Puranl sau la I.A.S. Zlmnicele în anumite privințe există experiențe chiar mai bune decît la noi. Dar toate aceste noutăți trebuie cunoscute de către toți specialiștii și aplicate în toate unitățile care au con- diți asemănătoare. Tocmai acest lucru mă face să revin și să insist din nou asupra cerinței de a exista o preocupare mai mare față de latu

rile organizatorice ale activității, față de modul concret de gospodărire • fiecărei unități.— Noi care știm bine ce greutăți ați avut cu deosebire anul trecut în valorificarea producției horticole ne dăm prea bine seama că pledoaria pe care o faceți pentru preocuparea mai stăruitoare spre aspectele ce țin de gospodărirea avuției obștești pornește în primul rînd de la dorința de a se pune ordine și în ce privește relațiile între agricultori și beneficiarii direcți ai dv.— Ar fi multe de discutat pe această temă. Dar pentru că v-ați referit la horticultură și pentru că „Scinteia" s-a ocupat pe larg în mod sistematic de problemele din acest sector, eu v-aș sugera organizarea unei mese rotunde la care să fie invitați, pe lîngă conducători de unități și specialiști din agricultură, și factorii cu putere de decizie care au în răspundere valorificarea acestor produse. Deși nu garantez că ceea ce s-at putea spune în concluziile acestei dezbateri ar fi pe placul unora, ar sluji însă mult Ia îndreptarea unor stări de lucruri care sub nici un motiv nu mai trebuie să se repete în anii următori.Noi înțelegem foarte bine ce ne cere conducerea partidului. Dovada cea mai convingătoare o reprezintă rezultatele de pînă acum, contribuția unității noastre la asigurarea fondului centralizat al statului, la aprovizionarea populației cu produse agroalimentare. M-am referit doar la nivelul producției de porumb și floarea-soarelui atins anul trecut, dar în unitatea noastră se obțin producții bune și la griu, la orz, la soia, ca să nu vorbesc de horticultură unde avem o experiență bogată. Cooperatorii noștri sînt hotărîțl să sporească și mat mult producțiile agricole, ințelegind aceasta nu numai ca o datorie morală, dar și un răspuns prin fapte chemării secretarului general al partidului de a face din acest an un nou record al producțiilor in agricultură.
Stan ȘTEFAN corespondentul „Scinteii*

bancare.au
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participante active la opera de înflorire social-economică a patriei
Societatea noastră asigură extinderea și adîncirea continuă a democrației 

muncitorești-revoluționare, creează, în acest cadru, toate condițiile ca, alături de bărbați, 
femeile să ia parte activă la dezbaterea și soluționarea problemelor care privesc mersul 
înainte al patriei, să participe nemijlocit la conducerea tuturor sectoarelor vieții economice 
și sociale, a întregii societăți.

NICOLAE CEAUȘESCU

Activitatea productivă — 
târî mul cel mai fertil de afirmare

Expresia cea mai elocventă a 
egalității intre toți membrii socie
tății noastre este DREPTUL LA 
MUNCĂ, participarea, fără nici o 
îngrădire de naționalitate sau sex, 
la dezvoltarea multilaterală a țării, 
la elaborarea și înfăptuirea hotărî- 
rilor ce privesc prezentul și viitorul 
ei. Dreptul la muncă asigură afir
marea deplină a personalității, o 
existență demnă. De acest drept 
femeile din țara noastră beneficia
ză din plin, ele făcînd pe deplin 
dovada capacității lor de muncă și 
creație, în toate domeniile de acti
vitate economico-socială.

Avînd ACCES LA TOATE FOR
MELE DE INVĂȚĂMINT, femeilor le 
sînt deschise toate orizonturile, pot 
să-și aleagă orice meserie potrivit 
capacității și aspirațiilor fiecăreia. 
Ele sînt astăzi prezente nu numai 
în sectoare așa-zis tradiționale, ci 
și în cele mai noi și mai moderne 
ramuri economice, ponderea lor 
fiind însemnată în cercetare și pro
iectare, ele devenind - așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
Conferința Națională a Femeilor 
din 1985 — o remarcabilă forță a 
societății, a căror contribuție în 
creația materială și spirituală a 
țării este în plină creștere.

lată, în cele ce urmează, cîteva 
cifre semnificative pentru locul pe 
care femeile îl ocupă în activitatea 
economico-socială.

O Remarcabilă este prezența 
femeilor - 42,6 LA SUTĂ - în IN
DUSTRIE - principala ramură de 
activitate economică. Faptul că, în 
1965, acest procent era de 26,5 la 
sută este relevant pentru dinamica 
participării lor la făurirea bunurilor 
materiale.
• Femeile își mențin prepon

derența în ramurile industriale cu 
specific feminin — 80 LA SUTĂ IN 
INDUSTRIA TEXTILĂ Șl A CON
FECȚIILOR, continuînd să-și spo
rească numărul în domenii de vîrf 
ale producției : peste 50 la sută în 
electronică și automatizare, aproa
pe 40 la sută in chimie, aproape 
30 Ia sută in construcția de mașini.
• In AGRICULTURĂ, sector de 

bază al economiei naționale, fe
meile au un rol important, ele 
constituind circa 60 ia sută din for

ța de muncă a cooperativelor agri
cole și a întreprinderilor agricole 
de stat.

© Deosebită este creșterea con
tribuției femeilor în ACTIVITATEA 
ȘTIINȚIFICĂ : de la 32 la sută, cît 
reprezentau în 1965, ponderea lor 
a ajuns, în prezent, LA APROAPE 
44 LA SUTA.

• Femeile dețin o pondere în
semnată și în alte domenii de ac
tivitate : 74,7 LA SUTĂ — IN O- 
CROTIREA SĂNĂTĂȚII, asistență 
socială și cultură fizică, 65,3 LA 
SUTĂ IN INVĂȚĂMINT, CULTU
RĂ Șl ARTĂ ; 61,8 LA SUTĂ - IN 
CIRCULAȚIA MĂRFURILOR; A- 
PROAPE 60 LA SUTĂ - IN TELE
COMUNICAȚII etc.

Rol marcant 
in conducerea 
societății

Prezența amplă a femeilor în 
toate sectoarele de activitate este 
însoțită de intensificarea participă
rii lor la viața politică, precum și 
de promovarea în funcții de con
ducere.

Experiența și competența de
monstrate în procesul muncii au 
făcut ca femeile să cucerească în
crederea colectivelor în care-și 
desfășoară activitatea, să se bucu
re de un binemeritat prestigiu, nu 
numai ca destoinice muncitoare, 
inginere și tehniciene, ci să fie 
promovate și în funcții de răspun
dere.

• O mărturie incontestabilă a 
rolului important ce revine femeilor 
o constituie ponderea lor în rîndul 
membrilor Partidului Comunist Ro
mân — forța conducătoare a socie
tății noastre. Peste UN MILION 
DE FEMEI sînt membre de partid, 
de trei ori mai multe ca acum 
două decenii. Corespunzător aces
tei cifre a crescut și numărul celor 
alese în funcții de conducere.

• 126 de femei sînt membre ale 
Comitetului Central al partidului.

• Peste 40 la sută din membrii 
birourilor comitetelor județene de 
partid sînt femei.

• Intre deputății Marii Adunări 
Naționale — forul legislativ suprem 
al țării - femeile reprezintă o 
treime.

• In consiliile populare — or
gane locale ale puterii de stat - 
peste 40 la sută din deputați sînt 
femei.

• Consiliile oamenilor muncii 
— organismele colective de condu
cere din întreprinderi și instituții — 
cuprind peste 16 000 de femei.

• 22 000 de femei sînt alese în 
consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole de producție.

• 2 300 de femei sînt directori 
sau dețin alte funcții de conducere 
în întreprinderi și centrale indus
triale.

Lucrare de Ileana BALOTA

Mărturii grăitoare ale grijii partidului 
și statului pentru mamă și copil

în cadrul politicii demografice a 
țării, care are ca scop păstrarea 
tinereții și vigorii poporului, parti
dul și statul nostru acordă o aten
ție deosebită creării condițiilor de 
ocrotire a femeii mame, pentru ca 
ea să poată crește și educa copii 
numeroși și sănătoși, cetățeni 
demni ai României de mîine.

Au fost elaborate și se aplică 
importante măsuri de sprijinire a 
familiilor, îndeosebi a celor cu 
mulți copii, lată cîteva cifre reve
latoare în acest sens :

• 4,6 MILIOANE de copii în 
vîrstâ de pînâ Ia 16 ani beneficia
ză de alocații de stat. Cuantumul 
acestora a crescut cu 25 la sută, 
ca urmare a unor măsuri adoptate 
în ultimii ani pentru sprijinirea fa
miliilor cu copii.

• Au sporit de PESTE 7 ORI, 
față de 1985, fondurile de la bu

get acordate, ca ajutoare, mame
lor cu mulți copii, cuantumul aces
tora sporind de la 488 de milioa

ne de lei, în 1985, adică înainte de 
aplicarea măsurilor amintite, la 3,7 
miliarde lei, în prezent. De aces

te ajutoare beneficiază, anual, 
777 000 de mame cu mulți copii, 
față de 167 000, în 1985.

• Un mare număr de cabinete 
medicale de specialitate stau la 
dispoziția femeii mame, la locul de 
muncă sau în cartier, ca și la sate 
pentru a-și îngriji sănătatea. Peste 
24 000 de locuri în spitale și sec
ții de obstetrică-ginecologie acor
dă asistență de specialitate la 
naștere, 99 la sută din copii văd 
lumina zilei într-o unitate sani
tară.

• Capacitatea unităților medi
cale de pediatrie este de 36 000 
de locuri, față de circa 13 000 în 
1965.

• 871 de creșe cu o capacita
te de circa 82 000 de paturi și 
12 548 de grădinițe în care sînt în
scriși 836 225 de copii stau la dis
poziția familiilor în care ambii pă
rinți muncesc.

URARE

Rusalin MURESANU

Alături de Eroul acestor mari zidiri 
Urează-n zi frumoasă, mereu unit, poporul 
Elenei Ceaușescu o viață de-mpliniri 
Iar inimă să-i fie, de-a pururi, tricolorul I

mei

CTITORIE

Marin SORESCU

Și parcă aud un glas 
Venind de dincolo 
De dispariția materiei:

Ea — mamă, luptătoare, tovarășă de drum 
Celui ce poartă-n lume poporului tăria 
E astăzi respectată de-ai țării fii, precum 
Sub tricolor li-i scumpă de-a pururi România,

Mulți ani in mersul țării spe comunistul țel, 
Putere creatoare-n știința românească I 
Precum ziceau străbunii, ii mai urăm la fel, 
Mulți ani și fericire și patria să crească I

*

I
*

Așa cum stai, 
Dreaptă, 
Cu brațele moi 
Pe pîntecul plin,
Pari o veche soție de voievod 
Ținîndu-și ctitoria.

„Noi, Ion și Ioana, 
Cu puterile noastre 
Am durat acest sfînt 
Copil
Intru veșnica pomenire 
A acestui soare
Și-a acestui pămint."
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A apărut :

NICOLAE CEAUSESCU9 Cuvîntare la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană
27 februarie 1987

EDITURA POLITICA

TELEGRAMATovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă secretarului Comitetului Popular General al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Omar Al-Muntasser, cu prilejul alegerii in această funcție, prin care îi adresează calde felicitări și cele mai
ADUNARE FESTIVĂ

cu prilejul aniversării a 30 de ani de la apariția revistei 
„Viață studențească"în atmosfera de vibrantă angajare politică și revoluționară cu care tinăra generație a patriei in- tîmpină sărbătorirea a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și a 30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, sîmbă- tă a avut loc în Capitală o adunare festivă consacrată aniversării a 30 de ani de la apariția primului număr al revistei „Viața studențească".în cadrul adunării festive, la care au participat studenți, cadre didactice universitare, activiști ai U.T.C. și U.A.S.C.R., a luat cuvintul tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al C.C. al U.T.C., care a făcut o amplă prezentare a rolului revistei „Viața studențească" la înfăptuirea obiectivelor educării comuniste. revoluționare a studenților, la unirea și mobilizarea eforturilor lor de perfecționare a procesului„Pornind de la exigențele pe care dumneavoastră, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le puneți in fața frontului ideologic, de la sarcinile exprese pe care le trasați presei din țara noastră, gazetarii revistelor studențești sint conșticnți că trebuie să-și intensifice preocupările pentru a răspunde misiunii încredințate, să-și sporească contribuția Ia cunoașterea și popularizarea experienței înaintate in activitatea universitară, In viața organizațiilor studențești, să militeze activ pentru întronarea unui spirit de inaltă răspundere politică și socială in tot ceea ce se face pentru transformarea fiecărei facultăți, a fiecărui colectiv intr-o cetate a spiritului revoluționar, a formării unor specialiști cu o inaltă conștiință, capabili să răspundă competent complexelor cerințe ale noii revoluții știlnțifico- tehnice, noii revoluții agrare și noii revoluții de dezvoltare economico- socială a patriei.Pentru noi, lucrători ai presei studențești, asemenea întregului tineret al patriei, nu există țel mai înalt și preocupare mal constantă decit acelea de a ne sluji, pină la sacrificiul suprem, patria, partidul și poporul, de a face din ideile, tezele și orientările dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, substanța insăși a scrisului nostru, eonvinși fiind că aceasta dă forță argumentelor profesiei noastre, rațiunea activității publicistice a acestui timp eroic".

UN NOU CONTINGENT DE OSTAȘI DEPUNE AZI JURĂMÎNTUL MILITAR

Legămînt solemn față de patrie, popor și partidUnic și emoționant este momentul cînd tinerii bărbați în uniforma ostășească rostesc, in fața drapelului de luptă, solemnul JUR, așezîndu-se astfel mai statornic în virstele țării, îndatorîndu-se pentru toată viața, moral și juridic, cauzei pe care se angajează să o servească, aducind de acum înainte drept garanție cinstea, onoarea și demnitatea lor. convingerea că in felul acesta iși asumă. în mod conștient, responsabilitatea de a lupta fără preget pentru libertatea, independența, suveranitatea patriei, prosperitatea și înflorirea României socialiste.......Jur credință nestrămutată poporului român și patriei mele socialiste".Știu bine de acum ce Înseamnă credință nestrămutată soldați! Virgil Constantinescu și Grigore Petrescu, pină mai ieri muncitori pe marea platformă siderurgică gălă- țeană. Pe chipurile lor citim. în această zi în care vor depune le- gămîntul solemn față de patrie, mindrie, dîrzenie. tenacitate, voința de a ajunge cît mai repede la un nivel superior de pregătire militară. Ambii se instruiesc într-o unitate trecută de virsta centenară, cu frumoase și bogate tradiții de luptă, ai' cărei înaintași au făcut supremul sacrificiu pe cîmpurile de bătălie, la ’77, în primul război mondial și în eroicele încleștări din războiul antihitlerist. Sint deci ei. ca de. altfel milioanele și milioanele de tineri muncitori din patria noastră, moștenitorii unei multimilenare istorii, stăplnil unei țări mai bogate, mai frumoase, mai puternice, mai unite decit oricînd, urmașii unui popor care, așa cum a arătat recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, „a existat pe aceste te
„Aradora" indică precizie și calitate

(Urmare din pag. I)înțeles de ce : s-au întîm- plat atit de multe în acești trei ani și jumătate, a fost atit de plin acest interval incit, într-adevâr, cei care l-au trăit au sentimentul că au trecut decenii și recompun o imagine de parcă ea ar fi undeva, departe, în ceață.întreprinderea de orolo- gerie din Arad s-a dezvoltat și contirfuă să se dezvolte intr-un ritm șl intr-o modalitate despre care ne putem face o idee ex- trăgind doar două cifre din darea de seamă prezentată la recenta adunare generală a oamenilor muncii : deși planul producției- marfă a crescut in 1986 cu 170 la sută față de 1985, el a fost îndeplinit într-o proporție de 101.4 la sută. La uzlnaj, la sculărie facem cunoștință cu alte probe ale inteligentei tehnice și ale abnegației orologerilor : de pildă, in fiecare lună întreprinderea iși adaugă, prin autoutllâre, două strunguri de mecanică fină. Petru Kuharek, tinărul care în 1984 a cîștigat „Strungul de aur* — deci, 

bune urări de sănătate, fericire Si succes în îndeplinirea înaltei misiuni încredințate. în telegramă se exprimă convingerea că in spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt se va acționa pentru dezvoltarea tot mai puternică a raporturilor de prietenie și colaborare româno-libiene.

lnstructiv-educativ din școala superioară românească, a sarcinilor ce revin asociațiilor studenților comuniști. presei studențești din documentele de partid, din indicațiile șl orientările de inestimabilă valoare teoretică și practică ale secretarului generai al partidului.Cu acest prilej au fost decernat» Diploma de orfoare a C.C. al U.T.C. și Insigna jubiliară, instituite eu prilejul aniversării a 65 da ani de la crearea U.T.C., revistei „Viața studențească", precum șl a unor foști și actuali redactori ai revistei.Dind expresie sentimentelor de profundă dragoste, aleasă prețuire și nețărmurită recunoștință ale tineretului, ale tinerei generații universitare, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, partictpanțil au adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, o telegramă in care se spune : 

ritorii de peste 2 500 de ani și eare, in fața migrațiilor, nu a plecat in altă parte, a luptat și și-a apărat glia și existența".—- Tara ne încredințează misiunea de a o apăra nouă, celor mai tineri luptători, ne spune soldatul Constantinescu. în paza noastră vor fi de acum frontierele, munții, apele, cîmpiile șl codrii, uzina și ogorul. Noi vom veghea la atributele care împlinesc șl definesc PATRIA — independența, suveranitatea, integritatea sa teritorială. Pentru că jurămîntul nostru vine din îndepărtări de timp, din generație în generație, din contingent în contingent, și vine din temeiurile și mărețele împliniri ale anilor da acum, cind, sub steagul revoluționar al Partidului Comunist Român, țara a urcat In epoca cea mai strălucită a existenței sale — „Epoca Nicolae Ceaușescu". perioadă a avîntului forțelor creatoare, a înfloririi multilaterale. Pe acest drum vom merge așa cum am jurat. dirji și viteji, și noi. tinerii înrolați de curînd sub mîndrul drapel tricolor românesc.„...Jur să nu-mi precupețesc »în- gele și viața pentru a apăra pă- mintul strămoșesc, independența și suveranitatea patriei, cauza socialismului".Printre tinerii veniți In unitate și care depun azi jurămîntul de credință față de patrie, partid și popor se află și soldatul Iosip Cseke. Militarul provine dintr-un vechi și puternic centru muncitoresc, Se va instrui la un modern material de artilerie, de concepție și fabricație românească. Primele calificative — am aflat de la comandantul său — sînt numai de foarte bine.— Am citit cu mare Interes șl satisfacție cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința con

cel mai bun strungar tînăr din România — este astăzi subinginer și a Inventat o mașină de strunjit... pătrat. Lucrează pe ea o fată de 17 ani. Clasic — piesa • se realizează in 9 minute ; pe mașina lui Kuharek in 12 secunde. O creștere a productivității de exact 4 500 la sută 1 Așadar, oamenii iși măsoară la propriu puterile cu timpul.Iată alte lucruri care ne vorbesc, direct sau Indirect, despre tehnicitatea întreprinderii : un kilogram de micrometre produse aici costă cit un automobil „Dacia". Altul : unitatea a fost abilitată să lucreze pentru programul nuclear. Altul : cuvintul „refuz" este necunoscut ; nici un beneficiar nu s-ă plins de produsele întreprinderii da orologerie din Arad.Alături, la „Victoria", maistrul Gheorghe Nica, de la sculărie, ne spune t— Tovarășul director are o vorbă : putem să facem și o navă cosmică, cu condiția să ne-o comand» cineva.— Și chiar puteți 7— Nu-mi propun să vă

răspund prin „da" sau „nu". Ceea ce vă pot spune e că noi concepem și executăm cam 50—75 de scule și dispozitive. Sintem secția cea mai complexă pentru că facem Unicate. La noi se lucrează cu toleranțe de 1—2 microni. Să vă dau un exemplu. Am lucrat ani de zile cu niște ștanțe din import — 8 000 de dolari bucata. Pînă cînd. Intr-o zi, maistrul Gavril Ujvărl — să știți că împreună cu loan Niga, cu Ilie Lascu, care s-a pensionat, sint genii tehnice, pur și simplu — maistrul UJvări zic» 1 „Dă-o-ncolo c-o fac eu 1“ ...Și a făcut de-atuncl vreo șaptezeci...Aceasta este zestrea cea mai prețioasă, zestrea de aur pur a celor două întreprinderi : oamenii. Fie că sînt tineri sau vîrstnici, fie că sînt români, maghiari, germani sau sirbi, el au un țel suprem comun — să-și facă exemplar datoria — și un limba) comun ! cel al muncii. Sînt ilustrări vii. cotidiene, ale unității noastre da neclintit.
La „Victoria*, vtrsta me

Viata economico-socială

a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE 
DE CORESPONDENȚII 

„SCINTE1I” 
BIHOR : Linie tehnologică 

de mare productivitateLa întreprinderea de aubansam- ble și piese de schimb pentru mijloace de transport din Oradea a- proape o treime din zestrea tehnică de care dispune unitatea este rodul autoutilării. Acest climat de intensă activitate creatoare este pe deplin probat în debutul lunii martie de realizarea unei linii automate de acoperiri electrochimice prin zincare. programată și asistată de calculator propriu, fiind la nivelul tehnicii mondiale în acest domeniu.— Am acumulat o bună experiență în realizarea tinor Unii tehnologice de mare randament, cum sint cele de iridizare și cromare neagră — ne spune Inginerul Gheorghe Mădruța, directorul unității. Linia automată de acoperiri electrochimice prin zincare elimină importuri costisitoare asigurînd, pe lingă însemnate economii de energie, o calitate ireproșabilă componentelor auto fabricate de noi, ca și triplarea productivității muncii In comparație cu instalațiile existente. (loan Laza).
BACĂU : Locuințe noi 

pentru oamenii munciiPentru oamenii muncii din județul Bacău vor fl înălțate și date In folosință în acest an noi blocuri care vor totaliza 3 380 apartamente. Ele vor întregi noile ansambluri și cartiere ale municipiului Bacău și centrelor muncitorești Comă- nești, Moinești, Buhuși, Tirgu Ocna. Zilele acestea, lucrătorii din cadrul Trustului județean de antrepriză generală construcții montaje au predat „la cheie" In marjle ansambluri „Ștefan cel Mare" și „Bistrița Lac" din municipiul Bacău noi blocuri însumînd 116 apartamente. Alte 126 apartamente moderne, cu un grad de confort sporit, se află in stadiu final de construcție și vor fi date în folosință oamenilor muncii pină la finele acestui trimestru, (Gheorghe Baltă).
IAȘI : Se extinde rețeaua 

comercialăîn municipiul Iași au fost date In folosință noi magazine pentru desfacerea produselor electrice, electrotehnice, articolelor de menaj, chimicale și de uz gospodăresc, precum șl noi unități de confecții, încălțăminte, marochinărle și galanterie, magazine alimentare cu autoservire, cofetării și patiserii. Toate sint situate Ia parterele noilor blocuri de locuințe. (Manole Corcaci).

siliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană și pot spune că secretarul general al partidului a exprimat ceea ce gin- dim fiecare dintre noi : pe noi toți, fără deosebire de naționalitate, ne unește limba comună a muncii, a iubirii față de patria noastră, ai cărei fii devotați sîntem cu toții, și voința de a face totul pentru înflorirea și apărarea ei.De acum, însemnele demnității și Înaltei răspunderi — drapelul și arma — slrțt în mîlnile noii generații de luptători. Sub semnul mărețelor obiective ale actualului cincinal, strălucit prefigurate in documentele Congresului al XlII-lea. al marilor exigente ppse în fata armatei de comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in cuvintarea la convocarea-bilanț a activului da bază de comandă și de partid din armată din decembrie 1985, tinerii Iți vor concentra eforturile spre îndeplinirea neabătută a cerințelor Directivei comandantului suprem privind pregătirea militară și politică a armatei.Fiecare dintre el are dorința de a deveni un foarte bun trăgător cu armamentul din dotare, un cunoscător și mînuitor desăvîrșit al mijloacelor de luptă moderne din înzestrarea unităților și subunităților. în cazarmă. In poligon, pa cîmpurile de instrucție, la aplicații. In posturile de santinelă, pe șantierele economiei naționale, oriunde vor fi solicitați să participe Ia înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare economico-socială și, mai tîrziu, după ce va trece vremea ostășiei, la locurile de muncă, ti vor însoți îndemnurile jurămîntului.
Căpitan 
Griqore RADOSLAVESCU

die a personalului muncitor este de 34 de ani ; la Întreprinderea de orologerie, secretarul comitetului de partid are o vorbă : „Ar trebui să spunem așa : stimați oameni ai muncii și stimați copii ai muncii — pentru că la noi o bună parte din forța de muncă are sub 20 de ani". într-un fel. aceste două realități vorbesc $1 despre o altă curgere a timpului la Arad : anii care au trecut de la fabricarea primului ceas românesc au contribuit din plin la formarea cadrelor pentru mecanica fină. Trei decenii care au curs cu folos. La întreprinderea de orologerie. care a început să producă acum nici trei ani, timpul s-a scurs altfel, pe măsura revoluției știlnțiflco-tehnice pe care o înfăptuim : accelerat, precipitat. El însuși, timpul, intră tn două ecuații diferite. Și in amin- două, oamenii I! manipulează și îl înfrumusețează.La Arad, timpul nu este doar o categorie filozofică sau doar un parametru al lumii materiale ; este măsura frumuseții unor oameni dăruîți muncii lot.

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, 
AȘTEPTATĂ CU VIU INTERES ÎN BIRMANIA

Declarația președintelui birmanez San YuRANGOON 7 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost adresate președintelui Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, San Yu, și doamnei San Yu, cele mai bune urări de sănătate, fericire, noi succese in activitate, iar poporului prieten bir- manez prosperitate și progres în dezvoltarea sa economico-socială.Mulțumind pentru mesaj, președintele San Yu a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea sa și a doamnei San Yu. cele mai sincere urări de sănătate, fericire si pu
SIRIA: „ZIUA REVOLUȚIEI11

Arab etapă econo-

Astăzi, poporul sirian sărbătorește „Ziua Revoluției", marcind cu acest prilej împlinirea a 24 de ani de la evenimentele din martie 1963, care au dus la preluarea puterii de către forțele populare,_ sub conducerea Partidului Baas Socialist și au deschis o nouă, de adinei prefaceri mico-sociaie. in viața Siriei. Astfel, la Damasc și Banias, la Homs și Alep au fost date în exploatare zeci de obiective economice care să valorifice importantele resurse petroliere, de fosfați, minereu de fier existente, iar pe întinderile aride, călcate cindva doar de caravane, au luat ființă moderne exploatări agricole. Ca urmare a construirii marelui baraj de pe Eufrat, a fost irigată o suprafață de 640 000 hectare și au luat ființă numeroase așezări noi, cea mai cunoscută fiind „Al Saura" („Revoluția"), oraș cu construcții edilitare, cu întreprinderi economice și unități so- cial-culturale moderne, care-1 situează printre cele mai prospera localități ale țării.Această operă transformatoare, desfășurată sub conducerea Partidului Baas Arab Socialist, a luat o deosebită amploare mai ales perioada ce a urmat mișcării redresare, din noiembrie 1970, țiată de președintele Hafez Assad, care a dat un puternic puls valorificării resurselor materiale și umane.
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Roman-foileton: „Mizerabilii". E- 
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de Victor Hugo. Coproducție inter
națională. Cu: Jean Gabln, Da
nielle Delorme, Bernard Bller, 
Serge Reggiani, Elfriede Florian, 
Bourvil, Giant Esposito. Regia: 
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vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul S martie, ora 20 — 11 martie, 
ora 20. tn țară: Vremea se va Încălzi 
ușor, îndeosebi in zonele de deal și de 
munte, Iar cerul va £1 variabil, mal 
mult noros în sudul și estul țării. Pre
cipitații locale sub formă de ninsoare, 
slabe ca intensitate, vor cădea tn ma
joritatea regiunilor, mai frecvente tn 
sud și est. tn sud-estul țării precipita
țiile se pot transforma și tn Iapovlță, 
favortzînd producerea poleiului, vlntul 
va sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări trecătoare In estul și sud-es
tul țării, din sectorul nordic, cu viteze 
de 50—80 km la oră. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse Intre minus 13 și 
minus 3 grade, mal coborîte tn depre
siuni, Îndeosebi tn prima parte a Inter
valului, Iar cele maxime Intre minus 
8 șl plus 1 grade. In București : Vre
mea se va Încălzi ușor, Iar cerul va fl 
variabil mal mult noros. Temporar va 
ninge, Îndeosebi in prima parte a In
tervalului. Vlntul va sufla slab ptnâ la 
moderat, cu unele Intensificări trecă
toare. Temperaturile minime vor oscila 
intre minus 8 șl minus 5 grade, Iar 
Cele maxime Intre minus 1 șl plus 3 
grade.

Administrația de stat 
Loto-Pronosport 

informează :Iubitorii sistemului Loto vor beneficia de încă o serie de mari și multiple avantaje, o dată cu organizarea TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO, programată pentru duminică, 15 martie 1987. Posibilitățile de valorificare a șanselor la a- ceastă atractivă acțiune sint garantate, intre altele, de cele 7 extrageri cuprinse în două faze, cu un total de 66 numere extrase. Tragerile fiind „legate" între ele. două cite două la faza I și toate cele trei, la faza a Il-a, se pot obține cîș- tiguri și cu 3 numere din 24 și. respectiv, din 18 extrase. Un mare interes prezintă și cele 13 categorii de cîștiguri, din care nu lipsesc autoturismele „Dacia 1300", excursiile peste hotare și importantele sume de bani. Bilete în valoare de 25 lei au acces la toate categoriile de cîștiguri. Ultima zi în care se pot juca numerele favorite este sîmbătă, 14 martie. 

tere de muncă pentru a conduce poporul român spre noi victorii, pe calea progresului și bunăstării.în cadrul convorbirii, președintele San Yu a subliniat că așteaptă cu deosebită plăcere și interes vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Birma- nia. întâlnirea și convorbirile cu inalții oaspeți români, fifnd convins că acestea vor reprezenta un moment istoric în cronica relațiilor dintre cele două țări.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul prezentării scrisorilor de a- creditare de către Angelo Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Rangoon.

dată, cu acorduri și ințele- care au deschis largi perspec- conlucrăril dintre cele două Rafinăria de la Banlas, uzi- trlplusuperfosfațl de la ciment de la

Prieten sincer șl apropiat al țărilor arabe, poporul român urmărește cu interes și, simpatie realizările obținute de poporul sirian pe calea făuririi unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană s-au statornicit relații de prietenie, care cunosc o continuă dezvoltare, un rol determinant în acest sens avind întîlnirile de la Damasc si București dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad, încheiate, de flecare geri tive țări, na de Homs, fabrica deSheik Said, lucrările de hidroameliorații de pe valea Eufratului ilustrează rodnicia acestei cooperări.Poziția principială, consecventă a președintelui Nicolae Ceaușescu, a României socialiste de sprijin și solidaritate cu cauza popoarelor arabe, de realizare a unei soluții globale, drepte și trainice în Orientul Mijlociu se bucură de prețuirea poporului sirian.Așezată sub semnul stimei șl înțelegerii reciproce, colaborarea ro- mâno-siriană are largi perspective de dezvoltare. In Interesul ambelor popoare, al cauzei păcii șl înțelegerii Internaționale.
Tîrgul internațional 
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BRUXELLES 7 (Agerpres). — La 
Bruxelles «-a deschis cel de-al 19-lea 
Tirg international de carte la care 
participi circa 2 000 de case editoria
le din peste 35 de țări 
continentele.

România este prezentă in care sînt expuse 
cinste opere din gindirea social- 
politici și economică a președin
telui Nicolae Ceaușescu. Sint prezen
tate, de asemenea, lucrări ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceausescu. Totodată, sint ex
puse cărți din domeniile social-poli
tic, tehnico-știlntiflc, al beletristicii, 
artei. Standul românesc se bucură de 
mult interes.

Economia R.P. Polone 
în 1986VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al R.P. Polone a examinat rezultatele economice preliminare și îndeplinirea planului pe 1986, apreciind, după cum transmite agenția P.A.P., că in economie au predominat tendințele pozitive, ceea ce s-a exprimat in creșterea producției In majoritatea sectoarelor. Venitul național a crescut cu 5 la sută, față de 3.1—3,4 Ia sută cît s-a prevăzut arătat rarea brului soldul cu țările capitaliste.

în plan. în același timp, s-a că nu a fost obținută amelio- așteptată In domeniul echili- economic și nu s-a realizat activ planificat In comerțul
REALITĂȚI DIN LUMEA CAPITALULUI•» w—

Nivel record al șomajului 
în țările Pieței comuneBRUXELLES 7 (Agerpres). — Șomajul a atins noi culmi in țările membre ale C.E.E. Potrivit cifrelor oficiale difuzate de Comisia executivă a „celor 12", numărul șomerilor se ridică acum la 17,1 milioane — nivel fără precedent în istoria Pieței comune.Comentlnd evoluția acestui flagel, agenția Taniug relevă că restructurarea unor sectoare Industriale de virf șl politica de austeritate sînt două dintre cauzele majore ale șomajului, care a devenit cronic In Europa occidentală.Cei mai mulți șomeri sint înregistrați în prezent în Marea Britanie — 3,291 milioane. Italia — 3,283 milioane, Spania — 2,972 milioane. Franța — 2,728 milioane și R.F. Germania — 2,497 milioane.

Agențiile de presa
e scurt

VIZITA. Agenția T.A.S.S. anunță că secretarul de stat a) S.U.A. George Shultz, va face o vizită In Uniunea Sovietică la mijlocul lunii aprilie.LA NAȚIUNILE UNITE s-a anunțat că in perioada 21—24 aprilie va avea loc la Buenos Aires un seminar O.N.U. in problema acordării imediate a independenței Namibiei și instituirii de sancțiuni economice împotriva R.S.A.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-ciprioiNICOSIA 7(Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, au fost transmise președintelui Republicii Cipru, Spyro» Kyprianou, și doamnei Mimi Kypria- nou un cald salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de pace și prosperitate pentru poporul Cipriot prieten.Exprimind mulțumiri pentru mesajul primit, președintele Republicii Cipru a rugat să se transmită președintelui Republicii Socialiste România si tovarășei Elen* Ceaușescu. din partea sa si a doamnei Mimi Kypriano.u, cele mal calde salutări si urări de noi succese fn activitatea pe care o desfășoară, spre binele poporului român si In interesul păcii și colaborării internaționale.

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI

SOCIALIST DIN CIPRU (EDEK)

MESAJUL DE SALUT AL P.C.RNICOSIA 7 (Agerpres). — La Nicosia continuă lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Socialist din Cipru (E.D.E.K.).în ședința plenară a Congresului a luat cuvintul tovarășul Ion Comari, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Coaușeecu, a adresat delegaților la Congres, tuturor membrilor Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K. un cordial mesaj de salut și cele mal bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor Congresului.Mesajul exprim* satisfacția pentru bunele relații de prietenie ata- tornlcite Intre Partidul Comunist Român si E.D.E.K.. bazate pe stimă, încredere și respect reciproc și reafirmă convingerea eă aceste raporturi sa vor aprofunda în continuare. în spiritul convorbirilor și Înțelegerilor dintre secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și președintele E.D.E.K., tovarășul Vassos Lysarldes.
Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român desfășoară o amplă activitate pentru realizarea programului da dezvoltare continuă a tării adoptat de cel de-al XlII-lea Congres al partidului. în condițiile economice internaționale dificile din anul 1986, prin eforturile tuturor oamenilo’r muncii, România a înregistrat o creștere de peste 7 Ia sută a producției industriale șl da peste 12 la sută a producției agricole față de 1983. S-au obținut, totodată, însemnate progrese In sporirea productivității muncii șl ridicare» nivelului tehnic și calitativ ai produselor, In creșterea eficienței economice și a venitului național. în a- celașl timp, s-au dezvoltat învăță- mîntul, știința șl cultura, factori importanți ai progresului multilateral al patriei.Partidul Comunist Român consideră că situația internațională continuă să fie deosebit de gravă și complexă ca urmate * continuării cursei Înarmărilor șl In primul rind a celei nucleare, a perpetuării a numeroase stări de tensiune și război, a crizei economice mondiale, a politicii de forță ș! amenințare cu forța, de amestec brutal în treburile Interne ale altor state.în aceste condiții. Partidul Comunist Român consideră că oprirea cursei înarmărilor și Înfăptuirea de-

CONSULTĂRI IN VEDEREA FORMĂRII
NOULUI GUVERN ITALIANROMA 7 (Agerpres). — După încheierea consultărilor tu delegațiile partidelor Italiene In vederea desemnării unei personalități Care să formeze noul guvern, președintele republicii. Francesco Cosaiga, are In program noi contact» politice. Șeful statului Italian se va tntîlni cu oameni politici a căror contribuție ar putea fl utilă pentru soluționarea cri

S.V.A. t 5,7 milioane 
de șomeriWASHINGTON 7 (Agerpres). - Potrivit datelor difuzate la Washington de Ministerul Muncii, in Statele Unite erau Înregistrați oficial in februarie acest an 5,780 milioane șomeri. Cifra reprezintă 6.7 la sută din forța de muncă a tării.în ceea ce privește situația muncitorilor discriminați „prin tradiție", situația nu s-a schimbat față de lunile precedent», deoarece rata șomajului printre albi este de 5,9 la sută, in timp ce In rîndurile populației de culoare procentul este de 14.3 la sută. De asemenea. In luna februarie economia americană „nu a avut nevoie" de forța de muncă a 18 la sută dintre tinerii din țară, inclusiv de cea a 39 la sută dintre tinerii de culoare, menționează sursa citată.

FESTIVITĂȚI ÎN GHANA. La Accra șl In alt» localități din țară au avut loc festivități ce au marcat Împlinirea a 30 de ani de la proclamarea Independenței, sărbătoarea națională a Republici! Ghana. In discursul rostit cu prilejul manifestării din capitală, președintele Jerry Rawlings a făcut un apel la Intensificarea eforturilor in vederea depășirii dificultăților economice cu oare este confruntată In prezent Ghana.

Președintele Republicii Cipru a e- vocat cu deosebită satisfacție fntîl- nirile și convorbirile ne care le-a avut cu președintele Republicii Socialiste România, care au avut o mare însemnătate în dezvoltarea relațiilor de prietenie si colaborară dintre Republica Socialistă România și Republica Cipru.Schimbul de mesaje a avut loc eu ocazia primirii de către președintele Republicii Cipru a tovarășului Ion Coman. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirii care a avut loc a fost reafirmată hotărirea celor două țări de a adinei si diversifica raporturile bilaterale, precum și colaborarea dintre ele în interesul cauzei păcii și a dezarmării, al edificării unor noi raporturi în viata internațională.

o Însemnătate deosebită colaborării și bunei ve- Balcani. transformării a- într-o zonă a păcii.

zarmăril. înlăturarea pericolului unul război nuclear nimicitor constituie problema fundamentală a zilelor noastre.în consens cu voința unanimă a Întregului popor, exprimată tn cadrul unui referendum național. România a adoptat, la sfîrșltul anului 1986. măsura de reducere unilaterală cu 5 la sută a armamentelor și trupelor șl cu circa 10 la sută a cheltuielilor militare, ca o expresie a hotăririi sale de a trece de la declarații la acțiuni concrete în direcția dezarmării.Acordăm dezvoltării cinătăti în cestei regiuni fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine.Ne pronunțăm consecvent pentru soluționarea problemei cipriote pe calea negocierilor directe dintre cele două comunități. care să asigure unitatea, integritatea teritorială, independenta si suveranitatea Ciprului, statutul său de tară nealiniată, con- j viețuirea pașnică șl democratică din- > tre cela două comunități. Partidul j nostru. România socialistă militează activ șl consecvent pentru rezol- i varea. prin tratative, a tuturor conflictelor dintre state.Avind In vedere situația economică ! mondială gravă, care afectează profund Îndeosebi țările in curs de dezvoltare, România consideră că est» : necesar să se acționeze cu toată ho- f tărlrea In Vederea lichidării subdez- j voltărti $1 instaurării unei noi ordini . economice internaționale, pentru soluționarea globală a problemei dato- -ț rlilor externe. în acest scop na pro- i nunțăm pentru organizarea unei ■ Conferințe internaționale sub egida .1 O.N.U., la care Să participe atit țări- u le în curs da dezvoltare, cit și țările i dezvoltate.în actualele împrejurări Internaționale, apreciem că este necesar să se facă totul pentru Întărirea colaborării Intre partidele comuniste si muncito- j restl. socialiste, soclal-democrate, alte | forte progresiste șl democratice, pe baza principiilor egalității si respectului reciproc. In lupta comună pentru destindere si colaborare, pentru pace și progres in întreaga iume.în Încheierea salutului au fost a- dresate urări de succes În îndeplinirea hotăririlor Congresului. <n activitatea de viitor a partidului E.D.E.K., In interesul luptei poporului cipriot prieten pentru o dezvoltare liberă șl independentă, pentru pace si prosperitate.

ze! guvernamentale — Informează agenția A.N.S.A.Se precizează, totodată, clarațiile făcute de liderii italiene reprezentate în după convorbirile avute statului s-a relevat că toate forțele politice tilor — recurgerii tielpate.

că in de- partidelor parlament cu șeful— cu excepția neofasciș- se pronunță împotriva la alegeri legislative an-

AUSTRIA: IO OOO de persoane 
fără adăpost

VIENA 7 (Agerpres). — In pre
zent, in Austria există peste 10 000 
de persoane fără adăpost, nevoite să 
trăiască in subsolurile unor case 
dezafectate sau in curs de construc
ție, precum șl in adăposturi primi
tive construite îndeosebi pe malurile 
Dunării, relatează agenția T.A.S.S. 
Recent, televizitlnea austriacă a con
sacrat acestor oameni, eforturilor 
lor de supraviețuire o emisiune spe
cială. Cauza principală a acestei si
tuații, menționează agenția, constă In pierderea locurilor de muncă și în 
greutățile pe care le au de intimpi- 
nat pentru a se angaja in serviciu. 
După cum au recunoscut realizatorii 
emisiunii, posibilitățile de ajutorare a 
celor ce se numesc oficial „persoane 
fără domiciliu stabil" sini foarte mici.
REDRESARE. într-o declarație făcută la Manila, președintele Fili- pinelor, Corazon Aquino, a arătat. că, in prezent, țara se află pe calea redresării economice, incepînd din acest an puțind fl înregistrată o creștere economică pozitivă, informează agenția China Nouă.
ACCIDENT. Vn bac aparținlnd 

companiei britanice Townsend-To- 
resen, care făcea curse regulate intre Zeeburgge (Belgia) fi Dover 
(Anglia) s-a scufundat in noaptea 
de vineri spre slmbătă, la foarte 
scurt timp după ce părăsise portul 
belgian. Din cele 543 de persoane 
care se aflau pe vas, 379 au fost 
salvate, multe aflindu-se insă in 
ttare foarte gravă. Numărul victi
melor se ridică la 49, in timp ce 
115 persoane sint date dispărute. J
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„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU" 
-O EPOCĂ DE STRĂLUCITE REALIZĂRI

■p

Poporul indian salută cu bucurie și profundă satisfacție apropiata vizită 
a președintelui României socialisteUN NUMĂR SPECIAL AL PUBLICAȚIEI „FAIR IDEA"

Recent, publicația indiană „Fair Idea" a consacrat un număr special apro
piatei vizite a președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Sint publicate articolele de mai jos, sub semnăturile unor cunoscuți publiciști indieni.

„Unitatea întregului popor

în jurul Partidului Comunist Român

și al președintelui Nicolae Ceaușescu"
Poporul român nutrește o adincă recunoștință tați de iubitul său conducător 

pentru concepția și acțiunea sa revoluționară care au deschis perspective noi, însu- 
flețitoare activității iniregii națiuni, au impulsionat forța creatoare a poporului 
muncitor si au dinamizat in mod energic intreaga activitate de- construire a socia
lismului in România.Pe baza unor dovezi incontestabile, istoria multimilenară a României arată că întregul proces prin care s-a format și afirmat poporul român are temelii ferme, de nezdruncinat. Unitatea națională și ideile de libertate și independență au inspirat întotdeauna poporul român, au dat o adincă semnificație activității și luptei sale și l-au călăuzit pe calea spre progres și dezvoltare de sine stătătoare.Partidul Comunist Român, care a apărut pe scena istoriei într-un moment cînd unitatea și independenta națională trebuiau să fie consolidate și trebuiau înfăptuite libertățile sociale, a preluat și Îmbogățit acele tradiții, îmbinînd lupta pentru salvgardarea integrității șl suveranității țării cu lupta pentru edificarea unei Românii hoi, socialiste. în cursul procesului revoluționar tumultuos care a intrat în etapa hotărîtoare după 23 August 1944, întreaga viață economică și social-politică a țării a fost radical restructurată pe măsură ce au fost create condiții obiective și subiective pentru coeziunea întregului popor in jurul Partidului Comunist, forța politică conducătoare a societății României socialiste, centrul vita] al națiunii socialiste.Unitatea poporului român a Intrat Intr-o etapă superioară a afirmării sale o dată cu cel de-al IX-Iea Congres al Partidului Comunist Român din iulie 1965, care a deschis era celor mai importante realizări obținute vreodată în întreaga istorie națională, o perioadă pe care cetățenii României socialiste o denumesc, cu adincă recunoștință și justificată mindrie patriotică, „Epoca Nicolae Ceaușescu". Spiritul novator inițiat de acest eveniment politic hotâ- rîtor și promovat cu consecvență prin vasta activitate teoretică și practică a. secretarului general al partidului, președintele Nicolae Ceaușescu, a dat largi dimensiuni unității întregului popor in jurul partidului și al iubitului său conducător, o unitate a căror structură și substanță nu numai că decurg din specificul societății socialiste românești, dar sint, de asemenea, organic și viabil integrate acestui specific.Coeziunea de monolit a poporului român in jurul Partidului Comunist ișl are cu precădere rădăcinile în unitatea economică a societății românești, care are la bază proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Existența proprietății întregului popor plasează toate clasele și categoriile sociale prietene în relații de egalitate față de avuția națională, ceea ce își găsește expresia in tripla lor calitate de proprietari, producători și beneficiari ai rezultatelor muncii sociale. Această stare specială a lucrurilor incurajează în mod puternic participarea activă și cu spirit de răspundere a tuturor cetățenilor la transpunerea în practică a politicii partidului de dezvoltare și îmbunătățire continuă a proprietății socialiste și la respectarea legilor țării privind apărarea bunăstării publice. In acest cadru, amplele măsuri revoluționare inițiate de președintele Nicolae Ceaușescu în vederea dezvoltării accelerate a forțelor de producție prin crearea unei baze tehnice și materiale moderne, complexe în fiecare sector, repartizată in mod rațional pe întreg teritoriul țării, au asigurat condițiile necesare și mal trainice pentru accesul echitabil al tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, la bunăstare și civilizație, ceea ce a sporit încrederea poporului în politica promovată de Partidul Comunist Român,Instituirea și îmbunătățirea relațiilor socialiste de producție, cit și dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție au impus o schimbare radicală in structura socială a țării, un proces revoluționar care a creat alte condiții prealabile importante pentru coeziunea Internă a societății românești. Astăzi, declara președintele Nicolae Ceaușescu, societatea socialistă din România este structurată în clase și categorii sociale care participă activ la realizarea de bunuri materiale și spirituale, care stăpînesc în comun toate mijloacele de producție și întreaga avuție națională și care manifestă un puternic interes și acționează în strinsă unitate pentru edificarea unui sistem de echitate și dreptate socială, pentru construcția socialistă și comunistă. Continua modernizare a tuturor ramurilor economiei naționale, pe baza unui program de investiții susținut și a unei amplasări echilibrate a noilor unități social-economice, a adincit și mai mult procesul omogenizării sociale. Avînd la bază toate acestea, interesele tuturor păturilor sociale au devenit din ce in ce mai asemănătoare șl au fost create condițiile unei autentice egalități in drepturi a tuturor cetățenilor țării și afirmării autorității întregului popor român.Premisele politice ale coeziunii societății socialiste românești ișl au rădăcinile in transformarea revoluționară a sistemului de administrare a țării, conform mutațiilor survenite în domeniile economic și social. Elementul hotărîtor al acestui proces de importanță istorică, care a început în România o dată cu revoluția antifascistă și antiimperialistă de eliberare socială șl națională din august 1944. constă in deținerea puterii politice de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea și alte categorii de oameni ai muncii, în frunte cu Partidul Comunist Român. Identificindu-se cu cele mai profunde aspirații ale oamenilor muncii și cu interesele fundamentale ale întregii națiuni. Partidul Comunist Român se afirmă ca forță vitală a societății, ca forță ce dinamizează toate energiile creatoare ale poporului. Activitatea sa de modelare a sistemului politic al țării are cu 

precădere ca scop transformarea progresivă a acesteia — în perspectiva trecerii la comunism — într-o formă superioară de autoconducere a societății.în actuala etapă de dezvoltare a țării, un sistem larg, original de organisme profund democratice, unice in felul lor, a fost creat în România din inițiativa și prin contribuția hotărîtoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, care asigură participarea tuturor categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea societății. Organele autoconducerii muncitorești din unitățile economice și instituțiile din industrie, cercetare. învățămînt, cultură și alte sectoare includ peste 28 600 de consilii de conducere, peste 40 la sută dintre membrii acestora fiind muncitori, tehnicieni și ingineri care lucrează direct în producție.Organele de autoconducere muncitorească, împreună cu organele de partid, de stat și publice, sint integrate armonios în sistemul unitar de conducere democratică a societății.Unul din forumurile cde mal reprezentative ale democrației muncitorești revoluționare — cel de-al treilea Congres al oamenilor muncii din industrie și din alte sectoare economice ale României socialiste — a avut loc la București Ia 4—6 septembrie 1986. Expresie elocventă a coeziunii întregului popor în jurul partidului, acest congres a adoptat o serie de programe și rezoluții dțj cea rpai mare însemnătate pentru dezvoltarea economică șl socială a României. LCiu .acest prilej., a avut loc alegerea în unanimitate a președintelui Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Rezoluțiile și programele adoptate — expresie a gîndirii colective și a voinței întregului popor, stăpîn pe soarta sa și care își alege în mod liber și independent viitorul — garantează realizarea cu succes a obiectivului strategic pentru perioada planului cincinal 1986—1990, și anume trecerea României de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la cel de țară socialistă mediu dezvoltată.Perfecționarea continuă a acestui cadru democratic inițial pentru participarea cetățenilor la conducerea societății are implicații profunde pentru întărirea unității întregului popor în jurul partidului și al președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea dinamică a societății românești. Democrația muncitorească revoluționară și participarea maselor populare la conducerea societății, sublinia conducătorul partidului și statului, sint factori hotări- tori pentru eradicarea inegalităților sociale și naționale, pentru construcția socialistă și comunistă.De aceea, unitatea caracteristică a organismului social este o reflectare firească a echității profunde instituite și consolidate continuu prin măsuri economice și sociale inițiate, elaborate și înfăptuite cu contribuția decisivă a președintelui Nicolae Ceaușescu. Implicațiile sale majore pentru dezvoltarea social-economică intensivă a României au fost definite cu strălucire de conducătorul statului român, care a relevat că alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, unitatea cu intelectualitatea și alte categorii de oameni ai muncii în jurul partidului comunist reprezintă temeliile de granit ale noului sistem, garanția forței și trăiniciei sale, a înaintării ferme a României pe calea progresului, a civilizației socialiste și comuniste, a consolidării independenței și suveranității patriei.Poporul român este profund recunoscător iubitului său conducător pentru gîndirea și acțiunea sa revoluționară, care au deschis perspective noi, încurajatoare pentru activitatea întregii țări, au stimulat forța creatoare a oamenilor muncii și au dinamizat puternic întreaga activitate de construcție socialistă a patriei. Cele peste două decenii care au trecut de cînd președintele Nicolae Ceaușescu conduce destinele României evidențiază cu pregnanță originalitatea soluțiilor aplicate de partid și de stat în problemele fundamentale legate de organizarea și conducerea societății, aplicarea materialismului dialectic și istoric la condițiile specifice din România, o înțelegere a noilor fenomene și aspecte ale procesului de transformare revoluționară a societății. Puternica sa personalitate și-a pus amprenta pe modul de abordare a problemelor strategice și tactice ale construcției socialiste, care au fost clarificate și rezolvate corespunzător căii procesului revoluționar. Activitatea neobosită și exemplară a conducătorului partidului și statului se îmbină organic cu contribuția sa clarvăzătoare la elaborarea politicii partidului și gîndirea profundă, cu analiza aprofundată a realităților, cu acțiunile ferme îndreptate spre aplicarea liniei politice a- doptate. Personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu este legată în mod organic de tot ceea ce este România socialistă de azi, cu realizările cele mai remarcabile pe calea progresului economic și social. •Tot ceea ce s-a realizat în anii socialismului, a arătat președintele Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ținută la Marea Adunare Națională în octombrie 1986, este rodul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a Întregului nostru popor, fără deosebire de naționalitate, care. în deplină unitate și sub conducerea partidului nostru comunist, înfăptuiește neabătut politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, care corespunde întru totul intereselor vitale ale întregii națiuni.
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„Nu armelor nucleare!"
Militînd cu fermitate pentru cauza păcii și dezarmării, România socialistă, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu au depus anul trecut — an declarat de comunitatea inter
națională An International al Păcii — o activitate bogată in vederea prevenirii unei 
conflagrații devastatoare, pentru o lume a înțelegerii, a cooperării pașnice. Acțiunile 
viguroase, lucide, cu o profundă vibrație umanistă in care s-a angajat președintele 
Nicolae Ceaușescu in vederea păcii și dezarmării produc un ecou deosebit in rindul 
popoarelor.Una din tezele susținute In permanentă de președintele României este că armamentele nucleare au dus la o schimbare radicală în modalitatea de a aborda, astăzi, problema păcii, cînd un război mondial s-ar transforma inevitabil lntr-.o conflagrație nucleară devastatoare, fără învingători sau învinși, datorită simplului fapt că întreaga omenire va fi condamnată la pieire.In opinia președintelui Nicolae Ceaușescu, eliminarea pericolului unei conflagrații cu consecințe greu previzibile impune în primul rînd încetarea tuturor experiențelor nucleare. România, ca și alte țări iubitoare de pace, a afirmat în repetate rînduri că experiențele nucleare fac parte din cursa înarmărilor, constituie un factor care produce neîncredere și tensiuni, un corolar al politicii folosirii forței și amenințării cu forța, cu efecte dintre cele mai nocive asupra mediului ambiant.Contribuția deosebită a președintelui României la cauza dezarmării a îmbrăcat anul trecut o multitudine de aspecte. De exemplu, în cuvîntările rostite la ultimele reuniuni ale celor mai Înalte forumuri de partid și de stat, precum și cu alte ocazii, președintele Nicolae Ceaușescu a prezentat într-un mod convingător serioasele amenințări pe care le implică cursa Înarmărilor. Acumularea permanentă de noi mijloace de ucidere, a spus el, nu va duce la o mal mare securitate; dimpotrivă, ea subminează securitatea și sporește riscurile unui holocaust nuclear. Președintele Ceaușescu a subliniat, de asemenea, relația dintre criza economică mondială și cursa înarmărilor, care așază poveri teribile pe umerii popoarelor și provoacă o irosire a resurselor financiare, materiale și umane, împiedicind însănătoșirea vieții economice și menținînd subdezvoltarea și decalajele dintre state ; el a arătat că înarmarea are un impact negativ asupra relațiilor internaționale, prorocind în permanență tensiuni, neîncredere și animozități, alimentînd psihoza de război și deteriorînd climatul politic mondial. In
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plus, a subliniat președintele României, deoarece fiecare parte a acumulat un potențial nuclear capabil să distrugă nu numai adversarul, ci și întreaga lume, echilibrul militar trebuie realizat nu prin sporirea Înarmărilor, ci prin reducerea constantă a armamentelor, propunînd de fapt „un echilibru al dezarmării".Așa cum este cunoscut, România șl-a exprimat sprijinul deplin pentru moratoriul unilateral asupra experiențelor nucleare instituit de Uniunea Sovietică, apreciind că această decizie a constituit o contribuție deosebit de constructivă la cauza păcii și a cerut S.U.A. și altor țări care' continuau experiențele să se alăture inițiativelor sovietice.In contextul unei activități energice pentru dezarmarea nucleară, măsurile propuse de România prevăd realizarea unor pași concreți In cadrul negocierilor și adoptarea de măsuri concrete pentru a opri amplasarea de noi rachete în Europa, retragerea celor existente, eliberarea Europei și a întregii lumi de amenințarea nucleară.Pronunțîndu-se în permanență pentru reducerea și eliminarea armamentelor nucleare, România subliniază, în același timp, necesitatea intensificării eforturilor pentru reducerea armamentelor convenționale, a trupelor, înghețarea și apoi reducerea cheltuielilor militare, retragerea trupelor și desființarea bazelor militare de pe teritorii străine, crearea unor zone libere de arma nucleară și chimică în Balcani și în alte regiuni ale globului.Așa cum a subliniat în repetate rînduri președintele Nicolae Ceaușescu, România sprijină programul de dezarmare treptată pînă în anul 2000 propus de Uniunea Sovietică. In același timp, ea se pronunță pentru un program complex de dezarmare, care ar trebui să includă, de asemenea, armele chimice și toate armele convenționale, astfel îneît pînă la sfîrșitul secolului armamentele, trupele și cheltuielile militare să fie reduse cu cel puțin 50 la sută și să 

se fixeze un plafon pentru diferitele tipuri de arme pe care o țară — în special marile puteri — poate să Ie posede.Bogata cronică a activității României socialiste dedicate dezarmării și păcii va înscrie cu litere de aur inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la reducerea unilaterală cu cinci la sută a armamentelor. trupelor și cheltuielilor militare în România. Ca o dovadă concretă a trecerii de la vorbă la faptă, această inițiativă a fost acceptată unanim de poporul român la referendumul din 23 noiembrie 1986, dind glas voinței și aspirațiilor pentru pace ale întregului popor.După numeroase ample demonstrații pentru dezarmare și pace, organizate în România din Inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, în întreaga țară au avut loc mitinguri pentru pace în ajunul referendumului de la 23 noiembrie, care au culminat cu o mare Adunare populară organizată la București la 21 noiembrie.Hotărîrea României presupune o reducere cu 10 000 persoane a efectivelor militare, a unei cantități de arme și echipament de luptă — o parte din acesta a și fost transformată pentru a fi utilizată în scopuri civile — și o reducere a cheltuielilor militare de ordinul a 1 miliard Iei — toate acestea reprezentînd o contribuție concretă la cauza dezarmării, un pas pe care ar trebui să-I facă și alte state,Acționînd neîncetat pentru salvgardarea păcii prin dezarmare. România a depus în 1986 o activitate demnă de atenție în toa
„0 politică larg deschisă colaborării

cu toate statele"
In strinsă legătură cu politica internă de făurire a noului sistem social, politica 

externă a României socialiste, activitatea ei internațională, cunoscută pe toate meri
dianele, reflectă înțelegerea științifică, largă a proceselor șt fenomenelor funda
mentale ale lumii contemporane, a liniilor de dezvoltare, reflectă înalta principialitate, 
realismul și caracterul profund constructiv al soluțiilor avansate pentru reglemen
tarea problemelor deosebit de complexe cu care este confruntată astăzi întreaga 
omenire. Justețea politicii externe a partidului și statului român, promovată remar
cabil de președintele Nicolae Ceaușescu, decurge din deplina concordanță dintre orien
tările ei și interesele vitale ale românilor, ale tuturor popoarelor lumii și necesi
tățile obiective ale evoluției contemporane.Activitatea internațională vastă' a partidului și statului ■ reflectă o concepție unitară bazată pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor state, avantajului reciproc, nerecurge- rii la amenințarea sau folosirea forței, respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a se dezvolta liber și de a-și hotărî singur soarta — principii a căror înfăptuire constituie singura garanție solidă pentru dezvoltarea unei colaborări rodnice între țări și popoare, pentru realizarea păcii. Urmărind neabătut respectarea acestor principii în toate relațiile interstatale. România socialistă și-a extins legăturile internaționale, în special în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea al partidului, în prezent, această țară: întreține relații diplomatice și economice cu 155 state. In promovarea acestei orientări programatice a partidului și statului, rolul hotărîtor revine secretarului general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, care a elaborat o concepție de largă anvergură și amplă perspectivă privind dezvoltarea prieteniei și conlucrării tovărășești cu țările socialiste, a colaborării cu țările in curs de dezvoltare, a legăturilor cu țările dezvoltate în spiritul coexistenței pașnice. Larga deschidere a României către lume a dovedit că — independent de puterea economică sau militară, de orînduirea socială și politică, de amplasarea geografică, de apartenența la alianțe sau grupări politice, economice și militare — un stat, orice stat poate și trebuie să dezvolte larg relațiile internaționale. Pe baza acestei concepții, relațiile României cu toate ștatele se caracterizează prin stabilitate, o sferă largă de interese comune, preocupare constantă pentru identificarea ș.i extinderea domeniilor de cooperare și, în primul rînd, prin calitatea cadrului politic, principial generat de respectarea strictă a noilor principii în relațiile dintre state. Exemplul relațiilor sale bilaterale au adus României șl președintelui ei stima și considerația întregii lumi ca promotori ai unui nou cod politic, juridic și moral de organizare, democratică a vieții în lume, începind cu rolul statelor suverane pe arena internațională,Sfîrșitul anului 1986 a constituit un prilej de a prezenta orientările politicii externe românești, în special eforturile constante ale României pentru salvgardarea păcii, pentru realizarea de măsuri concrete de dezarmare în Anul Internațional al Păcii. A fost, de asemenea, un prilej de a înregistra stima manifestată pe toate meridianele față de lupta României pentru realizarea și, apoi, consolidarea unității sale, pentru independență, libertate și suveranitate. S-a afirmat înalta considerație de care se bucură hotărîrea neabătută a poporului român, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, de a-și edifica viitorul socialist într-o lume de pace și cooperare rodnică cu toate celelalte popoare, hotărîre reafirmată recent de președintele Nicolae Ceaușescu, care a subliniat că, în conformitate cu hotărîrile Congresului al XlII-lea, cu politica externă generală, care s-a dovedit a fi în armonie cu interesele națiunii române și ale tuturor popoarelor lumii, România este hotărîtă să acționeze în continuare în modul cel mai ferm pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, indiferent de sistemul social. România este hotărîtă să facă totul pentru a-și aduce contribuția la triumful rațiunii, la dezarmare și pace, pentru a asigura un viitor liber și independent națiunii sale, tuturor națiunilor din lume ! De-a lungul întregului an 1986 — Anul Internațional al Păcii — președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat in repetate rînduri gravitatea situației create de spirala cursei înarmărilor, în special a celei nucleare, de militarizarea spațiului extraterestru, a cerut acțiuni hotărîte in favoarea păcii și liniștii pe această planetă. Strălucit campion al păcii și dezarmării, al colaborării și înțelegerii între popoare, militant neobosit pentru făurirea unei lumi noi, libere de arme și războaie, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat a- desea că opinia publică trebuie să fie informată de pericolele mari care amenință 

te forurile internaționale care se ocupă cu această problemă — Adunarea Generală O.N.U., Conferința pentru dezarmare de la Geneva, Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate, pentru dezarmare în Europa, Reuniunea gene- ral-europeană de la Viena — foruri în cadrul cărora angajamentul acestei țări la cauza păcii ‘ și dezarmării s-a materializat în numeroase inițiative și propuneri cu larg răsunet internațional.Tenacitatea cu care România și președintele său militează pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare izvorăște din convingerea că șt în condițiile situației grave din lume războiul nu este o fatalitate. Acceptindu-1 ca inevitabil ar însemna demobilizare, mai ales în acest moment care impune o mobilizare maximă a opiniei publice, a popoarelor pentru a opri cursa către dezastru. Tocmai încrederea de nezdruncinat în puterea poporului, în forțele politice de pretutindeni de a schimba cursul evenimentelor, de a impune o nouă politică, de a menține idealurile dezvoltării pașnice Împărtășite de toate popoarele constituie fundamentul solid al activității neobosite depuse de România, de președintele Nicolae Ceaușescu vizînd realizarea unității tuturor forțelor iubitoare de pace pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri efective de dezarmare, în primul rind în domeniul nuclear, acesta fiind singurul mijloc de garantare a existenței șl prosperității civilizației umane.

omenirea, că forțele democrației și progresului au o răspundere istorică pentru viitorul omenirii. Președintele României a reliefat faptul că un eventual război ar duce la anihilarea vieții înseși pe planetă și a tras o concluzie de valoare teoretică și politică excepțională — preîntâmpinarea războiului și asigurarea păcii reprezintă problema fundamentală a epocii contemporane, a cărei rezolvare este hotărîtoare pentru soluționarea a numeroase probleme ale vieții internaționale, pentru binele popoarelor.In aceste condiții, în 1986 România socialistă a prezentat numeroase inițiative și propuneri constructive, formînd un program de acțiune cuprinzător, multilateral și realist, ale cărui principale coordonate includ, între altele : oprirea amplasării de rachete cu rază medie în Europa și eliminarea lor de pe continent, potrivit unui acord corespunzător ; desfășurarea, de negocieri vizînd retragerea totală a arsenalelor nucleare de pe continent ; continuarea negocierilor pentru realizarea unui acord privind reducerea cu 50 la sută, intr-o primă etapă, a armelor strategice ; interzicerea experiențelor cu arme nucleare, încetarea producerii de asemenea arme ; intensificarea acțiunilor vizînd reducerea armelor convenționale, astfel incit pină în anul 2000 să fie realizată reducerea cu cel puțin 50 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. România consideră că orice reducere, chiar unilaterală, are o mare importanță. Este cunoscut faptul că, dînd curs strălucitei inițiative a președintelui Nicolae Ceaușescu, în cursul Anului Internațional al Păcii România a oferit exemplul primului act politic spre înfăptuirea dezideratului vital al popoarelor — dezarmarea. „DA“-ul ferm rostit de întreaga națiune la referendumul de la 23 noiembrie, exprimînd aprobarea hotărîrii de a reduce unilateral armamentele, efectivele și cheltuielile militare ale țării cu 5 la sută, a devenit un simbol al modului în care trebuie procedat și, în același timp, un apel cu semnificații profunde adresat tuturor popoarelor de a-și uni forțele în vederea realizării unei noi politici de dezarmare și pace pe planetă.Participarea responsabilă a acestei țări la eforturile generale depuse pentru reglementarea principalelor probleme ale lumii contemporane s-a reflectat și în activitatea desfășurată Ia a 41-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Poziția României, aprecierile și opiniile președintelui Nicolae Ceaușescu referitoare la principalele dosare ale vieții internaționale au stîr- nit un interes profund în rîndul reprezentanților statelor membre ale O.N.U. România a atras atenția lumii asupra necesității stringente de a înfăptui un program complex de dezarmare, de care depinde însuși viitorul omenirii. Pe lingă problemele referitoare la tema complexă a dezarmării, România a acționat în vederea folosirii fiecărui prilej pentru menținerea și consolidarea păcii, in primul rind prin negocieri, ca mod de a reglementa problemele ori de cite ori tensiunea și disputele pot transforma o criză într-un conflict armat. Preocuparea profundă a României față de toate problemele cu care este confruntată omenirea și care ar trebui rezolvate prin acțiuni ferme reflectă opinia unui stat pentru care salvgardarea păcii, colaborarea internațională liberă și eficientă pot fi realizate doar prin voința comună și eforturile concertate ale tuturor țărilor, ale forțelor democratice și progresiste de pretutindeni.Acesta este motivul pentru care, prin glasul președintelui ei și in numele intereselor fundamentale ale omenirii. România a cerut țărilor și popoarelor, generației tinere din întreaga lume să-și intensifice eforturile, să întreprindă acțiuni concertate în vederea deschiderii perspectivelor edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planetă, a unei lumi a colaborării și înțelegerii. Aceste obiective au fost promovate constant de președintele Nicolae Ceaușescu, ale cărui activități se bucură de înaltă considerație în lumea întreagă, deoarece acțiunile sale actuale creează certitudinea unui viitor de pace și progres, unui viitor la care visează toți oamenii planetei.„FAIR IDEA" UREAZA BUN VENIT PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU!



PAGINA 6 SCINTEIA — duminică 8 martie 1987

ÎNALTĂ PREȚUIRE, DEOSEBIT RESPECT
Presa indiană omagiază personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, 

relevă politica de pace a României socialiste

„SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
ROMÂNIA MERGE ÎNAINTE"

Sub acest titlu, ziarul indian „The Statesman" consacră 
personalității președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
și politicii de pace promovate de România pe arena internațională. 

Redăm in continuare textele articolelor.

„Președintele Nicolae Ceaușescu

— eminentă personalitate"
Articolul cuprinde o amplă prezentare a unor date biografice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. Președintele României, arată ziarul, ' s-a născut în satul Scornicești, județul Olt, la 23 ianuarie 1918, într-o familie de țărani săraci, cu 10 copii.După ce a absolvit școala primară, in 1929 a plecat la București, unde a devenit ucenic. In perioada 1931—1932 a participat activ la mișcarea sindicală. în 1932, Nicolae Ceaușescu a intrat în rîndurile Uniunii Tineretului Comunist din România și din același an a devenit membru al Partidului Comunist Român.In iunie 1933, în calitate de reprezentant al tineretului democratic, a fost ales membru al Comitetului Național Antifascist.în perioada 1935—1936 a fost secretar al organizației București a Uniunii Tineretului Comunist și apoi secretar al mai multor comitete regionale ale U.T.C. In 1936, Nicolae Ceaușescu a fost arestat și condamnat la ani grei de închisoare pe care i-a petrecut la Doftana — închisoarea cu cel mai dur regim, unde erau întemnițați militanțil de frunte ai partidului comunist și ai luptei antifasciste.După eliberarea din închisoare, Nicolae Ceaușescu și-a continuat activitatea revoluționară, aducînd o contribuție hotăritoare la pregătirea și desfășurarea Conferinței naționale a Uniunii Tineretului Comunist din octombrie 1939, cind a fost ales secretar al U.T.C.Nicolae Ceaușescu a participat activ la Organizarea marii demonstrații de la 1 Mai 1939 din București și a altor acțiuni, care constituiau o expresie a hotărîrii clasei muncitoare, a forțelor progresiste din România de a opri înaintarea fascismului și a războiului, de a salvgarda democrația, independența și suveranitatea patriei.Urmărit de organele Siguranței, el a fost judecat și condamnat in contumacie de Curtea Marțială la patru ani închisoare. A fost arestat in august 1940 și deținut in închisorile de Ia Jilava, Caransebeș, Văcărești, precum și in lagărul de concentrare de la Tîrgu Jiu,împreună cu ceilalți militant! comuniști din interiorul și din afara închisorilor, el a desfășurat, o activitate susținută pentru unirea tuturor forțelor democratice și patriotice în lupta pentru eliberarea țării de sub dominația fascistă,Nicolae Ceaușescu a fost ales membru al Comitetului Central la Conferința Națională a Partidului Comunist Român din octom

„Academician doctor inginer

Elena Ceaușescu — personalitate

în domeniul științei"
Academician doctor inginer Elena Ceaușescu este membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învăță- mintului și președintele Consiliului Științific al Institutului Central de Chimie.Remarcabilă personalitate a vieții științifice, Elena Ceaușescu a făcut cercetări fundamentale și și-a adus contribuția in domeniul sintezei noilor compuși macro- moleeulari, in domeniul chimiei polimerilor și cauciucului șl al cineticii polimerizării, în domeniul polimerizării stereospecifice a izoprenului. Cercetările științifice și tehnologice desfășurate sub îndrumarea sa au oferit baza importantelor realizări ale unităților de producție din industria chimică a României.Concomitent cu preocupările științifice și profesionale. Elena Ceaușescu desfășoară o activitate multilaterală în domeniul social- politic. In anii care au precedat cel de-al doilea război, mondial, în condiții grele de ilegalitate, teroare și represiuni dezlănțuite de regimul burghezo-moșieresc, Elena Ceaușescu s-a alăturat mișcării muncitorești și a activat în cadrul organizației revoluționare a tineretului — Uniunea Tineretului Comunist — și al sindicatelor, îndeplinind diferite sarcini de răspundere. Din 1937 devine membru al Partidului Comunist Român.Elena Ceaușescu a fost membru al Comitetului organizației de tineret din capitala țării și a deținut funcția de secretar al unui sector al U.T.C.

„Pacea, prioritate absolută a României.

0 nouă abordare a problemei dezarmării"
Pacea — ca necesitate obiectivă a istoriei, ca ideal politic și moral — reprezintă in concepția președintelui Nicolae Ceaușescu problema cardinală a epocii noastre. Iar. dintre marile imperative ale epocii contem

o întreagă pagină 
Ceaușescu, precum

brie 1945. De atunci, Nicolae Ceaușescu a fost permanent membru al organelor de conducere ale partidului.In perioada 1946—1947 a îndeplinit funcții de răspundere in cadrul partidului.Cu prilejul alegerilor parlamentare din noiembrie 1946, care au marcat victoria forțelor democratice conduse de Partidul Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a fost ales deputat în parlament.In 1952 el a devenit membru al Biroului organizatoric al C.C. al partidului și in 1954 a fost ales secretar al C.C.în decembrie 1955, la cel de-al Vlî-lea Congres al partidului, Nicolae Ceaușescu a prezentat Raportul cu privire la noile norme ale partidului și a fost ales membru al Biroului Politic al C.C. și secretar al C.C. A fost reales in aceleași funcții la cel de-al VIII-lea Congres al partidului din iunie 1960.Militînd pentru îmbunătățirea activității organizațiilor de partid, Nicolae Ceaușescu a adus o contribuție primordială la creșterea rolului conducător al partidului în edificarea socialismului. El a îndeplinit concomitent numeroase sarcini în domeniul relațiilor Partidului Comunist Român cu alte partide comuniste și muncitorești.Apreciind bogata sa experiență și înaltele sale calități de militant comunist revoluționar, Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1965 i-a încredințat cea mai înaltă răspundere în conducerea partidului, cea de prim-secretar al C.C. al partidului.La cel de-al IX-lea Congres din iulie 1965 el a fost ales secretar general al C.C. al P.C.R. .Prin hotărîrile adoptate, în baza raportului prezentat de Nicolae Ceaușescu, Congresul al IX-lea a marcat un moment de importanță istorică, deschizind o nouă cale spre dezvoltarea socialistă a României.Din decembrie 1967, Nicolae Ceaușescu este președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.La cel de-al X-Iea Congres, din august 1969, Nicolae Ceaușescu a fost ales secretar general al Partidului Comunist Român, funcție în care a fost reales la congresele XI (1974), XII (1979) și XIII (1984) ale partidului.Ca expresie a dorinței unanime a întregii națiuni, la sesiunea solemnă a Marii Adunări Naționale din 28 martie 1974, Nicolae Ceaușescu a fost investit cu funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România. A fost reales în această funcție la 10 martie 1975, la 28 martie 1980 și la 29 martie 1985.

In perioada schimbărilor sociale declanșate de victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă din august 1944, Elena Ceaușescu a desfășurat o activitate politică, educativă și organizatorică neobosită in cadrul partidului, precum și în organizațiile tineretului revoluționar și de femei ; a fost aleasă membru al C.C. al U.T.C. pentru contribuția sa Ia lupta in vederea instaurării și consolidării puterii populare, construirii socialismului in România.La Conferința Națională a P.C.R. din 19—21 iulie 1972 a fost aleasă membru al C.C. al P.C.R., iar la Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973 a fost aleasă membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. I-a cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., din noiembrie 1974, cel de-al XIT-lea Congres, din noiembrie 1979, și cel de-al XIII-lea Congres, din noiembrie 1984, a fost aleasă membru al Comitetului Politic Executiv al C,C. al P.C.R.In martie 1980 a devenit prim vioeprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și a fost realeasă in această funcție în martie 1985.In decembrie 1982 a fost aleasă in funcția de vicepreședinte al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.în noiembrie 1985 a fost aleasă președinte al Consiliului Național al Științei și Invă- țămintului.Pentru merite in activitatea științifică și socială, Elena Ceaușescu a primit ordine și medalii românești și străine.

porane dezarmarea reclamă o prioritate absolută, necesitatea soluționării urgente a acestei probleme cruciale decurgind din realitățile fundamentale ale unei omeniri împovărate de arme și amenințate de auto-
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distrugere : un posibil război — care ar deveni in mod inevitabil nuclear — nu va avea nici învingători, nici învinși. Cauza vitală a tuturor — dezarmarea — trebuie să fie factorul principal al unității in cadrul unei vaste acțiuni de solidaritate a tuturor forțelor progresiste, democratice, realiste,, a tuturor popoarelor în lupta pentru crearea și consolidarea unui adevărat edificiu al păcii. Și totul — sub semnul necesității istorice, iar aceasta înainte de a fi prea tirziu 1Este avertismentul — decurgind dintr-o Înaltă responsabilitate politică și morală — pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu l-au lansat în legătură cu această problemă a cărei soluționare condiționează viitorul pașnic al propriului popor și al omenirii în- ansamblu. în prezent nu există sarcină mai urgentă și mai importantă decit a se acționa în mod hotărit pentru stăvilirea cursului periculos al evenimentelor, orientat spre confruntare și război.în lumina acestor exigențe, luarea unui nou start in domeniul dezarmării, care să genereze o acțiune reală, măsuri concrete mergind de Ia simplu la complex și o dinamică nouă caracterizată prin trecerea formă de la declarații la acțiuni reale, impune, in opinia României, eforturi constructive, mal energice, bazate pe înțelegerea faptului că este intr-adevăr necesar si se producă o schimbare în actuala situație internațională. în acest, scop se impune uri nou mod de acțiune : realizarea unui echilibru de forțe nu in sus — prin sporirea și perfecționarea arsenalelor militare, prin împingerea competiției militare spre noi cote, prin desfășurarea unor noi generații de arme nucleare sau de alt gen, prin întărirea efectivelor militare, prin creare sau modernizare de baze militare și prin irosirea unor sume tot mai mari de bani — ci in jos, ceea ce înseamnă reducerea armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare la niveluri din ce în ce mai mici. Această abordare, care prevede reduceri treptate și multilaterale în forța motrice a cursei înarmărilor își trage seva dintr-un punct de vedere realist și cuprinzător privind securitatea bazată pe dezarmare — și nu pe acumularea permanentă do pretinse „mijloace de descurajare'1, pro*- duse intr-un ritm rapid și care ă- depășit de mult orice măsură rațională. Raportul de forțe dintre cele două părți, inclusiv dintre cele două superputeri nucleare, nu poate fi nicidecum justificat prin amploarea efectivelor și armamentelor, întrucît fiecare parte deține în prezent o capacitate distructivă potențială suficientă pentru a distruge de mai multe ori omenirea. Ca atare, este necesară o abordare fundamental nouă, atît in ce privește raportul de forțe european, cît și global, care, fără a afecta securitatea vreunei părți sau a vreunui stat, trebuie realizat prin încetarea competiției militare, printr-o reducere și nu printr-o întărire militară. O asemenea abordare a problemei dezarmării este pe deplin adecvată situației internaționale actuale deosebit de încordate care, după cum evidențiază România, impune înfăptuirea unui program complex de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, și adoptarea de măsuri menite să elimine armele chimice și să reducă armele convenționale, efectivele și cheltuielile militare, precum și alte măsuri, chiar unilaterale, care să catalizeze și să aprofundeze procesul de dezarmare și de întărire a încrederii.

■■

- I >'■

A scientific 
personality

România acționează cu fermitate in vederea unui acord de interzicere totală a experiențelor nucleare, obligatoriu pentru toate statele posesoare de arme nucleare, pină la lichidarea deplină a tuturor armelor nucleare. în conformitate cu această orientare fermă, România consideră programul de dezarmare in trei etape, prezentat de Uniunea Sovietică, privind lichidarea completă a arsenalelor nucleare înainte de anul 2000 ca deosebit de important și îl sprijină. România consideră că nu trebuie precupețit nici un efort în înfăptuirea acestui program. Cînd a salutat hotărîrea Uniunii Sovietice de a prelungi moratoriul asupra experiențelor nucleare, România a cerut in același timp Statelor Unite și altor puteri nucleare să accepte urgent propunerile privind interzicerea tuturor experiențelor nucleare. De asemenea, ea consideră că S.U.A. trebuie să renunțe la programul „războiul stelelor11 și la alte planuri vizind militarizarea spațiului cosmic și să se angajeze cît mai curînd în eliminarea totală a armelor nucleare.în afara măsurilor pentru dezarmare nucleară, România se pronunță pentru un program — ca parte a efortului de dezarmare nucleară și totală — care stipulează reducerea cu 25 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare pină in 1990, astfel incit acestea să fie reduse pină in anul 2000 cu cel puțin 50 la sută. In acest scop este necesară stabilirea de limite pentru armamentele și ^efectivele permise a fi deținute de către fiecare stat — în primul rînd de către marile puteri — și trebuie să se . prevadă ca la un anumit moment să se limiteze și producția și vin- zarea de arme. Un asemenea program complex de dezarmare, dacă va fi adoptat, va elibera imense resurse materiale și umane din care o parte ar urma să fie folosite in scopuri de dezvoltare social-eco- nomică, iar restul — pentru programe de asistență, destinate țărilor în curs de dezvoltare.In actuala situație internațională și în lumina dorinței covîrșitoare de pace și dezarmare, întîlnirea la nivel înalt din Islanda dintre secretarul general al C.C. al P.C.U.S.. M. Gorbaciov, și președintele S.U.A., R. Reagan, a polarizat, după cum era de așteptat, interesul tuturor popoarelor lumii. După cum se știe, din nefericire ca nu a dus, la rezultate reale, palpabile pe care popoarele le așteptau cu atîta ardoare.Propunerile sovietice prezentate de M. Gorbaciov la această întilnire — reducerea cu 50 la sută a armelor nucleare strategice și eliminarea completă a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa — au demonstrat un nou mod de abordare și și-au păstrat întreaga lor actualitate. De aceea România și întregul popor al acestei țări le-a considerat pozitive și deosebit de importante — un obiectiv asupra căruia trebuie să se concentreze acum toată eforturile. Ceea ce contează intr-adevăr acum, afirmă secretarul general al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, este să se desprindă toate învățămintele ce se impun, astfel incit să se ia o hotărîre asupra următoarei acțiuni privind problemele în discuție.Româhia apreciază că hotărirea U.R.S.S. de a detașa problema rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa de celelalte probleme constituie un factor deosebit de important, menit să deschidă calea ajungerii intr-un timp scurt la încheierea unui acord corespunzător în această privință. 

Realizarea unui acord în problema rachetelor cu rază medie in Europa va avea o mare însemnătate și pentru tratativele privind reducerea rachetelor strategice și a altor arme nucleare cu destinație opera- tiv-tactică, precum și a armelor cosmice.După cum subliniază președintele Nicolae Ceaușescu, prioritatea constă în a depăși actualul moment prin intensificarea activității statelor membre ale Tratatului de la Varșovia, a tuturor statelor socialiste, prin intensificarea luptei popoarelor europene și a tuturor popoarelor lumii, întrucît problemele păcii și războiului nu pot fi soluționate fără un asemenea front larg și solidar de acțiune. în același timp, întrucît s-a ajuns la poziții foarte apropiate într-o serie de probleme, trebuie să se depună eforturi în scopul realizării de acorduri corespunzătoare în domenii de o deo
„0 politică de egalitate și echitate

in relațiile internaționale"
Dezvăluind noile tendințe In evoluția omenirii șj îndeosebi dinamica lumii contemporane, Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, arată, cu deplină îndreptățire, că acele contradicții pe care le-a creat capitalismul in relațiile internaționale devin tot mai acute ca rezultat al adincirii decalajului dintre țările dezvoltate și cele slab dezvoltate, al împărțirii lumii in țări bogate și țări sărace, al relațiilor inechitabile de opresiune colonialistă și neocolonialistă. în circumstanțele actuale această contradicție majoră menține și generează condiții favorabile recurgerii la violență, sporește pericolul de război, inechitatea, subdezvoltarea. Contradicția dintre bogați și săraci este o contradicție fundamentală a lumii de astăzi, cu efecte cît se poate de negative asupra întregii vieți internaționale. Ea oferă imaginea unei lumi afectate în mare măsură de prăpastia tot mai adîncă dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, de marele decalaj economic, imaginea unei lumi în care un număr limitat de state posedă cea mai mare parte a producției mondiale, în timp ce peste 80 la sută dintre membrii comunității internaționale au un venit pe locuitor de aproximativ 15 ori mai mic decit în țările industrializate. Această contradicție are un profund efect negativ și creează instabilitate în ansamblul relațiilor internaționale, amplificînd perturbările și inechitățile.în concepția președintelui României, schimbarea completă a sistemului actualei ordini economice internaționale pe baza echității, a schimburilor economice reciproc avantajoase răspunde în egală măsură cererilor privind rezolvarea problemelor subdezvoltării și depășirea instabilității economiei mondiale. Astfel, eradicarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale apare, după cum declară președintele Nicolae Ceaușescu, drept o consecință firească a luptei pentru lichidarea vestigiilor colonialismului și neocolo- nialismului, pentru abolirea definitivă a politicii imperialiste în întreaga lume. Președintele României consideră că făurirea unei noi ordini economice internaționale este. în consecință, un proces istoric vast și complex care transformă diviziunea mondială a muncii, democratizează relațiile internaționale, astfel incit să asigure fiecărui popor posibilități reale de a-și hotărî singur destinul, în vederea realizării progresului social și echității. Aceasta înseamnă o nouă calitate, noi direcții în funcționarea tuturor mecanismelor relațiilor dintre țări și instituțiile respective.Pornind de la sublinierea în mod special a interdependentelor în viața internațională. concepția României promovează o abordare globală și unitară a tuturor factorilor procesului de reînnoire. România se pronunță ferm pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale și, in consecință. pentru o nouă ordine politică democratică, deoarece aceste două aspecte nu pot fi despărțite, avînd în vedere că noile relații de egalitate nu pot fi realizate numai în domeniul economic, ci și- în toate celelalte domenii. De aceea, așa cum subliniază președintele Nicolae Ceaușescu, o nouă ordine economică necesită o nouă ordine politică, noi norme ale dreptului internațional.Factorul dinamizator, propulsorul acestui amplu proces de transformare revoluționară a relațiilor internaționale il constituie popoarele însele, făuritoarele istoriei. Din acest unghi, țările în curs de dezvoltare sînt in primul rînd responsabile pentru mobilizarea puternică a tuturor resurselor naționale pe care le posedă în vederea accelerării progresului propriu. Pe baza experienței proprii. România apreciază că nici un ajutor străin nu poate înlocui efortul propriu al țării și acordă o importanță deosebită corelației dintre factorii externi și interni în cadrul unei strategii clare de dezvoltare social- economică. în conformitate cu această strategie, trebuie să se acorde prioritate mobilizării factorilor interni, forțelor proprii ale țării, folosirii cit mai eficiente a resurselor și mijloacelor naționale, alocării unei părți importante din venitul național dezvoltării forțelor productive, creării unei industrii moderne și unei agriculturi de mare randament.Un factor deosebit de important în progresul țărilor în curs de dezvoltare este întărirea solidarității și colaborării dintre ele. Aceasta se referă atit la extinderea cooperării economice reciproce, ca mijloc activ de protejare a eforturilor naționale, cit și la promovarea unor acțiuni comune unitare in cadrul dialogului lor cu țările 

sebită complexitate — inclusiv eliminarea armelor nucleare. Esențial este să se abordeze într-o manieră nouă problemele care determină pacea și progresul lumii, să se elimine opinia învechită potrivit căreia armele nucleare întăresc apărarea și securitatea națională și contribuie la apărarea păcii în lume. Armele nucleare reprezintă, dimpotrivă, o amenințare serioasă la adresa securității și independenței popoarelor, existenței vieții pe această planetă, ceea ce dovedește că nici un efort nu trebuie cruțat in lupta pentru eliminarea completă a acestor arme. România susține ideea că trebuie continuate dialogul și negocierile sovieto-americane la nivel înalt, astfel incit să fie folosite într-adevăr premisele existente șl să se realizeze, în cele din urmă, obiectivul care constă în acorduri privind o dezarmare substanțială.

dezvoltate în vederea satisfacerii cerințelor lor legitime. In această privință, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că România situează relațiile cu țările in curs de dezvoltare atît în contextul relațiilor bilaterale vizind eradicarea subdezvoltării și accelerarea progresului social-economic, cît și în contextul luptei generale împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neoco- lonialiste, pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile sale naționale, pe destinul său in vederea edificării unei noi ordini economice și politice internaționale. Potrivit președintelui Nicolae Ceaușescu, eforturile țărilor în curs de dezvoltare trebuie încurajate și susținute prin acțiuni internaționale viguroase și eficiente, prin sprijinul concret și amplu al țărilor industrializate dezvoltate, dintre care multe își bazează nivelul economic dezvoltat tocmai pe exploatarea îndelungată a altor popoare. Ajutorul acordat țărilor sărace pentru eradicarea subdezvoltării și crearea unei noi ordini economice internaționale, a afirmat președintele Nicolae Ceaușescu, nu constituie o acțiune umanitară, caritabilă, ci o acțiune politică și socială plină de răspundere, ce contribuie la soluționarea problemelor cu care se confruntă astăzi omenirea.Evoluția situației internaționale actuale demonstrează limpede că depășirea crizei economice care afectează toate statele lumii, soluționarea gravelor crize globale — a energiei, materiilor prime, alimentare, financiare —, cît și încetarea conflictelor internaționale nu pot fi realizate fără un progres mai rapid al țărilor în curs de dezvoltare. Dimpotrivă, menținerea și adinci- rea decalajelor dintre state constituie un factor de dezechilibru în economia mondială, o sursă permanentă de conflicte și tensiuni. Programul românesc de edificare a unei noi ordini economice internaționale — elaborat de președintele Nicolae Ceaușescu — oferă o bază reală și soluții concrete. Acest program a fost în permanență actualizat, orientarea fundamentală rămînînd neschimbată. în așa fel îneît să satisfacă noile necesități, cerințele suplimentare și urgente izvorîte din agravarea crizei economice mondiale.Președintele României subliniază că sînt necesare măsuri urgente pentru deschiderea piețelor in fața produselor țărilor în curs de dezvoltare, măsuri pentru desființarea barierelor protecționiste și discriminatorii in comerțul internațional, pentru promovarea unor prețuri echitabile, pentru stabilirea unor dobînzi rezonabile, pentru promovarea unor relații normale de credit, pentru ușurarea uriașei poveri a datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare, pentru asigurarea accesului lor, în condiții avantajoase, la tehnologia modernă etc. Soluționarea globală a problemelor economice și financiare, a declarat președintele Nicolae Ceaușescu, edificarea unei noi ordini economice internaționale constituie o necesitate obiectivă pentru depășirea crizei economice actuale, pentru stabilitatea și dezvoltarea armonioasă a economiei mondiale. Soluționarea cit mai curînd posibil a tuturor problemelor economice și financiare globale, edificarea unor noi relații economice internaționale sînt, de asemenea, și in interesul țărilor dezvoltate. In acest scop, toate statele ar trebui să participe in condiții de egalitate la activitățile organismelor financiare internaționale, ar trebui inițiate negocieri reale între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare asupra problemelor economice și sociale generale ale dezvoltării in vederea stabilirii unui program global care să sprijine eforturile vizind eradicarea subdezvoltării.Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la evoluția lumii contemporane relevă o strinsă interdependență între dezvoltarea economică, menținerea decalajelor și înapoierii economice, pe de o parte, și pacea mondială și securitatea, pe de altă parte. Este evident că pacea și securitatea internațională depind în mare măsură de evoluția situației economice, deoarece perpetuarea subdezvoltării, adîncirea decalajelor, inegalitățile ce se manifestă în relațiile economice și politice internaționale generează nedreptate, nemulțumiri și tensiuni, care, la rîndul lor, pot duce la conflicte și violență. Problemele grave din economia mondială și adîncirea crizei, a afirmat președintele Nicolae Ceaușescu, sînt rezultatele directe ale înarmării, ale uriașelor cheltuieli militare. De aceea lupta pentru dezarmare, pentru reducerea cheltuielilor militare constituie părți componente ale luptei împotriva decalajelor dintre săraci și bogați, pentru o nouă ordine economică internațională, pentru asigurarea unui sprijin ferm țărilor in curs de dezvoltare.
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