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PARTIDUL, PATRIA, POPORUL
în deplină și unanimă unitate

SE ÎMPLINESC 15 ANI DE LA 28 MARTIE 1971. ATUNCI, PRIN 
VOINȚA ÎNTREGULUI PARTID, A 
ȚIUNI, SECRETARUL GENERAL 
CEL MAI DE SEAMA AL 
NICOLAE CEAUȘESCU, A FOST 
FUNCȚIE DE STAT, DEVENIND 
ROMÂNIEI.

ÎNTREGII NOASTRE NA- 
AL PARTIDULUI, FIUL 

POPORULUI, TOVARĂȘUL 
ALES ÎN CEA MAI ÎNALTA 
ÎNTÎIUL PREȘEDINTE AL

Era o al de istorie, o zi pen
tru Istorie. Poporul român lși a- 
firma, încă o dată, așa cum 
o făcuse neîncetat In noua epocă 
de dezvoltare economico-socială 
a tării deschisă de Congresul al 
IX-lea, Înalta răspundere pentru 
destinele patriei, puternica sa uni
tate in jurul partidului, al tova
rășului Nicolae Ceausescu, hotări- 
rea de a-și valorifica plenar uria
șele resurse de progres multilate
ral oferite de noua orinduire. in 
a cărei construcție se angajase cu 
toate forțele, cu Întreaga sa pu
tere de muncă, de creație.

Sîntem în 1989. Este anul In 
care partidul, tara, poporul, in de
plină unitate, vor sărbători a 45-a 
aniversare a actului de demnitate 
patriotică de la 23 August 1944. 
Este anul in 
rodnică, prin 
Înfăptuiri in 
activitate. Întreaga națiune tntim- 
pină cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

O zi istorică, o zi pentru istorie: 
28 martie 1974. Au trecut de atunci 
15 ani. Răspunderea supremă fată

destinele statului, manifestată

care, prin muncă 
noi si irpportante 

toate domeniile de

de _______ ______ ____ , _
plenar de președintele Republicii 
in tot acest timp, se Înscrie in
tr-un amplu proces de con
tinuitate creatoaie inițiat In 1965. 
Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Congresul al 
IX-lea a marcat o nouă etapă in 
activitatea partidului nostru comu
nist, in întregul proces revoluțio
nar, a deschis calea gindirii și ac
tivității creatoare, a perfecționă
rii întregii munci de conducere si 
făurire a noii orinduiri. a socia
lismului în România".

Atunci. în iulie 1965, s-a cjeschis 
o nouă epocă in istoria patriei 
române. Au urmat 24 de ani de 
mărețe Înfăptuiri care dovedesc 
lumii ce poate să tnfăptuiască un 
popor, 
scurtă, 
devăraț 
ii sînt 
condiții 
torta și capacitatea creatoare.

Transformări radicale, pe baze 
profund revoluționare și democra
tice. s-au produs și in conținutul 
activității statului. Pe acest plan.

intr-o perioadă Istorică 
cind devine stăpin cu a- 
tn propria sa tară și cind 
asigurate cele mai bune 

pentru a-și valorifica

noi și luminoase perspective 
deschis o dată cu adoptarea 
Constituții de Marea Adunare Na
țională, de aleșii poporului. Țara 
dobindea o nouă denumire : Repu
blica Socialistă România. Și nu doar 
o titulatură s-a schimbat, ci s-a dat 
expresie 
sențial 
statului, 
mâneștl
IX-lea. Socialismul se dovedise a 
fi victorios în România si o nouă 
formă de stat venea să oglin
dească acest adevăr. Au fost stipu
late noi prevederi constitutionale. 
in strinsă corelație cu legitățile 
dezvoltării sociale, cu cerințele o- 
biective ale construcției socialis
mului. Republica română avea, 
acum, o nouă lege fundamentală, 
cu adevărat democratică și cu a- 
devărat națională. Iar statul român 
iși afla, in prevederile constitu
tionale. ca și in realitățile tării, o 
temelie trainică. întemeiată 
principiul constitutional trainic al 
conducerii de către partid.

Noul tip de stat se tnălța pe • 
solidă bază politică : deținerea pu
terii de către popor, sub conducerea 
partidului. Șl se Înălța pe o solidă 
bază economică : întărirea si dez
voltarea proprietății socialiste. De 
fapt, statul a devenit organizația 
politică a puterii poporului. El s-a 
dovedit a fi socialist nu numai pen-

s-au 
noii

și consacrare in mod e- 
in conținutul activității 
realităților societății ro
de după Congresul al

pe

tru că noua orinduire din Româ
nia dobîndise o natură socialistă, cl 
și — mai cu seamă — pentru câ ba
zele sale erau socialiste. Proprie
tatea. producția si repartiția, ..plă
cile turnante" ale progresului socie
tății. ele insele întemeiate pe prin
cipii socialiste, determinaseră — și 
determină în continuare — natura 
•ocialistă a statului. Partidul, secre
tarul său general au acționat 
neîncetat pentru o nouâ trans
formare a statului, oe fundamentul 
democrației socialiste.

Acestea erau realitățile 
cind. prin voință 
tovarășul Nicolae 
secretarul general al 
președintele Consiliului 
devenit lntîiul președinte al Româ
niei. începea un moment nou. su
perior de valorificare a cadrului 

’politic, economic si social fun
damentat de Congresul al IX-lea. 
Au fost înfăptuite, de atunci, noi 
transformări revoluționare, ce i-au 
asigurat tării o continuă dezvoltare; 
au fost acumulate importante va
lori materiale si spirituale, s-au 
dezvoltat forțele, de producție In 
motr arrtqnids.tiff toate- &hele tării. ' 
au fost perfecționate relațiile de 
producție, a crescut fără Încetare 
avuția națională. Azi. ca urmare a 
acestor istorice înfăptuiri. Româ-

tării 
națională. 

Ceausescu, 
partidului, 
de Stat, a

(Continuare in pag. a II-a)

■î

,,ln fruntea patriei, ales de noi, 
al neamului Erou intre eroi"
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Societatea muncii libere, 
condusă liber de făuritorii ei
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Președintele Nicolae Ceaușescu
— strălucit promotor al idealurilor 
de pace, independență și progres
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MEREU ÎMPREUNĂ CU POPORUL
AUGUST 1988: inaugurarea lucrărilor de construcția 

la Centrul Consiliilor Naționale ale Democrației 
Muncitorești-Revoluționare. NOIEMBRIE 1988: Ședința 
comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a organismelor democratice și or
ganizațiilor de masă și obștești.

Două momente de referință ale timpului efervescent 
pe care il străbate acum țara, două Imagini-simbol 
pentru 
pentru 
edifică 
pentru 
greșul 
cialistă. s-a creat și perfecționat continuu, din ini
țiativa și cu contribuția determinantă ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. un sistem democratic armonios, 
original și larg cuprinzător, care asigură, la nivel 
național sau local, participarea efectivă a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea vieții economice, 
sociale și politice, la elaborarea, adoptarea și înfăptui
rea întregii politici a partidului și statului nostru. 
S-au instituit, astfel, ca foruri democratice de con
ducere a activității economico-sociale. adunările ge
nerale și consiliile oamenilor muncii, Congresul oame
nilor muncii din industrie și alte sectoare, Congresul 
țărănimii și oamenilor muncii din agricultură și alte 
sectoare. Congresul științei și invățămintului, Congre
sul culturii și educației socialiste, Congresul consiliilor 
populare. Congresul frontului democrației 
socialiste.

Crearea acestui sistem larg democratic 
o strălucită expresie a marii încrederi a 
Nicolae Ceausescu, secretarul general al 
președintele Republicii Socialiste România, 
creatoare ale ponorului, in resursele sale 
si inițiativă, de dăruire, abnegație si acțiune revolu
ționară.

Parte 
vizitele 
Nicolae 
Ceaușescu. in toate 
venta cu care se aplică un nou stil de conducere a 
vieții economico-sociale. întemeiat pe cunoașterea 
profundă. Ia fața locului, a realităților, pe analiza 
concretă a stadiului in care se află îndeplinirea obiec
tivelor stabilite, pe consultarea largă cu făuritorii

profundul democratism al orînduirii noastre, 
adevărul că in patria noastră socialismul se 
cu poporul și pentru popor, cu oamenii si 
oameni. în perioada inaugurată de Con- 
al IX-lea al partidului, in România so-

Integrantă 
de lucru 
Ceaușescu,

și unității
reprezintă 

tovarășului 
partidului, 
in puterile 
de gîndire

sistem democratic, 
de tovarășul 

cu tovarășa Elena
a acestui
întreprinse
împreună 

județele țării ilustrează consec-

bunurilor materiale șt spirituale. Aceste vizite de lucru 
in unități economice, in institute de cercetare științi
fică și proiectare, in școli și facultăți, in instituții de 
cultură și artă — acolo unde pulsează viu și trepidant 
ritmurile muncii și creației pentru tară, acolo unde 
se desfășoară larg energiile pentru înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economico-socială — reprezintă . 
cadrul unui amplu și fertil dialog în care se caută 
și se găsesc soluții optime problemelor, se valorifică 
fondul de experiență, de inițiativă și spirit gospodă
resc al specialiștilor, al celorlalți oameni ai muncii. 
Desfășurate practic la scara întregii țări, cuprinzînd 
toate domeniile de activitate, aceste întîlniri de lucru 
dobîndesc caracterul unei autentice consultări popu
lare la scară națională, in cadrul căreia oamenii 
muncii sînt chemați să-și examineze cu exigență 
propria lor activitate, să descopere noi resurse și căi 
de perfecționare a acesteia, să-și organizeze mai bine 
forțele și să-și mobilizeze energiile pentru ca întreaga 
lor muncă să se desfășoare Ia parametrii calitativi 
superiori. Dialogul de lucru cu tara — veritabilă 
pirghie a conducerii democratice — se dovedește, ast
fel. un autentic ferment al perfecționării activității 
economice si sociale, un factor puternic de progres, 
de accelerare a mersului neabătut înainte al societății 
românești.

în cadrul vizitelor de lucru întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in toate județele țării se reafirmă, din adîn- 
cul inimii, simțămintele de profund respect, dragoste 
și recunoștință cu care întreg poporul îi Înconjoară, 
atașamentul nestrămutat al tuturor oamenilor muncii 
din România socialistă față de politica înțeleaptă, clar
văzătoare a partidului nostru, hotărîrea lor de a o în
făptui exemplar, spre binele și fericirea poporului, 
pentru propășirea și demnitatea țării. Ele reprezintă o 
strălucită expresie a unității de nezdruncinat a po
porului in jurul partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, unitate ce constituie 
temelia trainică a încrederii cu care întreaga națiune 
privește viitorul, a convingerii că In anii ce vin la 
cununa de împliniri a tării se vor adăuga noi și mă
rețe înfăptuiri socialiste, spre gloria, măreția și demni
tatea României socialiste.
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COMUNISMUL, OMENIA
Scris e-n purpură, In aur și-n azur letopisețul
Libertății care astăzi ne e scut și căpătîi, 
Românie socialistă, vreau să fiu eu cintârețul 
Ce intiiu-ți cintâ slava Președintelui dinții I

Vine el din osul Horii, din a lui Ștefan suflare, 
Din lumină de Bălcescu și din gind de Cantemir, 
Vis din vis de Eminescu ori de alt Mihai, cel care 
Și-a voit pe-o vatră neamul, sub etern, inalt nadir.

Vine el din vechi balade, din acei ce ne dau pline, 
Din acei a căror faimă va rămîne in Carpați, 
Fiindc-așa cum cresc stejarii din stejar, pe glii române, 
Numai din părinți de seamă se nasc oameni însemnați I

însemnat de vremuri este să ne fie el stejarul 
Ce-I urmăm oricind la bine și-l urmăm și la nevoi,
Noi — ce știm ce-i bucuria, noi — ce știm și ce-i amarul 
Dar nu știm in vînturi fruntea s-o plecăm, să dăm’napoi.

l-a călit partidu-n lupte și credința și tăria, 
De aceea-n juru-i astăzi stă un neclintit popor 
Și se cheamă-n țara noastră, comunismul, omenia, 
Și se cheamă Ceaușescu : drumul către viitor I

VICTOR TULBURE
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„IN FRUNTEA PATRIEI, ALES DE NOI,
AL NEAMULUI EROU INTRE EROI"

Epocă de glorii
în acest moment aniversar, 

anotimpul florilor .în care ne aflăm 
ne amintește adevărata primăvară 
pe care a cunoscut-o intreaaa dez
voltare a României după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului. Ma
rile ctitorii inăltate de popor, făuri
te mai ales după acest moment de
cisiv pentru întreaga noastră tară, 
zestre spirituală și edilitară, morală 
și economică, perenă și fundamen
tal istorică, se datorează incontes
tabil inițiativelor, concepțiilor ști
ințifice și revolutionar-novatoare 
ale președintelui tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ctitor de epoca 
si societate socialistă multilateral 
dezvoltată, președintele tarii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, este 
arhitectul profundelor transformări 
revoluționare care au declanșat im
petuoasa afirmare a tuturor do
meniilor ce alcătuiesc marele edifi
ciu al societății noastre moderne, 
înaintînd neabătut pe drumul lumi
nos al comunismului.

Avem privilegiul, noi toti cel 
care trăim acum in România, de a 
cunoaște ani? cei mai fertili din 
Istoria tării, ani marcati de excep
ționala personalitate a secretarului 
general al partidului, căruia îi 
închinăm din adincul inimii gindu- 
rile noastre cele mai curate, recu
noștința noastră deplină pentru tot 
ceea ce înfăptuim, visăm, implinim.

Istoria ne-a acordat sansa de a fi 
contemporani cu ilustra sa perso
nalitate — ctitor de tară nouă care 
a făcut să răsune gîndul românesc 
de pace in lume, să crească în 
strălucire prestigiul patriei noastre 
socialiste. Mari ctitorii, cetăti ale 
Industriei, invătămintului. științei 
Si tehnicii sint astăzi, in peisajul 
românesc, spatii ale spiritului revo
luționar. adevărate embleme ale 
aspirațiilor și speranțelor ce se vor 
Împlini prin fapte responsabile.

Ca artist plastic am simțit în per
manentă faptul că trăim intr-o 
epocă a implinirilor. a exprimării 
libere, nestingherite a creației în 
slujba omului, pentru om. în dez
voltarea vțeții cultural-artistice din 
România un rol deosebit re
vine tovarășei academician doctor 
Inginer Elena Ceaușescu, de ale 
cărei îndrumări, de a cărei inaltă 
competență beneficiază toți cei ce 
slujesc învățămintul, arta, cultura 
și literatura contemporană. „Lite
ratura, muzica, artele plastice, tea
trul, cinematografia, creația artis
tică, In general, — arăta tovarășa 
Elena Ceaușescu — au misiunea și 
Îndatorirea de a crea și îmbogăți 
patrimoniul național cu noi opere 
valoroase, pătrunse de umanism 
revoluționar, de profundă încrede
re in marile noastre idealuri co
muniste, care să servească dezvol
tării conștiinței socialiste, educării 
omului nou, să redea, in forme 
originale cit mai variate, preocu
pările și aspirațiile poporului, 
lupta și munca sa pentru con
struirea socialismului și comunis
mului". Sint orientări și direcții de 
activitate cărora le răspundem prin 
munca noastră, prin căutările și 
realizările artei destinate poporu
lui, constructorilor socialismului și 
comunismului în România,

Multe din lucrările de artă crea
te In ultimii ani vorbesc despre 
chipul omului de azi. despre via
ta și realizările lui. E o mare da
torie pentru noi toti să ne racordăm 

creația la esența timpului ne care 
îl trăim, astfel incit arta noastră 
să ofere imagini, mărturii elocven
te, ample și profunde ale epocii 
pe care pe bună dreptate o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" : astfel 
incit lucrările noastre să fie expre
sia vie. desprinsă dintr-o trăire 
intensă a marilor înfăptuiri din 
acești ani. să aducă un spor de 
noblețe si frumusețe zidirilor con
temporane.

Dintr-un sentiment de dragoste șl 
datorie patriotică am închinat to
varășului Nicolae Ceausescu, mare 
erou al păminturilor noastre mile
nare, lucrări omagiale, in dorința 
de a eterniza momente revelatoare 
din uriașa .mișcare de construire a 
noii societăți socialiste.

Cultura și învățămintul 
în pas cu cerințele vieții

Există în viața popoarelor perso
nalități cu o mare, covirșitoare for
ță demiurgică. personalități care 
prin gîndirea și acțiunile lor schim
bă istoria. Făuritor de epocă nouă, 
descătușind prin îndemnurile sale 
forțele creatoare ale maselor, este 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ales 
cu fierbinte adeziune și puternic 
entuziasm președinte al României 
socialiste acum cincisprezece ani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
luptat cu totală dăruire pen
tru a face din țara noastră o pildă 
a bunăstării, un simbol al păcii, 
ridicind-o la loc de frunte între 
țările lumii. Revoluționar prin 
vocație, revoluționar comunist ro
mân, legat prin toate fibrele ființei 
sale de dragostea de libertate șl 
echitate socială, specifice poporu
lui nostru, iubind cu ardoare pămin- 
tul tării și pe oameni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a redat sen
timentul mîndriei și demnității na
ționale în toată plenitudinea lui.

In opera de făurire a omului 
nou. a omului societății comuniste, 
în complexa acțiune de modelare a 
conștiințelor, de îmbogățire cultu
rală și spirituală a oamenilor, cel 
dinții președinte al țării a rezervat 
un loc de frunte creatorilor.

Nicicind nobila misiune a artis
tului de a contribui activ, direct, 
nemijlocit la formarea spirituală, 
civică și patriotică a semenilor săi 
nu a fost atît de clar formulată 
ca în luările de cuvînt ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
conceptul său despre artă șl cul
tură dobindind o percutantă lim
pezime și forță de impact cu reali
tățile și in magistrala Expunere de 
la marele forum democratic din 
noiembrie 1988. La baza noilor 
creații ale culturii și artei noastre 
socialiste trebuie să stea, așa cum 
arată secretarul general al parti
dului. viata si munca poporului : 
„Din acest izvor veșnic viu. ne
secat să se inspire adevărații crea
tori și artiști, care, prin întreaga 
lor activitate, trebuie să serveas
că poporul, construcția socialismu-

Alături de artiștii întregii țări, 
doresc ca în continuare. în liniștea 
si pacea atelierului meu. să pot 
reda, in lucrările pe care le voi 
executa, ceea ce simt ca om al 
acestui pămint.

îi datorăm ctitorului României 
contemporane. Președintelui tării, 
marelui militant pentru pacea lu
mii. liniștea gîndului și creației 
noastre. Pentru că numai intr-un 
climat de liniște și pace, intr-o țară 
liberă și independentă, cu un po
por stăpin pe destinele sale, pu
tem munci rodnic si întîmpina cu 
mărețe realizări istoricele eveni
mente ale anului în care am pășit: 
45 de ani de la renașterea tării prin 
actul istoric de la 23 August și 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, care va marca o 
nouă treaptă pe drumul dezvoltă
rii multilaterale a societății noastre.

Eugen PALADE

lui, viitorul său luminos, comu
nismul".

Literatura, muzica, pictura, tea
trul. cinematografia noastră de as
tăzi au la bază fundamentarea teo
retică și practică dată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care a pus ac
centul întotdeauna pe necesitatea 
ca operele de artă să fie pătrunse 
de spirit revoluționar, să fie uma
niste prin pledoaria pentru liber
tatea și demnitatea omului, origi
nale ca expresie a fanteziei crea
toare. ca și prin legăturile cu cele 
mai bune tradiții ale creației popu
lare și culte din trecut, variate și 
accesibile, zugrăvind convingător și 
emoționant mările realizări ale zi
lelor de azi pe drumul construirii 
socialismului și comunismului, dar 
și faptele de vitejie ale strămoșilor, 
lupta lor pentru libertatea naționa
lă și socială.

O idee fundamentală în toate do
cumentele de partid, formulată cu 
genială clarviziune de președintele 
țării, este aceea de a se face totul 
ca omul societății socialiste să se 
bucure de bunurile materiale, dar 
și de cele spirituale și artistice. S-a 
schimbat înfățișarea țării, prin- 
zind viață îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. finalizate în 
mari platforme industriale. în noile 
orașe. în salba de lacuri dătătoare 
de lumină ce împodobesc Carpații, 
în albastrul Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, dar și în școlile, ca
sele de creație tehnico-științifică și 
centrele de cultură și creație „Cîn- 
tarea României", bibliotecile, mu
zeele. teatrele și cinematografele 
construite pretutindeni. Accesibili
tatea culturii românești nu este nu
mai o problemă de mijloace de ex
presie și limbaj, ci și de condiții 
materiale concrete, ce înlesnesc tu
turor oamenilor muncii să se bucu
re de frumosul operelor de artă.

Omul vremii noastre are astfel 
posibilitatea să cunoască tot ceea 
ce omenirea a produs mai valoros, 
dar în același timp să fie. la rîn- 
du-i, un creator, trăind el însuși fe
ricirea de a participa direct la ac- 

tlvltatea de făurire ■ operelor de 
artă. Festivalul național „Cîntarea 
României", cadru larg democratic, 
oe asigură tuturor locuitorilor țării, 
indiferent de natura preocupărilor 
lor, posibilitatea de a crea — este 
una din minunatele inițiative ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele țării. Ajuns acum la cea 
de-a șaptea ediție. Festivalul națio
nal „Cintarea României" a însemnat 
pentru sute de mii de oameni ai 
muncii, la fel ca șl pentru artiștii 
profesioniști, un prilej dintre cele 
mai generoase de manifestare a ta
lentului, dragostei de frumos, bine, 
adevăr, progres, a spiritului nova
tor intr-o legătură strînsă cu valo
rificarea deplină a întregii noastre 
moșteniri culturale.

Datorită orientărilor clare, pă
trunse de adine umanism ale pre
ședintelui țării există acum la noi 
un climat de autentică emulație, 
favorabil căutărilor, manifestării 
talentului și personalității tuturor 
creatorilor. Anilor care au trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului li se datorează astfel cele 
mai bune opere ale literaturii, mu
zicii. plasticii, teatrului și filmului 
contemporan, alături de restituirea, 
cunoașterea, accesul tuturor la tot 
ceea ce s-a creat valoros, profund 
semnificativ in trecut.

Știința,
factor fundamental 

al progresului
în urmă cu 15 ani, clnd tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a fost ales cel 
dinții președinte al României so
cialiste. poporul a inaugurat o nouă 
etapă a dezvoltării sale, caracteri
zată printr-un profund spirit știin
țific. rational și înnoitor în condu
cerea societății, prin mobilizarea 
tuturor energiilor sale creatoare la 
făurirea conștientă a propriei sale 
istorii. Aoești 15 ani. urmind dece
niului precedent, de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu fusese ales 
la Cirma Partidului Comunist 
Român, constituie pentru țara 
noastră epoca innoirilor fundamen
tale, care, prin proporțiile ei, prin 
ritmurile dinamice și prin îndrăz
neala obiectivelor propuse și înde
plinite, nu-și găsește egal și prece
dent in Întreaga istorie a patriei.

Conceptul de știință ca impor
tantă forță de producție face parte 
din gîndirea secretarului general al 
partidului, iar aplicarea concretă a 
acestui concept în procesul de în
făptuire a noii revoluții tehnlco- 
științifice și noii revoluții agrare 
în România constituie garanția 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
progresului ei general. De altfel, 
așa cum este bine cunoscut, teme
iurile dezvoltării societății româ
nești au in principal, după Con
gresul al IX-lea, abordarea și or
ganizarea științifică a tuturor do
meniilor de activitate, .relația de 
interdeterminare dintre știință și 
producție, lărgirea spiritului știin
țific în climatul democrației mun- 
citorești-revoluționare. Cu mai 
bine de un deceniu în urmă, la 
Conferința națională a cercetării 
științifice și proiectării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„Trăim o epocă în care lărgirea 
sferei de cunoaștere științifică în
nobilează omul, ii dă noi forțe, noi 
dimensiuni spirituale, orizonturi 
nemărginite. Pătrunzind tot mai 
adine in tainele materiei, ale vie
ții și creației, omul devine tot mai 
conștient de forța și capacitatea sa 
de a transforma natura, lumea, so
cietatea, in conformitate cu aspira
țiile și voința sa".

Vedem în expresia acestei re
marcabile sinteze însăși evoluția 
științei și cercetării românești de-a 
lungul ultimilor douăzeci și patru de 
ani. înflorirea fără precedent a tu
turor ramurilor științei, organiza
rea modernă și eficientă a cerce
tării românești, afluxul permanent 
al ideilor si soluțiilor științifice în 
rezolvarea complexelor probleme 
pe care le pune în fața științei și 
cercetării dezvoltarea patriei — 
iată numai cîteva dintre dominan
tele renașterii științei românești 
în consens cu procesul amplu de 
făurire a civilizației socialiste pe 

în anii construcției socialiste în- 
vățămîntul de toate gradele s-a 
dovedit a fi — prin Integrarea sa 
permanentă cu producția, cu viața 
economico-socială, așa cum a cerut 
și cere secretarul general al parti
dului — un factor principal de cul
tură șl civilizație, de formare de 
specialiști pentru toate domeniile, 
de angajare a țării noastre pe dru
mul ferm al progresului tehnico- 
ștlințific.

în concepția secretarului general 
al partidului despre artă și cultură 
Intră și grija deosebită pentru fru
musețea. puritatea și valoarea lim
bii române, ce trebuie cunoscută, 
scrisă șl vorbită în toată splendoa
rea ei. ca un bun creat de strămoși, 
ce trebuie păstrat și dezvoltat mai 
departe într-o deplină armonie cu 
legitatea sa lăuntrică.

Impulsionați de îndemnurile șl 
excepționala clarviziune ale pre
ședintelui României socialiste, toți 
creatorii din țara noastră sint an- 
gajați în realizarea unor opere de 
artă care aspiră să redea cit mai 
complex, expresiv măreția epocii 
pe care o trăim, exprimind idealu
rile și gîndirea unui timp revoluțio
nar, timpul pe care cu mîndrie il 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Ileana BERLOGEA

pămintul României. Iar exigentele 
actuale ce revin oamenilor mun
cii din acest domeniu au fost de
finite cu claritate de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la Congresul științei si 
invătămintului din noiembrie 1985. 
cind a precizat : „Este necesar ca 
cercetarea științifică să se angajeze 
cu toate forțele in realizarea pro
gramelor de cercetare, in elabora
rea de noi tehnologii, in introdu
cerea mai rapidă in producție a 
cuceririlor, științei și tehnicii mo
derne in toate domeniile de acti
vitate. Trebuie să avem permanent 
în vedere că hotăririle Congresu
lui ai XllI-lea. Programul parti
dului se pot realiza numai pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei 
si tehnicii, ale cunoașterii umane 
in general".

în cei aproape 25 de ani de 
Ia Congresul al IX-lea al parti
dului și 15 ani de cind Ma
rea Adunare Națională a consacrat, 
prin votul său. voința națiunii, ale- 
gîndu-1 pe secretarul general al 
partidului în suprema funcție de 
președinte al Republicii, creația ști
ințifică românească a trecut cu 
consecventă înaltele probe ale per
formanței și valorii. în acest răs
timp au fost literalmente descătu
șate mani forte de gindire științifi
că și inginerie tehnologică, astfel 
că astăzi, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului nostru, 
România iși poate rezolva prin 
sine, prin propria sa inteligență 
științifică toate problemele izvori- 
te din dezvoltarea și progresul ță
rii. Capacitățile de creație comple
xă ale științei și cercetării au ade
seori caracter de noutate, dovedin- 
du-și originalitatea certă, disponi
bilitatea de a afirma idei și soluții 
optime in practica productivă, in 
cercetarea fundamentală.

Avem înaintea noastră un viitor 
minunat, pe care documentele Con
gresului al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului il jalonea
ză cu clarviziune și realism. De
pinde de noi toți, de calitatea 
muncii fiecăruia — așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
la recenta consfătuire de lucru pe 
probleme economice de la C.C. al 
P.C.R. — ca obiectivele înălțătoa
re de astăzi să devină realizările 
minunate de miine, realizări pe 
care le închinăm infăptuirii marilor 
obiective ale politicii partidului, 
progresului și prosperității po
porului nostru.

Dr. inq.
Cristian Traian BÎRCA 
director științific
ol Institutului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică București
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Trăim aceste fericite zile
Inscrise-n viața-ntregului popor 
Precum istoria inscrie-n file 
Cu litere de aur mersul lor.

Sint zilele ce-n inimă așteaptă 
Și care mărturii prin timp rămin,
Căci ne conduce-o forță ințeleaptă, 
Partidul nostru Comunist Român.

Și-n fruntea lui cea limpede veghează 
Un înțelept și ne-nfricat bărbat,
Inimă tînâră și minte trează, 
In care țara-ntreagâ s-a-ntrupat

E Omul — Ceaușescu Nicolae — 
Iubit ca steagul nostru tricolor, 
Ca steagul roșu, limpede văpaie, 
In zborul liber către viitor.

Conducător iubit, doream să vii, 
Chemat de țară și chemat de vreme, 
In fruntea scumpei noastre Românii 
Ca soarele în fruntea unei steme.

Din anii grei legat de-acest popor, 
Curat ca lacrima ai fost făclia
Ce-a Juminat și-adînc și-nâlțâtor 
Ca sâ-nfloreascâ, nouă, România,

O țară suverană, de renume, 
Prin muncă, omenie și-adevăr, 
Prin numele aceluia ce-n lume 
li duce crezul peste mări și țări.

Căci tuturor ne ești în veci mindria 
Și conștiința trează, luminind : 
Partidul, Ceaușescu, România
E tot ce-avem mai scump pe-acest pâmint. 

Alexandru ANDRIJOIUu
Partidul, patria, poporul

(Urmare din pag. I)
nia se mindreste cu o economie 
modernă, cu mari întreprinderi in
dustriale. a căror înzestrare tehnică 
este de nivel mondial, cu ritmuri 
de dezvoltare dintre cele mai ridi
cate nu numai in industrie, ci si in 
agricultură — ramură a economiei 
aflată într-o continuă modernizare. 
Au progresat, de asemenea, știința, 
învățămintul și cultura, în a căror 
dezvoltare un rol hotărîtor revine 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. a crescut ni
velul de bunăstare materială și 
spirituală a poporului.

Au fost intensificate. totodată, 
preocupările pentru Îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, pentru per
fectionarea pregătirii profesionale, 
pentru creșterea eficientei econo
mice. Ceea ce a creat condiții pen
tru transformarea cantității într-o 
nouă calitate.

România, sub înteleapta condu
cere a marelui ei președinte, a 
străbătut un drum de muncă si îm
pliniri revoluționare ce se regă
sesc. azi. intr-o nouă geografie eco
nomică și într-un nou climat social, 
politic și cultural. S-ar fi putut 
oare ajunge aici, pe această inaltă 
treaptă de progres si civilizație, 
dacă poporul nu ar fi înțeles, in 
esența sa. chemarea insufletitoare 
a tovarășului Nicolae Ceausescu 
de a munci mgi mult, de a învăța 
mai mult, de a-si ridica fără înce
tare gradul de competentă, de a-și 
asuma răspunderi dintre cele mai 
mari atît la nivelul întregii socie
tăți. cit si in unităti teritorial-ad- 
ministrative. în întreprinderi si in
stituții ? Si. îndeosebi, dacă nu ar 
fi răspuns cu hotărire. prin vred
nice fapte de muncă, acestei insu
fletitoare chemări ? Este cum nu se 
poate mai limpede răspunsul. Mun
ca și răspunderea s-au interferat 
continuu in toți acești ani drept 
temelie a tuturor marilor înfăptuiri 
din viața patriei.

în toți acești ani a crescut con
tinuu rolul conducător al partidu
lui, proces inițiat la Congresul al 
IX-lea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu limpezime : „Teza 
după care partidul nu trebuie să 
poarte răspunderea pentru înfăp
tuirea planurilor și programelor 
economico-sociale, ci trebuie să 
lase sectoarele și unitățile econo
mico-sociale să soluționeze cum 
consideră mai bine problemele, o 
considerăm profund greșită și dău
nătoare, de fapt lichidatoristă". Cu 
contribuția decisivă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost și este 
continuu întărit rolul conducător 
al partidului ; s-a asigurat și se 
asigură participarea celor mai bune 
cadre de partid la activitatea sta
tului, la întreaga viață economi
că, științifică, socială și culturală 
a țării. Activitatea de partid se 
împletește în mod armonios cu 
munca de conducere pe linie de 
stat in diferite organisme, pentru 
că rolul conducător al partidului se 
realizează dinăuntrul societății, al 
colectivelor din unitățile economi
co-sociale.

în repetate rînduiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
socialismul nu se poate concepe 
fără o largă democrație revoluțio
nară : că democrația socialistă 
nu poate fi concepută fără crește
rea rolului partidului, al statului, al 
organismelor democratice in viața 
societății.

Azi, in. statul nostru socialist, în 
fruntea căruia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. poporul, făuri
tor de istorie, este cu adevărat stă
pin pe destinele sale. A fost or
ganizat, în România, prin grija 
partidului, a secretarului său gene
ral, președintele țării, un sistem 
original al democrației muncito- 
rești-revoluționare, in care toți ce
tățenii sint pe deplin egali în 
drepturi și îndatoriri. Este cunoscut 
faptul că nu au fost de ajuns de
clarațiile politice pentru ca această 
egalitate să devină o realitate. Nu 
au fost de ajuns prevederile con
stituționale. A fost nevoie de locuri 
de muncă noi. cu mult peste șase 
milioane. De construirea a 2 000 de 
întreprinderi amplasate în vechile 
centre și în cele peste 180 de noi 

platforme Industriale. Și a fost 
nevoie de o creștere de pește 120 
de ori a producției industriale și 
de aproape 9 ori a celei agricole. 
De noi edificii pentru unitățile de 
știință, invățămînt, cultură, de 
ocrotire a sănătății. A fost deci ne
voie să fie creat, cu mari eforturi 
șl cu uriașe investiții, asigurate 
prin repartizarea pentru acumulare 
a unei treimi din venitul național, 
cadrul material in oare, pe baza 
dezvoltării proprietății socialiste, 
să se instituie participarea tuturor 
cetățenilor, cu drepturi egale, la 
conducerea statului.

Străbatem acum o etapă nouă a 
dezvoltării societății românești. De 
la stadiul de țară socialistă in cura 
de dezvoltare România va urca pe 
o treaptă superioară. Va fi, pînă în 
1990, țară mediu dezvoltată din 
punct de vedere economic și social, 
pentru ca apod, în anul 2000, să 
devină țară multilateral dezvolta
tă. Astfel de obiective vor putea fl 
înfăptuite în condițiile in care se 
dezvoltă continuu baza materială 
a societății, fondurile fixe, se alocă 
mijloacele necesare continuării pro
gresului patriei, se asigură perfec
ționarea conducerii științifice, prin 
planul național unic, indivizibil și 
atotcuprinzător, a economiei, a în
tregii societăți.

Noile direcții de acțiune implică, 
în mod deosebit, răspunderi noi. 
Pentru anul acesta, pentru anii ce 
vin se desprind sarcini dintre cele 
mai importante, ce sint generatoare 
de răspunderi la fel de importante, 
în expuneri și cuvîntări programa
tice. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că acest al patrulea an al 
actualului cincinal este hotărîtor în 
înfăptuirea programului de moder
nizare a producției și de perfecțio
nare a organizării muncii in indus
trie. Și este hotărîtor în îndeplinirea 
obiectivelor noii revoluții agrare. 
Dar, mai cu seamă, se impune ge
neralizarea noii calități a muneîi și 
a vieții la nivelul întregii societăți 
românești. Definind aceste răspun
deri fundamentale, președintele 
României a indicat și factorii care 
trebuie să acționeze pentru trans
punerea lor în viață. Au fost pre
cizate, in acest sens, și îndatoririle ce 
revin întregului partid, centrul vital 
al societății, organelor și organiza
țiilor sale, statului socialist, orga
nismelor din sistemul democrației 
muncitorești-revoluționare. Dar în 
același timp a arătat că aceasta 
este o sarcină a tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii, a consiliilor 
de conducere, organizațiilor de masă 
și obștești, tinerei generații, fapt ce 
conferă noi dimensiuni raportului 
dialectic dintre răspunderea perso
nală și cea colectivă în înfăptuirea 
obiectivelor actuale, în perfecțio
narea continuă a activității econo
mice și sociale.

După Congresul al IX-lea. cu 
deosebire in anii de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este președinte 
al tării, s-a produs o mare deschi
dere a României spre lume, s-au 
intensificat relațiile sale internațio
nale cu țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială. 
România a pornit. în politica sa 
externă de la adevărul că. în lumea 
de azi. un popor există cu adevă
rat și se exprimă pe sine numai în 
condițiile unei depline independen
te. ale totalei suveranități.

Continuitatea poporului nostru pe 
pămintul patriei străbune, in de
cursul unei îndelungate dezvoltări 
istorice, lupta înaintașilor pentru li
bertate și independență, pentru uni
tate națională iși află astăzi cea mai 
înălță împlinire în puternica uni
tate a întregii națiuni în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, pre
ședintele României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mărețele reali
zări din prezent. încrederea într-un 
viitor luminos se întemeiază pe 
convingerea că munca unită a tu
turor cetățenilor patriei române este 
cea mai de preț avuție națională 
— baza tuturor prefacerilor din so
cietatea noastră socialistă, factorul 
hotărîtor al progresului ei neîncetat.,
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SDCIETflTEfi MUNCII LIBERE, CONDUSĂ LIBER DE f/iURITORII El
Trebuie să fim totdeauna pe deplin conștienți că dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare, participarea

poporului la conducerea întregii societăți constituie un factor fundamental, fără de care nu putem realiza socialismul și 
comunismul. Socialismul și comunismul sînt nedespărțite de democrație, de participarea poporului la conducerea
tuturor sectoarelor de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Acum cincisprezece ani, în memorabila zi de 28 martie 1974, 

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adopta deosebit de importante măsuri de ordin constituțional, 
de desăvîrșire a organizării statului in vederea și mai bunei 
realizări a funcțiilor sale de exponent al voinței și intere
selor fundamentale ale întregului popor. Se instituia 
funcția supremă in stat de Președinte al Republicii. 
Deschizînd o nouă filă de istorie, reprezentanții le
gitimi ai întregului popor alegeau intîiul Președinte al Repu
blicii Socialiste România, în persoana celui mai iubit fiu al în
tregului popor, deschizătorul de drum și de destin în viața 
nouă a patriei străbune, inițiatorul și promotorul întregii po
litici inaugurate prin cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., se
cretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Aplicind legitățile generale ale dezvoltării sociale la specifi
cul țării noastre, partidul a conceput și înfăptuit organizarea 
conducerii societății prin împletirea armonioasă, organică, a 
rolului statului cu participarea maselor de oameni ai muncii, 
a tuturor categoriilor de cetățeni la conducerea activității e- 
conomice și sociale, prin îmbinarea optimă a conducerii pla
nificate cu aplicarea principiilor autogestiunii economico-fi- 
nanciare și autoconducerii muncitorești. Au dobindit noi 
trăsături și un conținut nou, superior, conștiința respon
sabilității sociale, atitudinea activă, angajată a oamenilor 
muncii față de gospodărirea șl sporirea avuției obștești, spi

ritul revoluționar, combativitatea și intransigența comunistă, 
conștiința triplei calități de proprietari socialiști uniți, produ
cători și beneficiari ai întregii avuții sociale.

Despre aceste trăsături noi, despre procesul afirmării con
tinue a democrației muncitorești-revoluționare, despre dialogul 
fructuos al conducerii partidului și statului cu poporul glă- 
suiesc opiniile și imaginile din această pagină.

CINSTEA DEA MILITA IN PRIMELE RlNDURI
Socialismul, operă istorică a maselor, implică prin esența sa 

o atitudine conștientă și larg participativă la viața socială. Por
nind tocmai de la caracterul eminamente de masă al revoluției 
socialiste, partidul nostru a adoptat teza fundamentală a construi
rii socialismului cu poporul, pentru popor.

Despre semnificația acestei 
teze profunde, desprinsă din 
unghiul de vedere al activistului 
de partid, ne-a vorbit tovarășul 
Alexandru Albu. secretar al 
comitetului de partid de la în
treprinderea de aluminiu Sla
tina :

— întreaga profunzime a te
zei construirii socialismului cu 
poporul, pentru popor se regă
sește, înainte de toate, în con
cepția asupra partidului însuși, 
asupra compoziției și menirii 
sale, a modului in care iși în
deplinește rolul conducător. 
Constituie un adevăr limpede 
că, în perioada ce a urmat Con
gresului al IX-lea, partidul 
nostru a depășit viziunea mal 
restrinsă, limitativă asupra 
rîndurilor și modalităților sale 
de acțiune, devenind un partid 
cu adevărat de masă, prezent 
pretutindeni în mase, eon
ii ucind procesul revoluționar 
nu dinafară, ca de la un pupi
tru sau centru de comandă, ci 
din interiorul activității, prin 
implicare directă. Lărgindu-și 
rîndurile, partidul a insuflat 
cu consecvență membrilor săi 
conștiința și convingerea că a fi 
comunist, nu reprezintă un pri
vilegiu, ci o subordonare exem
plară față de interesele și țe
lurile colectivității, un angaja
ment solemn că aceste interese 
și țeluri vor fi slujite fără pre
get și fără șovăială.

Prin exemplul. comuniștilor, 
orice altă împuternicire acorda
tă de obște a devenit în prac
tica societății noastre asociată 
de la sine cu conștiința unui 
plus de răspundere. Pentru că 
nici o funcție, nici un mandat 
nu înseamnă o șansă personală 
ori o răsplată, ci înseamnă cin
stea de a milita în primele rîn- 
duri.

Avem 60 de organizații de 
bază, cu 4 comitete în cadrul 
fabricilor. De cîtva timp, am ac
ționat ca la fiecare adunare ge
nerală să participe necondițio
nat și conducătorii locurilor de

SE PRICEP SĂ CONDUCĂ PENTRU 
CĂ SE PRICEP SĂ MUNCEASCĂ
Participarea la analiza activității, la dezbaterea sarcinilor, la 

elaborarea deciziilor, toate aspectele participării la conducere 
implică inerent problema competenței. Tocmai de aceea partidul 
cere ca pregătirea profesională temeinică să fie dublată de un 
larg orizont al pregătirii politice, de cunoașterea cerințelor eco
nomiei naționale.

— Este normal să fie așa. ne 
spunea tovarășa Mariana Lucia 
Oprișor, muncitoare la in- 
treprindereta „Electromureș" din 
Tirgu Mureș. Practic nu există 
om al muncii care să nu parti
cipe, într-un cadru sau altul, 
la dezbaterea sarcinilor ce re
vin colectivului din care face 
parte, iar ca cetățean — ale 
localității în care trăiește. Dez
baterile au ca scop găsirea so
luțiilor celor mai bune pentru 
înfăptuirea obiectivelor propu
se. Muncitorii, respectiv locui
torii orașelor șl satelor sînt in 
măsură să găsească aceste so
luții în primul rind datorită 
priceperii profesionale, calită
ților de buni gospodari. Dar 
înainte de asta se cuvine ca 
sarcinile să fie înțelese, asi
milate. de aceea e nevoie da 
un minimum de inițiere in pro
bleme. Ea se realizează pe mai 
multe căi.

Astfel, in unitatea noastră se 
acordă o importanță deosebită 
„informării" oamenilor muncii 
cu problemele esențiale care 
preocupă, la un moment dat, 
întreprinderea. Fără acest lucru. 
„Electromureș" nici n-ar fi a- 
juns, în timp atit de scurt, la 
dezvoltarea actuală sub raport 
tehnologic și in diversificarea 
producției. Bineînțeles, pentru 
a fi la curent cu problemele 
mari ale unității, se folosesc 
multiple modalități. Bunăoară, 
eu, ca bobinatoare la atelierul 
de întreținere și organizatoare 
de grupă sindicală, particip atit 
la adunările generale ale oame
nilor muncii de la secția elec- 
trocalorice și. bineînțeles, ale 
organizației de partid, cit și la 
cele ale grupei sindicale. In a- 

muncă, șefii de secție sau 
de atelier, chiar dacă apar
țin altei organizații de bază, 
din alt schimb de lucru. In 
felul acesta ei răspund pe 
loc solicitărilor, pot fi sta
bilite imediat măsuri de so
luționare a problemelor ridicate 
de cei care iau cuvintul. O zi pe 
săptămînă, lunea, e instituită 
ca „ziua secretarului". Toți se
cretarii comitetelor sau ai orga
nizațiilor de bază din întreprin
dere efectuăm convorbiri cu 
membrii de partid, cu oamenii 
muncii, acționînd pentru rezol
varea propunerilor sau proble
melor ridicate de aceștia.

— Se transmite acest spirit 
combativ, militant și organelor 
democrației muncitorești, res
pectiv consiliului oamenilor 
muncii ?

— Consiliul oamenilor mun
cii, ca organism colectiv de con
ducere, este constituit din 29 
reprezentanți ai tuturor fabrici
lor și secțiilor, ai comparti
mentelor mari de lucru. Am re
marcat că, față de acum cîțiva 
ani, cînd în ședințele consiliului 
oamenilor muncii participarea 
la discuții, la analize era săra
că și manifestată mai ales prin 
intervenția acelorași persoane, 
în prezent prin înțelegerea de 
către oamenii muncii a impor
tanței acestui organism de con
ducere și deci prin alegerea de 
către ei a celor mai buni, mai 
competenți reprezentanți, consi
liul a devenit un fructuos co
lectiv de lucru.

Pentru că ne-am referit la 
atitudinea activă a oamenilor 
muncii, n-aș vrea să se înțe
leagă că ea este specifică nu
mai comuniștilor sau numai 
membrilor consiliului oame
nilor muncii. Participarea res
ponsabilă, interesul viu pentru 
bunul mers al întreprinderii se 
manifestă șl în organizațiile de 
tineret, sindicat, de femei, 
O.D.U.S.

cest cadru, eu. ca șl colegele 
mele, dezbatem toate proble
mele prioritare ‘aț>use. la un 
moment dat. in fața întreprinde
rii, aducîndu-le la cunoștință 
tovarășelor noastre de muncă. 
Cum sintem noi puse la curent? 
Prin aceea că informarea acti
vului se realizează sistematic in 
perioadele dintre adunări. Dar 
și masa oamenilor muncii ia cu
noștință din vreme de sarcinile 
economice prin emisiunile sta
ției de radioamplificare, prin 
întreaga propagandă vizuală. 
Așa s-a întimplat. bunăoară, 
cind s-a declanșat „campa
nia" de utilizare judicioa
să a materialelor deficita
re — cu prioritate a cuprului 
— și a recuperării și refolosirii 
acestora. în acest scop, stația 
de radioamplificare a realizat 
un ciclu de emisiuni prin care 
am aflat majoritatea preocupă
rilor și a rezultatelor de ulti
mă oră obținute de specialiști 
în acest domeniu. Pentru noi 
acest lucru a avut o importan
ță deosebită. Dacă la aceasta 
se adaugă și faptul că toate 
adunările generale ale oameni
lor muncii au înscris pe ordinea 
de zi și un punct distinct pri
vind analiza detaliată a pro
blemelor ce trebuie să stea in 
fața colectivului în etapa ur
mătoare. pot spune că. in ce ne 
privește, sistemul de informare 
cu probleme curente ale intre- 
prinderii funcționează bine.

Totuși, n-aș vrea să se de
ducă de aici că gradul de par
ticipare a tuturor oamenilor 
muncii la soluționarea proble
melor ce stau in fata întreprin
derii a atins punctul de virf. 
Importantă este o stăruință 

educativă șl mai mare pentru 
sporirea interesului fată de bu
nul mers general al întreprin
derii noastre, cu convingerea 
mai puternică a calității de 
proprietari uniți ai ei.

Pentru a asigura hotărî- 
rilor adoptate în cadrul sis
temului larg democratic de 
conducere a activității econo- 
mico-sociale și o solidă temei
nicie din punctul de vedere al 
strictei specialități, există și 
funcționează, practic în toate 
domeniile și la toate nivelurile, 
organisme de consultare, de a- 
naliză, de studiu, de control : 
comisiile pe probleme ale co
mitetelor de partid, comi
sii pe domenii ale consilii
lor oamenilor muncii, comisii 
permanente ale consiliilor popu
late: și altele. Ele întregesc ar
mătura cadrului democratic de 
analiză a activității și elabora
re a deciziilor prin intervenția 
organizată, metodică, progra
mată a punctelor de vedere de 
strictă specialitate, ceea ce con
feră și mai multă temeinicie 
actelor de conducere.

Ing. Mircea Florian, șeful 
serviciului plan de la între
prinderea „Independența" din 
Sibiu, secretarul comisiei pen
tru creșterea productivității 
muncii și organizarea științifi
că a producției :

— Comisia pe care o coordo
nez întreprinde analize lunare 
și trimestriale ale modului de 
Îndeplinire a normelor de 
muncă. Toate produsele care 
Înregistrează un consum de mun
că mare sînt semnalate și date 
atelierelor de proiectare pen
tru o analiză in detaliu, din 
punct de vedere al eficienței e- 
conomice. De asemenea, sînt 
identificate produsele care se 
cer modernizate sau cele care 
sînt depășite din punct de ve-

CIVISMUL - CONSFINȚIT PRIN LEGI, 
MANIFESTAT PRIN FAPTE

Participarea implică deci responsabilitate. Responsabilitatea 
presupune, la rindul ei, respectarea normelor și hotăririlor 
adoptate in numele și in spiritul voinței și intereselor obștești. 
Actul conducerii este indisolubil legat de controlul sistematic
ul îndeplinirii hotăririlor și al

Iată fn acest sens opinia to
varășului Radu Niță, deputat în 
Consiliul popular al comunei 
Drăgănești-Vlașca, județul Te
leorman :

— în exercitarea atribuțiilor 
ce-i revin, consiliul popular dis
pune de numeroase modalități 
prin care este controlată mate
rializarea hotăririlor în diverse 
domenii de activitate. Iată, de 
pildă, a intrat în practica acti-

♦
dere al performantelor. Gra
dul de complexitate a pro
blemelor tehnice cu care ne 
confruntăm ne-a determinat 
să . ne ocupăm mai mult 
de ridicarea nivelului de cu
noștințe profesionale pentru 
inginerii și subinginerii din sec
țiile de producție și atelierele de 
proiectare, constituind grupe 
complexe de specialiști axate 
pe anumite produse in vederea 
rentabilizării și creșterii per
formantelor acestora. Sînt două 
căi distincte prin care, după 
părerea mea, participarea celor 
mai largi categorii de oameni ai 
muncii la conducerea unităților 
din care fac parte cîștigă in 
substanță, în eficiență.

Dr. I’rohaska Ibolya, medic- 
șef al Policlinicii județene din 
Miercurea-Ciuc :

— Fac parte din comisia ju
dețeană de demografie, care își 
desfășoară activitatea in baza 
cunoașterii exacte a stării de 
sănătate a populației, formulînd, 
cu prilejul rapoartelor și ana
lizelor lunare, o seamă de pro
puneri. preluate și studiate de 
factorii de decizie, care dispun 
în consecință. Spre exemplu, de 
la concluziile și propunerile 
noastre in cadrul comisiei. în 
județul Harghita s-a trecut la 
organizarea cabinetelor de edu
cație premaritală. care iși do
vedesc pe deplin utilitatea. Ar
gumente că opiniile noastre au 
ecoul scontat, determinînd lua
rea ur.br decizii prompte, cu e- 
fect stimulativ, avem numeroa
se. Iată unul recent. Am propus 
unele măsuri pentru îmbunătă
țirea asistenței medicale a fe
meilor aflate în perioada de gra
viditate. Preluată de comisia 
permanentă a consiliului popu
lar județean și analizată, ea s-a 
constituit în motivația adoptă
rii unei decizii in acest sens.

respectarii normelor legale.

vitătii noastre ca săptămînal — 
pe baza planului de muncă — 
și lunar — în ședințele de birou 
executiv — activul și membrii 
biroului executiv al consiliului 
popular să raporteze asupra în
deplinirii sarcinilor încredințate. 
Nu există sesiune a consiliu
lui popular la care să nu invi
tăm și gospodari ai comunei, 
conducători de unități econo
mice si sociale care participă e- 
fectiv la dezbaterile din acest 

cadru. In adunarea cetățenilor, 
biroul executiv al consiliului 
popular informează asupra acti
vității desfășurate In perioada 
expirată și expune sarcinile con
siliului popular pentru etapa ur
mătoare. De asemenea, particl- 
panții nemijlocit! la luarea deci
ziilor și la înfăptuirea lor, oame
nii muncii, sînt direct legați de 
activitatea de control prin echi
pele care verifică sistematic 
unitățile socialiste de directă 
importantă cetățenească. Cind 
controlul este permanent și 
concret, rezultatele sînt pe mă
sură.

Nu-i mai puțin adevărat că, 
atunci cînd controlul îndeplinirii 
sarcinilor slăbește Intr-nn do
meniu. apar situații nedorite. 
Chiar in această primăvară 
timpurie. lucrările de gospo
dărire și înfrumusețare au de
marat mai greu datorită faptu
lui că nu toți deputății și nu 
toți membrii comisiei permanen
te de profil au acționat cu a- 
ceeași răspundere pentru în
deplinirea măsurilor stabilite, 
care corespund întru totul pre
vederilor legale. îndatoririlor 
legale. Reiese deci cerința unei 
mai intense legături cu cetă
țenii. implicarea lor mal efi
cientă în înfăptuirea hotăririlor 
și in controlul îndeplinirii lor. 
Se pot realiza și o mai bună 
organizare a „Tribunei demo
crației", perfecționarea activi
tății echipelor de control al oa
menilor muncii. în general a sti
lului și metodelor de muncă ale 
consiliului popular.

— Avem creat cadrul organi
zatoric necesar pentru exercita
rea controlului Îndeplinirii ho- 
tărîrilor In diferite domenii da 
activitate — ne spunea tovară

VIATA VALIDEAZĂ MANDATUL 
IN FIECARE ZI

Este cunoscut că participarea oamenilor muncii, direct sau 
prin reprezentanți, la conducerea diferitelor domenii de acti
vitate conferă acesteia un plus cert de dinamism, de eficiență. 
„Cum vă explicați, acest adevăr ?“ — e întrebarea pe care am 
adresat-o unor purtători ai mandatului cetățenesc.
Tovarășul Florea Solomon, 

deputat al Consiliului popular 
Găneasa, județul Olt :

— Dînd glas, în organul din 
care faci parte, împuterniciri
lor oamenilor, asiguri mereu o- 

șul Vasile Tomoioagă, activist 
al Consiliului popular al mu
nicipiului Tirgu Mureș. Din pă
cate. consecventa cu care se 
realizează controlul asupra în
deplinirii unor hotărîri lasă în
că de dorit. Se știe, bunăoară, 
că. prin statutul lor (aprobat 
prin Decretul nr. 387/1977). aso
ciațiile de locatari au dreptul 
și sarcina de a verifica, anual, 
modul de întreținere a aparta
mentelor șl a instalațiilor sani
tare. cu toate consecințele ce 
decurg de aici. Ce se constată 
Insă ? Că. Intrucît unele asocia
ții nu-și exercită acest drept 
conferit prin lege, cheltuielile 
de Întreținere, ca să dau acest 
exemplu, diferă foarte mult, și 
din această cauză, de la o aso
ciație la alta.

Cetățenii cooptați In diferite 
organisme obștești, cum sînt 
comitetele asociațiilor de lo
catari, comisiile de cenzori, co
mitetele pe circumscripții și al
tele, dacă iși îndeplinesc atri
buțiile, au un mare rol în pro
movarea relațiilor socialiste In
tre oameni și sensibilizarea a- 
cestora la diferite acțiuni orga
nizate. O altă constatare : Dacă 
se poate aprecia că, in general, 
comisiile permanente, pe dome
nii ale Consiliului popular iși 
îndeplinesc atribuțiile, nu ace
lași lucru se poate spune des
pre comisiile temporare, a căror 
activitate este, în unele perioade, 
mai slabă. Nu e suficient doar 
să existe dreptul cetățenilor de 
a participa la conducerea unui 
domeniu sau altul, ci el trebuie 
să se manifeste In mod direct 
din partea oamenilor prin ati
tudinea activă, combativă, prin 
exigență civică. Este o direcție 
în care avem încă multe lucruri 
de făcut.

pinii, preocupări, propuneri noi 
și interesante. Pentru că ob
ștea e „ființa" cu mii de ca
pete, cu mii de brațe, cu mii de 
inimi dornice de înfăptuiri. 
Avem ce lucra, dar, oricîte 

înfăptuim, apar alte trebu
ințe. Iată citeva dintre ideile 
gospodărești ce nu demult se a- 
vansau ca propuneri, în adună
rile cetățenești sau la „Tribu
na democrației", acum se pre
zintă ca obiective înfăptuite : 
repararea și renovarea Centru
lui de creație si cultură 
„Cîntarea României", plan
tarea de arbori și arbuști 
fructiferi In aliniamente, mă
rirea spațiului pentru grădinița 
de copii, ameliorarea islazului, 
amenajarea unei baze sportive 
pentru tineret, recuperarea șl 
refolosirea unor materiale lo
cale. Astfel că acum nu au mai 
rămas propuneri de la adună
rile cetățenești ținute cu prile
jul alegerilor de deputațl, 
dar au apărut cele exprimate la 
mal recentele întruniri ale 
„Tribunei democrației" sau a- 
doptate In ultima sesiune a 
consiliului popular. Cu cît dru
mul de la inițierea unei ac
țiuni la traducerea ei în fapt 
este mai scurt, cu atit propune
rile viitoare sint mai nu
meroase.

Tovarășul Baroti Ludovic, 
primarul comunei Ciumani, ju- 
dejul Harghita :

— în urmă cu vreo 10 ani 
comuna noastră se situa pe ul
timul loc în județ, în toate pla
nurile, la toate capitolele. A- 
tunci, noi cei din biroul execu
tiv și toți deputății am decis că 
cea mai mare carență era ab
sența unui dialog continuu, de 
la om la om, cu alegătorii, cu 

REPERE ALE UNEI PROFUNDE 
REALITĂȚI SOCIALE

Din vastul sistem al formelor și modalităților prin care se 
asigură participarea oamenilor muncii la conducerea activității 
economice și sociale, menționăm :

• In economie ființează peste 28 600 CONSILII ALE OAME
NILOR MUNCII, din care fac parte aproape 413 000 muncitori, 
tehnicieni, ingineri, economiști ș.a.

• 75 LA SUTA din numărul REPREZENTANȚILOR OAMENI- 
LOR MUNCII in aceste consilii sint muncitori și maiștri care 
lucrează direct în producție.
• Forma superioară de realizare a autoconducerii muncito

rești la nivelul unităților socialiste o reprezintă ADUNĂRILE 
GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII.

• Cei 62 455 DEPUTAȚI IN CONSILIILE POPULARE au fost 
aleși de circa 17 milioane alegători, in aproape 92 LA SUTA 
din circumscripțiile electorale existind 2 SAU 3 candidaturi.

• Antrenarea largă a maselor de cetățeni la viața socială 
este edificator ilustrată de existența ORGANIZAȚIILOR DEMO
CRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, cu efective ce depășesc 
4 MILIOANE de membri.

• Un rol însemnat în dezbaterea principalelor direcții ale 
dezvoltării economice și sociale îl au FORUMURILE DEMOCRA
TICE LA NIVEL NAȚIONAL, instituționalizate pe largi domenii 
de activitate.

cetățenii. Am hotărît să o li
chidăm cît mai repede. După 
asta, comuna a devenit printre 
fruntașele județului. A fost 
înălțată o școală modernă, cu 
dotarea cabinetelor și labora
toarelor de ultimă oră, s-au 
construit o importantă sală de 
gimnastică, un bloc cu 12 apar
tamente (au și început lucrările 
la un al doilea), a fost moder
nizată baza sportivă, ne aflăm 
în faza definitivării Introduce
rii apei potabile în comună. 
Cooperativa agricolă de pro
ducție dispune de un sector zo
otehnic, la care se vine In 
schimb de experiență, iar coo
perația are cel mai mare nu
măr de unități de mică Indus
trie și prestări de servicii dintre 
toate comunele județului.

Cum e șl firesc, și în această 
primăvară am dezbătut în se
siune sarcini și probleme ale 
gospodăririi și Înfrumusețării. 
Noi, deputății consiliului popu
lar, ne-am asumat sarcina dia
logului direct cu fiecare dintre 
cetățenii cincumscripțiilor noas
tre. stabilind ca peste 10 zile 
să ne întrunim din nou șl să 
cumulăm problemele șl propu
nerile cetățenilor. Avem de pe 
acum convingerea că ele vor 
veni direct in sprijinul sarci
nilor ce ne revin și mal sîntem 
convinși că am asigurat șl mo
bilizarea cetățenilor la realiza
rea lor. Numai așa actul deci
zional poate fi cu adevărat o 
emanație a colectivității, ex
presia participării colective la 
actul conducerii.

I
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In centrul preocupărilor: atingerea parametrilor 
proiectați

In perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii din municipiul 
Constanța au obținut o serie de rezultate bune in activitatea de produc
ție, ca efect al unei statornice preocupări îndreptate spre îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe primul trimestru si pe întregul an. pen
tru a răspunde prin fapte îndrumărilor si indicațiilor formulate de 
•ecretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu.

Este demn de remarcat in acest sens faptul că. in primele două luni 
ale anului, colectivele unităților economice constănțene au raportat în
deplinirea in proporție de 103,2 la sută a planului la producția-marfă, 
realizările fiind cu 12.7 la sută superioare celor- din perioada corespun
zătoare a anului trecut. Aceleași bune rezultate se înregistrează si in 
privința productivității muncii — indicator calitativ de maximă impor
tantă pentru realizarea unei dezvoltări intensive a economiei. Astfel, după 
două luni din acest an. unitățile din industria municipiului Constanța 
au depășit cu 1.7 la sută nivelul stabilit prin plan al productivității mun
cii și cu 6.5 la sută nivelul din perioada corespunzătoare a anului trecut. 
Sint de semnalat, de asemenea, depășiri ale producției fizice planificate 
la o serie de produse. între care țiței, gaze asociate, calcar, energie 
electrică, prefabricate din beton armat, furnire estetice, celuloză, țesături 
tip lină.

Așadar, se poate afirma că oamenii muncii din municipiul Constanta 
au pășit ..cu dreptul" in cel de-al patrulea an al cincinalului. Dar bunele 
realizări din unele domenii nu pot să estompeze lipsurile, carențele care 
se manifestă in alte domenii de activitate si unități, ce se răsfring ne
gativ nu numai asuora rezultatelor de ansamblu de pină in prezent, dar 
și asupra îndeplinirii in continuare a sarcinilor de plan. Activitatea de 
investiții, bunăoară, nu a demarat corespunzător, planul fiind îndeplinit 
numai in proporție de 82,6 la sută, deși la construcții-montaj se înre
gistrează o depășire de 14 la sută. Oricare ar fi justificările unei unități 
sau alteia pentru această stare de lucruri, apare evidentă tendința criticată 
sever de secretarul general al partidului la recenta Consfătuire de lucru 
pe teme economice de la C.C. al P.C.R.. si anume de a se face lucrări și 
a se cheltui materiale pentru a prezenta un volum mare de realizări va
lorice. fără a fi puse in funcțiune obiectivele productive — cerință esen
țială pentru desfășurarea în bune condiții a intregii activități economice 
și sociale.

Si in privința producției fizice se înregistrează unele restanțe, care 
nu afectează numai unitățile producătoare, ci si Pe cele beneficiare ale 
produselor. în sfirsit. dar nu in cele din urmă, realizările la export din 
primele două luni ale anului sint cu mult sub nivelul stabilit.

Iată deci domenii de activitate spre care trebuie să se concentreze 
în mod prioritar eforturile colectivelor de oameni ai muncii, ale organelor 
de conducere colectivă din unități, ale organelor și organizațiilor de 
partid, precum si ale forurilor de resort in plan departamental și te
ritorial.

După această succintă prezentare de ansamblu a activității desfă
șurate în unitățile din municipiul Constanta, ne vom îndrepta atenția 
asupra a trei întreprinderi din ramuri diferite ale industriei — întreprin
derea electrocentra.le, Combinatul petrochimic Midia-Năvodari și între
prinderea de prelucrare a lemnului — stăruind asupra preocupărilor pen
tru înlăturarea lipsurilor care mai persistă in munca acestora.

Rezultatele puteau fi mai bune!

BĂTĂLIA ÎNSĂMÎNTĂRILOR
_____________________________________________ 2__________________

cu toate forțele, respectîndu-se riguros normele agrotehnice
MARAMUREȘ: Fiecare oră bună de lucru — folosită din plin

Nu întîmplător ne oprim mai întîi 
1 întreprinderea electroeentrale, 
itrucit buna funcționare a sistemu- 
îi energetic este prima condiție 
entru desfășurarea unei activități 
ormale în celelalte ramuri ale eco- 
omiei. Iată de ce. prima Întrebare 
e care am adresat-o inginerului 
manoil Cocos, directorul intreprin- 
erii. a fost aceasta : cum sint i.n- 
eplinlte sarcinile de plan la produc- 
a de energie electrică ?
..In primele două luni am înde- 

linit integral solicitările dispecera- 
îlui sistemului energetic national, 
e-a spus interlocutorul. De altfel, 
ceasta este prima obligație a colec- 
ivului nostru : să fie gata oricînd să 
ună la dispoziția sistemului energe- 
ic national întreaga putere instalată 

grupurilor de care dispune. Este 
sarcină pe care am indeplinit-o 

i bune condiții si în luna mar
ie. in care, față de planul stabilit 
nitial. avem o depășire ..la zi" de 
este 1 700 MWh energie electrică li
ra tă".
La acestea ar fi de adăugat că. 

ncadrindu-se în normele de consum 
tabilite. atit pe ansamblul intreprin- 
lerii. cit și pe fiecare grup în par
is. si obținînd venituri suplimentare 
■rin depășirea planului, situația eco- 
omico-financtară a întreprinderii 
unoaste o evoluție favorabilă. ..Nici 
iu ar putea fi altfel — a reluat di- 
ectorul întreprinderii. In momentul 
n care este asigurată baza. mate- 
ială si avem tot ce ne trebuie pen
cil a produce energia de care eco- 
lomia are nevoie, nu putem răs- 
>unde decît printr-o mobilizare 
xemplară. prin efectuarea reviziilor 
ehnice si urmărirea funcționării fie- 
ărui grup, prin atingerea nivelului 
>ptim de producție".
Sint cuvinte care au o deplină 

icoperire în fapte ale muncii de zi 
•u zi. in rezultate bune în producție, 
ăceste cuvinte au insă si o altă sem- 
lificatie : în momentul in care nu se 
tsigură condițiile materiale la ni
velul necesar, producția scade, iar

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ ll■ RECUPERAREA
I RECONDIȚIONAREA
I REFOLOSIREA

TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

0 acțiune concretă, eficientă
Procesul complex de perfecționare 

i organizării și modernizare a pro- 
iucției implică o amplă mobilizare 
li stimulare a capacității creatoare 
i cadrelor de conducere, specialiști- 
or și muncitorilor, chemați să asi
gure creșterea continuă a eficientei 
îconomice. Desigur, organizarea ști- 
nțifică și modernizarea producției 
irebuie să aibă un caracter cuprin- 
sător. să antreneze toate laturile șl 
sectoarele de activitate, asigurin- 
iu-se finalizarea tuturor măsurilor 
Si programelor adoptate.

In acest domeniu, numeroase în
treprinderi au dobindit o valoroasă 
experiență, care poate și trebuie să 
fie generalizată. Dacă ne oprim 
isupra experienței întreprinderii de 
reparații auto din Tecuci o facem 
cu convingerea că modul de a acțio
na, perseverenta in materializarea 
inițiativelor specialiștilor și munci
torilor unității, atestate de rezultate 
revelatoare, merită să fio nu numai 
luate in considerație, ci, mai ales, 
urmate. Se cuvine subliniat că, așa 
cum rezultă din relatările directo
rului întreprinderii. Ion Durbacă, 
Intr-un timp relativ scurt, pe lingă 
activitatea de bază — reparații ca
pitale la toate tipurile de autoca
mioane de fabricație românească — 
s-a trecut și la realizarea unor re
pere de certă însemnătate 'pentru 
economia națională : conteinere 
pentru produse chimice cu descăr
care gravitațională, piese de colț 
pentru transconteinere. saboți pen
tru vagoane de cale ferată etc. Va
loarea acestor produse noi. în fond 
o veritabilă extindere și reînnoire a 
producției, echivalează in prezent 
cu mai mult de jumătate din acti
vitatea economică a întreprinderii.

Acest efort amplu și constant de 

sistemul energetic suferă. Si trebuie 
spus că. pe aceleași capacități, in 
primele două luni ale anului pro
ducția întreprinderii putea să fie mai 
mare cu circa 1 250 MWh. Nu a fost 
pentru că nu s-a asigurat cantitatea 
de reactivi chimici necesară pentru 
demineralizarea anei utilizate in tur
binele termoelectrice. Despre ce este 
vorba ? Explicații primim de la in
ginerul Anton Petru Comes. șeful 
secției chimice de la CET Paias : 
..Fără a intra in detalii de ordin teh
nic; precizez că. pentru a evita de
punerea de săruri minerale si infun- 
darea corpurilor de înaltă presiune 
ale turbinelor, apa trebuie să fie 
demineralizată cu ajutorul unor solu
ții de acid elorhidric si sodă caustică. 
Livrările de la furnizori situindu-se 
in primele două luni ale anului la 
circa 70—80 Ia sută din cota stabi
lită. apă utilizată in turbine a fost 
permanent la limita superioară de 
mineralizare admisă, iar in două zile 
chiar a depășit această limită. Ca ur
mare. s-au produs depuneri de să
ruri minerale care au diminuat pu
terea utilă și ne-au obligat să efec
tuăm operațiuni de curățire a agre
gatelor. Pentru a nu reduce prea 
mult producția de energie, am apli
cat o tehnologie de curățare crin 
spălare cu abur umed, fără oprirea 
agregatului, tehnologie care, pentru 
unul din grupuri, nici nu a fost 
omologată. Precizez că numai in 
timpul curățirii de săruri minerale 
producția a scăzut cu circa 1 250 
MWh. fără o diminuare proporționa
lă a consumului energetic propriu".

Este adevărat. în luna martie si
tuația s-a îmbunătățit mult — dova
dă si depășirea de plan inregistrată. 
Am menționat insă problema reacti
vilor chimici pentru că producția de 
energie electrică are o importantă 
primordială pentru buna desfășurare 
a activității In toate ramurile de ac
tivitate. fapt pentru care toti furni
zorii centralelor electrice au datoria 
să respecte cu scrupulozitate contrac
tele încheiate.

organizare și reorganizare a pro
ducției, a fluxurilor de fabricație, 
însoțit permanent de reducerea chel
tuielilor materiale și creșterea pro
ductivității muncii, se reflectă. în 
modul cel mai concludent, în evo
luția beneficiilor. Cu puțini ani 
în urmă, acest indicator sintetic 
al activității economice nu era rea
lizat la nivelul planificat : 94,5 la 
sută in anul 1986 și abia 93,5 la sută 
in 1987. Situație necorespunzătoare, 
generată de multe cauze, de atitu
dinea rutinieră și tendința unor ca
dre de conducere și specialiști de a 
aplica parțial și de a nu urmări 
eficienta programelor de moderni
zare. de reînnoire a producției. 
Analizarea acestor stări de lucruri 
în organizația de partid și consiliul 
oamenilor muncii s-a axat pe citeva 
probleme-cheie, a căror soluționare, 
cu termene și răspunderi precise, a 
început să fie urmărită sistematic. 
Pusă în ecuație, optimizată, relația 
modernizare — eficiență s-a soldat 
cu realizarea integrală a planului 
de beneficii pe primul trimestru al 
anului trecut și cu depășiri sub
stanțiale in trimestrele următoare. 
Pe intregul an 1988 planul de bene
ficii a fost realizat in proporție de 
175.4 la sută, cel mai inalt indice 
atins in decursul activității între
prinderii. La aceasta au concurat 
atit numeroasele acțiuni de moder
nizare a fluxului de producție, cit 
și amplul efort de valorificare su
perioară a resurselor materiale și 
umane. Perfecționarea fluxului la 
banda de montaj motor, spre exem
plu. pornind de la crearea unor 
condiții ergonomice de muncă, a 
contribuit la creșterea productivită
ții muncii cu 12 la sută. Ideea 
aplicării legilor ergonomiei în pro

In sectorul de rafinărie, care deți
ne ponderea in totalul producției 
Combinatului petrochimic Midia- 
Năvodari, lucrurile merg bine, in
stalațiile funcționează la 'capacitate, 
iar planul este îndeplinit. Pe an
samblul combinatului insă se înre
gistrează în primele două luni ale 
anului o nerealizare de 72 milioane 
lei la productia-marfă, localizată la 
sectorul de petrochimie. Care sint 
cauzele acestei situații și ce remedii 
sint avute în vedere ?

Trebuie menționat in primul rind 
că cele trei instalații principale puse 
in funcțiune — polietilenă de inaltă, 
de joasă presiune și polipropilenă — 
urmează să atingă parametrii pro
iectați. in mod eșalonat.. în perioa
dele următoare, dar la nici una din
tre ele nu s-a atins producția pla
nificată. De ce ? Inginerul Mihai 
Georgescu, director general adjunct 
al combinatului, apreciază că nu este 
suficient «fundamentată tehnic sar
cina de a produce, după citeva luni 
de la pornirea instalațiilor., la un ni
vel ce reprezintă 85—90 la sută din 
capacitatea proiectată. Nu noi sintem 
în măsură să ne pronunțăm asupra 
acestui aspect tehnic al producției, 
dar este evident că se impun eforturi 
mai susținute din partea muncitorilor 
Si specialiștilor, ale intregului co
lectiv pentru depășirea problemelor 
încă nesolutionate.

De altfel, tendințele înregistrate 
în ultima perioadă sint încurajatoa
re. Astfel, in cazul polietllenei de 
înaltă presiune s-a intrat pe un fă
gaș bun : tehnologia — care este 
inedită pe plan national — a fost 
pusă la punct cu sprijinul unor spe
cialiști din combinatele de la Brazi 
și Pitești. în ultimele săptămîni s-a

Un angajament ferm: planul la export 
va fi îndeplinit!

Cum se poate îndeplini planul la 
productia-marfă fără a se realiza 
exportul ? Formula adoptată de în
treprinderea de prelucrare a lemnu
lui, cu sprijinul centralei de resort, 
este foarte simpla, dar nu are nici 
o șansă de a fi... patentată : produc
tia-marfă nerealizată în primele două 
luni — aferentă, desigur, sarcinilor 
de export — a fost ..transferată" din 
condei in cea de-a treia lună a tri
mestrului. Au existat .suficiente ar
gumente cu tentă obiectivă : in ia
nuarie nu s-a primit suficient PAL 
de la întreprinderile din Țirgu Jiu și 
Brăila, m februarie nu s-a primit 
cantitatea necesară de nitrolac de la 
„Policolor". accesoriile pentru mobilă 
sosesc in mod sistematic in ultimele 
zile ale fiecărei luni. întirziind li
vrarea produselor către partenerii 
externi, iar justificările nu se opresc 
aici.

Unele din problemele ridicate au 
un caracter devenit de mult cronic, 
așa după cum ne spune tehnicianul 
Gheorghe Moise, secretarul comite
tului de partid : ,A devenit o regu
lă ca in prima jumătate a lunii să 
nu facem mai mult de un sfert din 
planul lunar, recuperînd restanta in 
ultimele zile. Cauza principală este 
neritmicitatea .aprovizionării". Se dă 
prioritate producției pentru export, 
ce trebuie realizată in prima decadă 
a lunii ? „Nu. pentru că si furnizo
rii noștri realizează mai intii..., ex

în locul altor concluzii. în finalul raidului nostru consemnăm opinia 
exprimată de tovarășul Gabriel Popescu, secretar al comitetului mu
nicipal de partid : „întreprinderile din municipiul Constanta s-au con
fruntat cu o serie de greutăți, unele de natură obiectivă, altele depin- 
zînd direct de activitatea fiecărui colectiv. Analizele efectuate sub 
conducerea organelor si organizațiilor de partid, sprijinul concret primit 
pe plan local si departamental au condus la eliminarea unora din defi
ciente. Mobilizați de îndemnurile și indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toți oamenii muncii constănțeni 
acționează ferm pentru recuperarea, restantelor si îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan la toti indicatorii".

Fuqen RADULESCU 
Lucian CRISTEA 
corespondentul „Scînteli"

cesul producției a fost concretizată în 
uzină de către un colectiv condus de 
inginerul Constantin Grozavu.

Latura organizatorică a activității 
întreprinderii se referă la raționali
zarea pină în cele mai mici amă
nunte a unor operații. eliminarea 
noxelor în spațiul de rodare a mo
toarelor, crearea de pereți antifonici 
la bancul de rodaj, asigurarea lu
minii naturale și chiar a unor culori 
adecvate.

O acțiune inițiată de consiliul oa
menilor muncii care vizează. între 
altele, ca fiecare specialist cu stu
dii superioare sau medii, flecare e- 
conomist să rezolve cite o problemă 
tehnică sau de natură economică 
are un efect favorabil, profunde im
plicații pe planul eficienței econo
mice. Multe dintre acestea sint reu
nite în programul de măsuri pentru 
recondiționarea pieselor si suban- 
samblelor rezultate din casarea au
tovehiculelor. Iată citeva măsurj 
înscrise în acest program și apli
cate :

O modernizarea atelierului de re- 
condiționare. care a debutat cu 
crearea condițiilor materiale (mon
tarea unei macarale, împrejmuirea 
parcului de materiale refolosibile. 
punerea pe calculator a datelor pri
vind reperele ce pot fi recondițio
nate și refolosite)

• mărirea ponderii pieselor și 
subansamblelor deficitare, recupera
bile prin lucrări mai complexe și 
cu valoare superioară (arbori motor, 
bloc motor, punți spate, cutii de vi
teze etc.)
• inființarea unui atelier de re- 

condiționare a cuzineților uzați, ne
cesari reparațiilor la motoarele die
sel de autocamioane.

0 amenajarea parcului de dez
membrare a autocamioanelor uzate, 
cu pistă de beton și copertină fă
cută din materiale recuperate, acțiu
ne finalizată în cadrul programului 
de modernizare pe acest an.

Tocmai această creștere a gamei 
de piese și subansamble recondițio
nate și refolosite este de natură 
să asigure soluționarea cu forțe 
proprii a problemelor aprovizionării 
tehnico-materiale. precum și o efi
ciență economică superioară. în 
comparație cu anul 1986 valoarea 
pieselor recondiționate in 1988 mar
chează o creștere de 94 milioa
ne de lei. Ce reprezintă aceasta în 

realizat o producție ridicată, ceea ce 
indreptăteste angajamentul de a 
atinge parametrii proiectați inainte 
de termen.

Si in cazul polietilenei de joasă 
presiune rezultatele au o tendință as
cendentă. iar problemele de natură 
tehnică și tehnologică au fost, in cea 
mai mare parte, rezolvate. Dificultă
țile sint mai mari numai in cazul 
polipropilenei. unde, de altfel, si ter
menul de atingere a parametrilor 
proiectați este mai îndepărtat. In 
acest din urmă caz însă, fundamen
tarea indicatorilor fizici ai olanului 
nu este singura problemă. Despre ce 
este vorba ?

Trebuie precizat că. îndeosebi in 
rezolvarea dificultăților de natură 
tehnică și tehnologică, oamenii mun
cii constănteni au primit un sprijin 
susținut din partea Centralei indus
triale de rafinării si petrochimie Pi
tești. Este însă cu totul surprinză
tor ca tocmai în cazul polipropile
nei. instalație care de la bun început 
a ridicat unele probleme tehnice — 
bine cunoscute si de centrală ! —- să 
•se stabilească un plan de export 
foarte ridicat, mult mai mare decît... 
producția realizată efectiv în cele 
mai bune zile de funcționare. Este 
aceasta o dovadă clară de formalism, 
de stabilire a unor indicatori de 
plan care nu sint ancorați temeinic 
in realitatea producției. Și. ceea ce 
este mai important, problemele ge
nerate de această stare de lucruri 
se răsfring negativ și asupra art 
samblului economiei, prin nerealt 
zarea unor încasări valutare pe care 
se conta. Iată de ce unitățile eco
nomice si centralele industriale au 
datoria să așeze de fiecare dată ola
nul pe un fundament real si sigur.

portul direct — a sosit, prompt, răs
punsul inginerului Constantin Merfu. 
directorul comercial al intrenrinderii. 
Așa se explică, in parte, si creșterea 
stocului nevâmuit. de produse pen
tru export ia sfirșitul lunii". Sint 
probleme reale ce’ trebuie să-și gă
sească o soluționare atit printr-o 
preocupare mai susținută a conduce
rii întreprinderii — ce pare că s-a 
deprins cu ..munca in asalt" din ulti
ma decadă a lunii si nu mai acțio
nează cu suficientă hotărîre pentru a 
o prevent — dar mai ales a centralei 
de retort și a furnizorilor. Este clar 
că preocuparea exclusivă pentru ex
portul direct si neglijarea celui 
indirect de către unități din ramuri 
intermediare este o ..tactică" ce răs
punde doar unor interese ingust-de- 
oartamentale. dar intîrzie realizarea 
unor încasări valutare mai mari, oe 
seama exporturilor de produse pre
lucrate superior. De aceea, exportul 
indirect trebuie așezat. de fiecare 
unitate economică, pe același loc 
prioritar ca si exportul direct. Expe
riența dobîndită in anii trecu ti. cind 
olanul de export a fost depășit. bu
nul renume ciștigat pe piață si. nu 
in ultimul rind. creșterea solicitărilor 
sosite de la partenerii externi sint 
tot atitea argumente in favoarea an
gajamentului luat de intregul co
lectiv al intrenrinderii de a indeplini 
si in acest an. in mod exemplar, ola
nul la export.

economia întreprinderii ? Este su
ficient să menționăm că. la o mie 
de lei producție-marfă. ponderea 
pieselor recondiționate însumează 
700 de lei. adică foarte mult. Rezul
tatele acțiunilor de recuperare, re- 
condiționare. refolosire a pieselor și 
subansamblelor sint analizate săptă- 
minal cu consecvență, fiecare dintre 
cei 47 de maiștri raportind asupra 
Îndeplinirii planului.

In procesul complex de organiza
re științifică și de modernizare a 
producției un accent deosebit s-a 
pus pe ridicarea nivelului de pregă
tire profesională a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii. „Propria 
experiență — ne-a spus directorul 
unității — demonstrează necesitatea 
intensificării activității in acest do
meniu. ceea ce presupune să acor
dăm o atenție sporită reciclării si 
ridicării nivelului de cunoștințe pro
fesionale și. in mod deosebit, poli
calificării in meserii inrudite a unui 
număr cit' mai mare de muncitori. 
In decursul anilor, in întreprin
derea noastră au absolvit cursurile 
de policalificare 855 de muncitori, 
reprezentind aproape jumătate din 
totalul forței de muncă.

Diversitatea producției determină 
diversitatea profilurilor de meserii 
solicitate, cit și necesitatea diversi
ficării formelor de pregătire profe
sională. De aceea, s-au creat 48 
cercuri de perfecționare a pregătirii 
profesionale conduse de ingineri, 
tehnicieni și maiștri cu experiență. 
Ei au studiat cerințele de cadre po- 
licalificate pe o perioadă mai în
delungată. în raport cu evoluția 
previzibilă a producției. Cercurile 
organizate acoperă toată gama de 
meserii practicate in întreprindere. 
Formele de instruire in unita
te au continuitate, cursurile fiind 
ținute cu regularitate pe o pe
rioadă de șapte luni. $i pentru a 
avea certitudinea eficienței lor, a 
calității pregătirii cursanților. in 
fiecare secție de producție s-a or
ganizat testarea exigentă a cunoș
tințelor teoretice și practice. In fe
lul acesta, perfecționarea pregătirii 
profesionale contribuie activ la în
făptuirea obiectivelor înscrise în 
programele de dezvoltare și moder
nizare a producției.

C. BORDEIANU 

. Ploile căzute neuniform in ulti
mele zile au influențat mult ritmul 
lucrărilor din actuala campanie de 
insămințări in județul Maramureș. 
Acest fapt a determinat o mai bună 
organizare a muncii in toate unită
țile agricole, ceea ce a asigurat in- 
cheierea semănatului ovăzului, ma- 
zării pentru boabe, precum și plan
tarea cartofilor timpurii. In aceste 
zile, toate forțele umane și mecanice 
sint concentrate la semănatul plan
telor furajere, inului pentru fibră 
și plantarea cartofilor de toamnă. Pe 
baza măsurilor stabilite de coman
damentul județean pentru agricul
tură, au fost întocmite programe 
operative săptăminale și programe 
de lucru zilnice prin care se urmă
rește utilizarea la întreaga capaci
tate a tractoarelor, mașinilor agri
cole și forței de mutncă.

„Avem de efectuat un volum spo
rit de lucrări din această campanie 
— ne precizează tovarășul Anton 
Pop, directorul gefieral al direcției 
agricole județene. Întrucit ploile 
ne-au împiedicat să lucrăm continuu, 
am considerat esențială organizarea 
ireproșabilă a muncii în cimp. In 
acest sens, cu citeva zile in urmă, 
pe consilii agroindustriale, in pre
zența membrilor biroului comitetu
lui județean de partid și a cadrelor 
din colectivele de sprijin, seara am 
analizat stadiul lucrărilor, s-au sta

doll Cresc vitezele zilnice prin întrajutorare
„însămîrițările încheiate mai de

vreme față de anul trecut, dar cu 
respectarea strictă a tuturor norme
lor agrotehnice" — iată cuvîntul de 
ordine sub semnul căruia se desfă
șoară campania agricolă de primă
vară in județul Dolj, unde sint pre
văzute să se insămințeze in ogor 
propriu 311 891 hectare ou diferite 
culturi. „Avind in vedere acest vo
lum mare de lucrări și condițiile spe
cifice ale acestei primăveri timpu
rii și cu deficit de apă in sol. ș-au 
luat din vreme măsurile corespun
zătoare pentru a încheia actuala 
campanie agricolă cu 30 de zile mai 
devreme față de anul trecut, a ți
nut să precizeze Ion Cipbanu, ad
junctul secției agrare a comitetului 
județean de partid. Pornind de la 
acest deziderat, precum și de la fap
tul că orice zi ciștigată la semănat 
asigură Un plus de recoltă, s-a pre
gătit in mod corespunzător întreaga 
gamă de mașini și utilaje agricole. 
Pentru evitarea unor neajunsuri ma
nifestate anul trecut privind calita
tea unor lucrări, s-a stabilit ca se
mănatul tuturor culturilor să se facă 
numai și numai in prezența specia
liștilor șl a activiștilor de partid și 
de star, ce au primit răspunderi con
crete. incepind de Ia .nivelul ferme
lor. de producție pină la consiliile 
agroindustriale". Acționindu-se iii 
acest fel. pină acum ș-au insătnin- 
țat toate culturile din prima ur
gență. întreaga suprafață de 14 490 
hectare cu sfeclă de zahăr și 2 250 
hectare cu năut. In prezent, se sea
mănă floarea-soarelui pe cele 37 190 
hectare planificate — luc’-are efec
tuată pe 35 700 hectare. De aseme
nea. s-a trecut cu forțe sporite la 
pregătirea terenului pentru însămîn- 
țarea porumbului și a soiei.

După felul cum s-a acționat pină
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Întreținerea pajiștilor acum înseamnă mai
Una din cele mai mari bogății na

turale ale județului Covasna o con
stituie pajiștile naturale, ce repre
zintă un sfert din suprafața sa și 
asigură, in perioada de pășunat, 
principala sursă de hrană pentru 
animale. Așezate, in general, pe 
versantii munților Bodocului. Ba- 
raoltului și cei vestici ai Munților 
Vrancei, dispunind de condiții de 
climă favorabile, pajiștile naturale, 
care se întind pe mai bine de 93 000 
de hectare, au asigurat anul trecut, 
printr-o îngrijire deosebită, pe une
le trupuri. 30 de tone de masă-verde 
la hectar, fapt te a permis ca. pe 
lingă o furajare rațională a efecti
vului scos la pășunat. să se depozi
teze. pentru perioada de sțabulație. 
o însemnată cantitate de fin de 
bună calitate. Puține sint acele sec
toare zootehnice care, la ora actuală, 
să nu dispună jje fin suficient. Con
semnăm citeva’ acțiuni inițiate și 
urmărite pină la finalizarea cu con
secvență de comitetul județean de 
partid in ce privește întreținerea 
pajiștilor naturale.

In primul rind, amintim acțiunea 
de tarlalizare a tuturor pășunilor 
destinate bovinelor, care a permis o 
bună eșalonare a producției de iarbă 
pe cicluri și menținerea echilibrului 
vegetației — factori ce au dus la 
prelungirea perioadei de pășunat cu 
o lună, o lună si jumătate. De 
asemenea, au fost investite sume 
însemnate pentru curățirea, nive- 

■ larea, fertilizarea, suprainsămînțarea 
Si asigurarea tuturor dotărilor zoo- 
nastorale. Toate aceste măsuri, apli
cate cu consecventă, au avut ca re
zultat, in unele unități agricole, o 
triplare a producției de lapte in pe
rioada de pășunat. O altă măsură 
de îmbunătățire a pășunilor și tine
telor naturale, stabilită la indicația 
biroului comitetului județean de 
partid, o constituie definitivarea re
partizării pajiștilor pe unități, căro
ra li s-au pus la dispoziție supra
fețele necesare pentru o perioadă 
dș zece ani. Aceasta pentru a le da 
posibilitate să aplice programele de 
ridicare a fertilității care, in ultimă 
instanță, să ducă la sporirea produc
ției animaliere.

Pentru a constata la fața locului 
cum sint întreținute aceste bunuri 
naturale, am întreprins un raid pe 
unul din cele mai mari corpuri de 
pajiști ale cooperativei agricole din 
Zăbala, care, împreună cu gospodă

bilit noi măsuri și acțiuni care să 
impulsioneze lucrările. La riadul lor, 
consiliile populare comunale, consi
liile de conducere din unități au or
ganizat judicios munca pentru ca, 
impreună cu specialiștii, să verifice 
starea terenului pentru a interveni 
atunci cind vremea permite. Nu scă
păm din vedere insă calitatea lucră
rilor, insistând să se respecte tehno
logiile pentru fiecare cultură".

De buna organizare a muncii 
ne-am putut convinge și in raidul 
întreprins în citeva unități agricole 
din județ. Specialiștii, mecanizatorii, 
conducerile unităților erau în cimp, 
confirmind un adevăr mai vechi, cum 
că vremea’ bună nu se așteaptă 
acasă. Trecind prin mai multe uni
tăți agricole din consiliul agroindus
trial Seini, am intilnit mulți oameni 
la datorie. Ioan Costin, organizato
rul de partid al consiliului agroin
dustrial. ne spune că au fost „ex
ploatate" toate situațiile bune de 
lucru, s-a lucrat printre „ferestre", 
mobilizind toată suflarea satelor in 
cimp. La cooperativa agricolă Tăuții 
Măgherăuș, ca urmare a bunei or
ganizări a muncii, s-a încheiat insă- 
mințarea mazăril pentru boabe , și a 
plantelor furajere. Faptul că terenul 
a fost arat in întregime din toamnă 
a permis să se treacă, pe terenuri 
zvîntate, la plantarea cartofilor. în- 
tilnindu-1 in cimp, inginerul loan 

în prezent se poate aprecia cu de
plin temei că — cu mici excepții 
— toate lucrările din actuala cam
panie, în toate unitățile agricole, se 
desfășoară sub semnul răspunderii și 
competenței, la un nivel calitativ su
perior anilor precedent!. Că așa stau 
lucrurile o ilustrează și modul con
cret în care se desfășoară insămin- 
țarea florii-soarelui in unități agri
cole din consiliile agroindustriale Pe
rișor și Amârăști, ce dețin o pon
dere însemnată la această cultură. 
Pe terenurile cooperativelor agrico
le Radovan, Perișor și Lipov, bună
oară, se punea sub brazdă sămința 
de floarea-soarelui pe ultimele su
prafețe din cele 2 519 hectare cite 
sint planificate pe ansamblul consi
liului agroindustrial Perișor. Pe o- 
goarele celor trei cooperative este o 
mare concentrare de. forțe : 41 com
bina toare. 77 discuri și 37 semănă
tori. „Pentru a încheia și in aceste 
unități semănatul florii-soarelui. am 
mobilizat toate mașinile și utilajele 
agricole de la unitățile care au fi
nalizat mai devreme această lucrare, 
ne spune Tudor Butoi, președintele 
consiliului agroindustrial Perișor. 
După cum se observă, pregătirea te-

suceava, S-a încheiat
Vremea favorabilă din această pri

măvară a permis oamenilor muncii 
din agricultura județului Suceava să 
înregistreze ritmuri inalte de lucru 
pe ogoare. Buna organizare a acti- 
vității in cimp, folosirea corespun
zătoare a bazei tehnico-materiale, a 
forțelor mecanice și umane, precum 
și utilizarea fiecărei ore bune de 
lucru au avut ca efect terminarea, 
in ziua de 26 martie, a plantării car
tofilor pe întreaga suprafață plani-

riile populației, dispune de o suprafa
ță de peste 1 600 hectare. întrucit lu
crările intrepririse pină acum pentru 
îmbunătățirea pajiștilor nu sint su
ficiente, am dorit să aflăm părerile 
unor cadre de conducere și specia
liști in privința modului in care aces
tea s-au organizat și desfășurat.

„Pe tinetele și pășunile mai apro
piate am putut acționa mai prompt 
pentru fertilizarea, curățirea, nive
larea și aplicarea amendamentelor 
— arăta Ileana Cosnean, secretar al 
comitetului de partid al cooperativei 
agricole din Zăbala. Cu mult timp 
inainte am început fertilizarea pa
jiștilor mai apropiate cu îngrășă
minte organice, am reparat gardu
rile pentru tarlalizare. urmind ca. 
incă din aceste zile prielnice pentru 
întreținerea lor. să efectuăm și alte 
lucrări decit cele amintite. în acest 
an. ne-am propus să obținem canti
tăți mai mari de masă-verde la hec
tar. fapt ce va permite unității 
noastre să realizeze in zootehnie 
producții superioare față de anii 
trecuti. Trebuie să recunoaștem insă 
că nu am organizat acțiuni de masă 
in privința ridicării rodniciei pășu
nilor și finețelor. de aceasta făcin- 
du-se vinovate atit conducerea coo
perativei agricole, cit și organele și 
organizațiile de partid din teritoriu, 
care nu au controlat modul în care 
factorii cu răspundere in acest dome
niu își îndeplinesc atribuțiile ce le 
revin".

Concluzii asemănătoare privind 
modul de exploatare a pajiștilor au 
rezultat și din discuția avută cu to
varășul Nicolae Enea, președintele 
consiliului agroindustrial de care 
aparține cooperativa agricolă din 
Zăbala. „Recolta de zece tone de 
masă-verde la hectar, in unele 
locuri chiar mai mică, a situat uni
tatea respectivă printre cele cu pro
ducții scăzute de lapte, după cum 
furajarea necorespunzătoare în pe
rioada de pășunat a determinat 
unele anomalii in starea fiziologică 
a animalelor, avind repercusiuni 
asupra natalității, datorită atingerii 
virstei de montă la 40 de luni, față 
de 18, cit era normal. Se poate face 
ușor un calcul privind pierderile de 
reproduși înregistrate de unitate 
numai pentru că nu s-a folosit la 
maximum potențialul productiv al 
pajiștilor. Nici in momentul de față, 
deși timpul este favorabil, nu se 

Variu a precizat : „Din primele zile 
de lucru am trecut cu toatei forțele 
la pregătirea terenului, la semănat 
și plantat în cele trei brigăzi din 
Merișor, Bușag și Bozinta Mare. Ex
periența din anii trecuți a demon
strat că semănatul in perioada opti
mă, respectarea strictă a verigilor 
tehnologice duc la recolte bune. Nu 
mai departe decît in anul trecut, an 
mai puțin favorabil pentru cultura 
oartofului, am obținut producții cu 
care ne mindrim".

Aceeași preocupare am întîlnit-o 
ți ta fermele din Seini, Satulung , și 
Remetea Chioarului ale întreprinde
rii agricole de stat Baia Marc. Tova
rășul Vasile Hărănguș, directorul 
tehnic al întreprinderii, pe care îl 
însoțim prin cele trei ferme, a ur
mărit Îndeaproape calitatea lucră
rilor, ritmul de lucru pe zile și ore. 
în acest context ne-a spus : „Noi 
avem de semănat 1 490 hectare din 
care 1 310 hectare cu plante de nu
treț. Pină la această dată am reali
zat 900 hectare. Sintem cu toții în 
cimp, cu specialiștii și mecanizatorii, 
pentru a folosi din plin timpul de 
lucru. Pregătirea terenului se face 
diferențiat, in funcție de cultură". 
După cum se vede, ritmul de lucru 
este asociat cu calitatea lucrărilor.

Gheorghe PARJA 
corespondentul „Scînteli*

renului se face diferențiat, in funcție 
de structura solului, pe fiecare solă 
in parte".

Cu aceeași răspundere față de ca
litatea insămînțărilor se acționa și 
pe ogoarele cooperativei agricole 
Amărăștii de. Sus, care va cultiva 
220 hectare cu floarea-soarelui. Fie
care solă se pregătea și se însămința 
sub observația nemijlocită a specia
liștilor. Ne oprim la un punct de 
lucru supravegheat de tovarășul 
Marcel Nițu, președintele cooperati
vei agricole". Anul trecut am obținut 
doar 2 800 kilograme floarea-soare
lui la hectar, ne spună el. In acest 
an ne-am angajat să realizăm 4 400 
kilograme la hectar. Pentru aceasta, 
concomitent cu pregătirea terenului 
facem și erbicidarea. Incorporarea 
semințelor sub brazdă se face, cum 
lesne se poate observa, cu semănă- 
torile bine reglate, dotate cu distri
buitoare de îngrășăminte complexe 
pe rind". întrucit și aici se insămin- 
țau ultimele suprafețe cu floarea- 
soarelui, s-a trecut pe un front larg 
la extinderea altor lucrări.

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scînteli*

plantarea cartofilor
ficată de 23 000 hectare. Aceasta, pre
cum și faptul că, s-a arigurat mate
rial de plantat numai din soiuri de 
mare producție și din verigi biologi
ce superioare, că această cultură a 
fost amplasată pe cele mal bune te
renuri. care au fost fertilizate cu im
portante cantități de gunoi de grajd și 
îngrășăminte chimice, asigură condi
țiile obținerii celor mai mari pro
ducții de pină acum in agricultura 
suceveană. (Sava Bejinariu).

multă iarbă la vară
poate vorbi de mobilizarea locuito
rilor satelor pentru îmbunătățirea 
pajiștilor, pentru curățirea lor, in 
special a acelora care sint situate 
la distante mai mari de comună".

Referitor la programul de creștere 
a potențialului productiv al pășuni
lor și finețelor din zona analizată, 
tovarășul Gavril Fazekas, directorul 
Întreprinderii pentru îmbunătățirea 
si exploatarea pajiștilor Covasna. 
spunea : „Pe trupul de pajiști ce 
aparține cooperativei agricole Zăba
la, numit Zirnea. pe o suprafață de 
peste 800 de hectare, se vor efectua 
lucrări de îmbunătățiri in valoare 
de aproape opt milioane lei, sumă 
din care în anul trecut s-a cheltuit 
aoroape un milion de lei. In acest 
an sint prevăzute lucrări în valoare 
de două milioane de lei. urmind ca 
pină Ia sfirșitul anului 1990 să 
terminăm toate amenajările".

In mod intenționat am scos in e- 
Vidență eforturile statului pentru 
ridicarea productivității pășunilor 
de care beneficiază in primul rind 
unitățile agricole. întrucit, din pă
cate. există greșita părere potrivit 
căreia aceste terenuri trebuie în
grijite și întreținute de organele de 
specialitate, si mai puțin se tine cont 
de prevederile actelor normative 
prin care se precizează obligațiile 
celor ce folosesc aceste pajiști. în
suși faptul că pină în momentul de 
față nu s-a organizat o campanie 
susținută de întreținere a pășunilor 
și finețelor și că anul trecut pro
ducția de masă-verde la hectar nu 
s-a ridicat la nivelul cerințelor do
vedește cu prisosință slaba preocu
pare a consiliului de conducere al 
cooperativei agricole, a Consiliului 
popular din Zăbala și a cetățenilor 
pentru punerea în valoare a acestei 
importante bogății naturale, deter
minantă pentru creșterea producții
lor animaliere.

în concluzie, exprimăm convin
gerea că factorii de răspundere din 
comună vor depune eforturile ce se 
impun pentru o mai bună colabora
re cu organele județene de specia
litate, care trebuie să se materiali
zeze prin mobilizarea tuturor cetă
țenilor la efectuarea unor lucrări de 
ridicare a potențialului productiv 
al pajiștilor județului Covasna.

Constantin T1MARU 
corespondentul „Scînteli*
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
» »

a primit pe președintele Fundației „Apelul pentru conștiință" din S.U.A.
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni, pe Arthur Schneier, 
președintele Fundației „A- 
pelul pentru conștiință" din 
S.U.A., care efectuează o vi
zită ln (ara noastră.

Oaspetele a mulțumit pen
tru întrevederea acordată, 
pentru posibilitatea oferită 
de a vizita din nou România 
și de a se reintîlni cu pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

în cadrul convorbirii care

a avut loc cu acest prilej au 
fost abordate unele proble
me privind relațiile de cola
borare dintre România și 
S.U.A., precum și aspecte 
actuale ale vieții politice in
ternaționale.

Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO
Cu prilejul realegerii dumneavoastră ln funcția de președinte 

al Republicii Democratice Madagascar, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez calde felicitări.

Sint Încredințat că raporturile de prietenie șl colaborare sta
tornicite intre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult In 
viitor, ln interesul popoarelor român și malgaș, al cauzei păcii, 
înțelegerii și colaborării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mal bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate po
porului malgaș prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

♦ La Centrala electrică de termoficare Craiova II CRONICĂ

„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU

PERSONALITATE DE PRESTIGIU MONDIAL"
Declarațiile președintelui Adunării Naționale a Republicii 
Islamice Pakistan la întîlnirea cu reprezentanți ai presei

A fost efectuat primul paralel 
la cel de-al doilea turboagregat

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Ion Pățan a fost numit in funcția 
de ministru al finanțelor.

Cronica zilei
într-o telegramă 

rășului NICOLAE 
secretar general al 
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de Comi
tetul județean Dolj al P.C.R., se ra
portează că in ziua de 26 martie a 
fost efectuat primul paralel Ia cel 
de-al doilea turboagregat de 150/120 
MW, pe lignit, din cadrul Centralei 
electrice de termoficare Craiova II.

Prin finalizarea și punerea in 
funcțiune a acestui obiectiv de in
vestiții, realizat în întregime din 
componente furnizate de întreprin
derile românești de profil, puterea 
instalată în județul 
producerea energiei

adresată tova- 
CEAUȘESCU, 

Partidului Co-
de cărbune este superioară 

celei 
actualului

Dolj pentru 
electrice ps

bază 
cu aproximativ 30 la sută 
existente la începutul 
cincinal.

în telegramă este subliniat anga
jamentul oamenilor muncii din ju
deț de a depune toate eforturile 
pentru transpunerea neabătută în 
viață a orientărilor și indicațiilor 
secretarului general al 
în industrie, agricultură, 
te domenii de activitate 
hotărîrea de a întîmpina 
tante succese în muncă 
45-a aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XIV-lea al parti
dului.

partidului 
ln celelal- 
o dată cu 
cu impor- 
cea de-a

(Agerpres)

martie. oraAșadar, duminică, 26
10 și un minut, s-a efectuat cel din
ții paralel la cel de-al doilea grup 
energetic de 150/120 MW (150 MW 
cind funcționează in regim de con- 
densație, vara, și 120 MW cind mer
ge în regim de termoficare, iarna), 
de la Centrala electrică de termofi
care Craiova II. Acest semnificativ 
eveniment de producție constituie un 
temei de satisfacție și un important 
succes înscris ln cronica întrecerii 
socialiste de către oamenii muncii 
doljeni, obținut ca urmare a mate
rializării sarcinilor și orientărilor 
’ormulate de tovarășul 
licolae Ceaușescu, secretarul ge

neral al partidului, la recenta con
sfătuire de lucru pe probleme eco
nomice de la C.C. al P.C.R. O dată 
cu racordarea la sistemul energetic 
național a acestui nou turboagregat, 
județul Dolj dispune in prezent de 
o însemnată putere instalată in ter
mocentrale care funcționează pe bază 
de cărbune, in două mari unități de 
profil : Centrala termoelectrică Ișal- 
nița și Centrala electrică de termo
ficare Craiova II.

Complexele și modernele utilaje și 
Instalații ale noului obiectiv energe
tic sint, in totalitatea lor, creația 
gindirii și tehnicii românești con
temporane. Se poate aprecia cu de
plin temei că înalta lor fiabilitate a 
fost probată de buna funcționare a 
acestor noi tipuri de agregate și in
stalații energetice, incorporate și in 
primul turboagregat de 150/120 MW, 
care a fost pus în funcțiune. în ca-

drul aceleiași unități, exact cu 19 
luni in urmă. în acest răstimp, la 
C.E.T. Craiova II s-au produs pes
te 1,3 milioane MWh energie elec
trică, în condițiile reducerii consu
murilor specifice și asigurării unui 
inalt grad de disponibilitate a uti
lajelor, ce a depășit lunar 95 la sută, 
ceea ce confirmă calitatea și efi
ciența echipamentelor, capacitatea 
profesională a energeticienilor dol- 

ani, se mențin 
fruntașilor pe

jeni, care, în ultimii 
constant in rindul 
țară.

Proiectanții noului 
getic de la Craiova . __
din cadrul Institutului de studii și 
proiectări energetice București ; 
furnizorii principali de echipamen
te — întreprinderea de mașini grele 
și întreprinderea „Vulcan" din Ca
pitală ; iar constructorii — bri
găzile energo-montaj, energo-con- 
strucția, de instalații și automatizări 
din cadrul trustului de profil Bucu
rești, precum și brigăzile spe
cializate ale trustului de antrepriză 
generală construcții-industriale Cra
iova. Ilustrativ pentru modul res
ponsabil in care s-a acționat în ul
tima vreme pe șantierul acestui 
prioritar obiectiv de investiții este 
faptul că, pe baza programului a- 
doptat și a măsurilor intreprinse de 
comandamentul constituit de comite
tul județean de partid, pentru orga
nizarea temeinică a intregii activi
tăți, îndeosebi a montajului, s-a re
dus perioada probelor premergătoa
re efectuării celui dinții paralel —

obiectiv ener- 
sînt specialiștii

comparativ cu primul grup energe
tic — fără rabat de la calitate.

„Acest lucru a fost posibil prin de
tașarea unor muncitori cu înaltă ca
lificare și specialiști de la unitatea 
beneficiară, care au lucrat nemijlocit 
la montajul echipamentelor și efec
tuarea probelor, prin organizarea 
muncii non-stop. acționlndu-se efec
tiv zi și noapte, a ținut să precizeze 
Ion Marcu. inginerul-șef al Centralei 
electrice de termoficare Craiova II. 
Suflarea conductelor de înaltă pre
siune și temperatură, bunăoară, s-a 
făcut intr-un timp cu adevărat re
cord, doar în 10 zile. Aproape fără 
clipe de răgaz și cu simț de răspun
dere s-a acționat și la realizarea spă
lărilor chimice. întregirea circuitelor 
de Înaltă presiune și temperatură, pe 
schemă definitivă, montarea aparatu
rii de măsură și control, probele cu 
generatorul electric și reglajul la tur
bină și altele".

Prezenți de mai multe ori pe acest 
mare șantier energetic, și in mod deo
sebit în perioada de vîrf a lucrărilor 
de montaj și de efectuare a probe
lor, am fost martorii unei atmosfere 
de muncă spornică, angajantă și res
ponsabilă, specifică perioadei premer
gătoare sărbătoririi unor importante 
evenimente politice și istorice din 
viața partidului și a țării. Alături de 
montori. de specialiști ai întreprinde
rilor furnizoare de echipamente ener
getice. s-au remarcat — prin aportul 
lor deosebit adus la efectuarea pri
mului paralel — energeticieni cu ex
periență aparțintnd unităților bene
ficiare : Centrala electrică de termo
ficare Craiova II și întreprinderea 
„Electrocentrale" Craiova, Printre ei. 
inginerul Ion Bărbulescu. directorul 
întreprinderii „Electrocentrale", In
ginerii Emilian Dobrescu și Ion 
Marcu. din conducerea C.E.T. Craiova 
II. maiștrii Vasile Dan, Traian 
Sîrboiu. Gabriel Lucaciu. Ștefan Poe- 
naru. Petre Tănase. Șerban Petrică. 
Dumitru Pungaru. Benone Mitroi. Ilie 
Preda și Marin Șelaru. ce au făcut 
dovada înaltei lor competențe profe
sionale. neprecunețind nici un efort 
pentru ca ce) de-a! doilea gruo de 
150/120 MW de la C.E.T. Craiova II 
să pulseze cit mai repede energie în 
magistralele de lumină ale țării.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Elene, ambasadorul acestei 
țări la București, Georges S. Linar- 
dos, a oferit luni o recepție.

Au participat Ștefan Andrei, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
niștri, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Dumitru Gheorghișan a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România in Republica Co
lumbia, în locul tovarășului Gheor- 
ghe Fulea, care a fost rechemat 

(Agerpres)

tv
19,00 Telejurnal
19,30 Concepția secretarului general al 

partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
dezvoltarea intensivă, organizarea 
și modernizarea industriei, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științe! 
si tehnicii. Documentar (color)

19,50 In fruntea partidului șl a țării — 
un strălucit conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Documentar 
(color)
Cu țara intr-un glas. Spectacol 11- 
terar-muzical-coregraflc (color) 
Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — Erou al păcii 
mondiale. Documentar (color) 
Idei în acțiune • Angajare mun
citorească. revoluționară. Renorrei 
Magistrale ale socialismului • Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră. 
Film documentar-artistic (color). O 
oroducție a Studioului de film TV 
Telelurnal 
închiderea programului

20,10

21,10

21,30

21.50 
22.00

1

Nicolae BABALĂU 
corespondentul „Seinteii"

cinema ACTUALITATEA SPORTIVĂ

• Martori dispăruți : SCALA (11 03 72;
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVOiU* 
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; J9.
• Gala filmului tunisian : „Mirajele 
ueșerlului» : SlUuiO (59 53 15) — 19 
W Fata Morgana : DACIA (50 35 94) — 
9‘ 11' 13* 15" 17* 19
• Revanșa:’ DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• ln fiecare zi mi-e dor de tine : CO- 
l’ROCENI (81 68 88) — 15; 17; 19
• De ce are vulpea coada : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MUN
CA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Expediția : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19
• Vacanța cea mare ; AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : 
BUCUREȘTI (1561 54) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
•_Prețul unei vieți: LUMINA (14 74 16) 
_  9 ■ 12 * 15 * 18
• Vftduvele : TIMPURI NOI (15 61 10)
- 9, 11; 13; 15; 17; 19
• Sora 13 : BUZEȘTI ((50 43 58) — 9; 
11; 13: 15; 17; 19
• Cine ești, calărețule?: FERENTAR. 
(80 49 85) — 14,30; 16,45; 19
• Unde este un „nofelet* : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
O Oricare fată iubește un băiat: GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Comedianta : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Destin tragic : MIORIȚA (14 27 14)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Karel Gott : ARTA (21 31 86) 13;
15; 17
• Mari regizori, mari actori: PATRI? 
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45
• Program pentru copii și tineret : 
DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

HANDBAL. Un nou și remarcabil 
succes al handbalului nostru: echipele 
feminine Știința Bacău și Chimistul 
Rimnicu Vilcea s-au calificat în fina
lele cupelor europene! Handbalistele 
din Bacău (32—20 și 22—22 in semifi
nalele cu formația bulgară Ț.S.K.A. 
Septemvriisko Zname Sofia) s-au 
calificat în finala „Cupei Cupelor", 
iar handbalistele din Rimnicu Vilcea 
(34—25 și 26—29 în semifinalele cu 
Spartacus Budapesta) in finala „Cu
pei I.H.F.", Echipa Mureșul Tîrgu 
Mureș. prezentă in semifinalele 
„Cupei campionilor europeni", a fost 
eliminată in această fază de dețină
toarea trofeului, Spartak Kiev 
(22—25 în tur și 17—24 in retur).

TENIS. în Turneul Internațional de 
tenis de la Key Biscayne (Florida), 
argentinianul Alberto Mancini a 
furnizat o surpriză, eliminindu-1 cu

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Giselle. Spectacol prezentat 
de Teatrul „Fantazio* — Constanța — 
i8 ; (sala Amfiteatru) : Actorul — 18 
> Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Studioul 
unărului muzician (XLI). Studenți ai 
Conservatorului „C. Porumbescu*. Co
mentariul : Anca Andriescu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Aida — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Su- 
zana — 18
• Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire. — 18 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Uriașii munți
lor — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele 
— 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 70 81) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Scaiul — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala
Magheru) : Taifun — 18 ; (sala
Studio) : Cuibul — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Așteptam pe altcineva — 18
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase“ 
(15 56 78, sala Savoy) : Culisele revis
tei — 16: 19.30: (sala Victoria, 50 58 65): 
De la tango la rock — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română*4 (13 13 00) : Dacă e marți, e 
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Pistruiatul — 15

3—6. 6—3, 6—4. 6—3 pe suedezul Mats 
Wilander. în turneul feminin, cam
pioana argentinianâ Gabriela Saba
tini a invins-o cu 6—2, 6—2 pe neo
zeelandeza Belinda Cordwell, iar 
Helena Sukova (Cehoslovacia) a dis
pus cu 6—1, 6—2 de Barbara Paulus 
(Austria).

RUGBI. La Casablanca, in meci 
pentru grupa B a Campionatului eu
ropean de rugbi — „Cupa F.I.R.A.", 
selecționata Marocului a întrecut cu 
scorul de 17—8 (10—4) formația Ce
hoslovaciei.

HOCHEI. La Helsinki, in prezen
ta a peste 6 000 de spectatori, s-a 
disputat meciul internațional amical 
de hochei 
ționatele 
Hocheiștii i 
vingători i 
0—1, 1—0).

pe gheață dintre selec- 
Finlandei și U.R.S.S. 

sovietici au terminat în- 
cu scorul de 4—1 (3—0,

După cum s-a anunțat, o delegație 
parlamentară pakistaneză, condusă 
de Malik Meraj Khalid, președintele 
Adunării Naționale a Republicii Is
lamice Pakistan, a efectuat o vizită 
in România, la încheierea căreia con
ducătorul delegației a făcut — in ca
drul unei intilniri cu ziariștii — ur
mătoarea declarație :

Așa cum știți, am fost aleși ta Adu
narea Națională în 1988 și prima 
ocazie ce ni s-a oferit de a vizita o 
țară străină a fost — spre marea 
noastră satisfacție — vizita ln Româ
nia. cu istoria ei bogată. Sîntem sa
tisfăcut!. în primul rînd, pentru că 
relațiile dintre Pakistan și România 
sint deosebit de cordiale și priete
nești. Poporul pakistanez are cele 
mai alese sentimente față de condu
cerea de partid a României. în frunte 
cu președintele Nicolae Ceaușescu, 
față de poporul român. De aseme
nea, există relații de cooperare ta 
toate domeniile. în special în sferele 
schimburilor economice, tehnico-ști- 
ințifice, iar România a sprijinit pro
iectele Pakistanului privind dezvol
tarea industriei și agriculturii. Rela
țiile prietenești au fost cu totul re
marcabile în trecut și continuă să 
fie și în prezent.

După cum se știe, președintele 
Nicolae Ceaușescu manifestă o deo
sebită preocupare față de probleme
le oamenilor din întreaga lume și. în 
special, față de problemele țărilor 
lumii a treia. între care se numără 
și Pakistanul. Domnia sa a vizitat 
Pakistanul în mai multe rînduri.

Potrivit așteptărilor noastre, am 
fost primiți cu o deosebită căldură 
și am avut convorbiri extrem de 
rodnice, în cursul cărora am abordat 
aproape toate problemele privind în
tărirea și promovarea relațiilor noas
tre in domeniile comercial, economic, 
tehnico-științific, al educației etc. Am 
avut prilejul să discutăm cu toate 
personalitățile pe care am dorit să 
le întilnim.

Sîntem mîndri de faptul că Româ
nia este prima țară din lume care 
s-a debarasat cu atita curaj de po
vara datoriei externe. Este unica țară 
din lume care a reușit să se 
descătușeze de aceste lanțuri care 
apasă atîtea țări, inclusiv Pakistanul. 
De fapt, după obținerea independen
tei, noi ne aflăm sub jugul neocolo- 
nialismului, economia noastră conti
nuă să fie afectată și sîntem la 
discreția celor care ne acordă credite 
de natură să ne înrobească. Ținînd 
seama de aceasta, sîntem mindri și 
fericiți și felicităm poporul român că 
sub actuala conducere a fost capabil 
să realizeze acest lucru, care, după 
părerea mea, este un miracol. Și sint

ln care se avan- 
agriculturii, In

ta
convins că, ln ritmul 
sează în domeniile 
dustriei, științei și tehnologiei, 
curînd ea va intra ta rindul țărilor 
dezvoltate, cu toate că. foarte mo
dest. conducătorul republicii declară 
că țara va păși de abia ln rindul 
statelor mediu dezvoltate. Noi sin- 
tem convinși că România va deveni 
în curînd o țară dezvoltată. Și, în 
pofida tuturor acestora. România 
nu nutrește ambiția de a-și impune 
hegemonia asupra vreunei alte țări. 
Am fost primiți de președintele 
Nicolae Ceaușescu. care a avut 
amabilitatea să ne acorde întreve
derea. ce a durat 97 de minute. A 
fost cea mal strălucită clarificare a 
problemelor ce confruntă astăzi ome
nirea. Și. după cum s-a exprimat atit 
de academic președintele 
Nicolae Ceaușescu. cea mai impor
tantă problemă astăzi este însăși su
praviețuirea omenirii. Pentru ca ome
nirea să fie salvată, se impune 
dezarmarea totală — nucleară, chimi
că și convențională. Și a avut per
fectă dreptate cînd ne-a spus nouă 
— și o spune de multă vreme Între
gii lumi — că vorbele trebuie să 
coincidă cu faptele.

Dar aceasta este doar o Idee, doar 
Începutul, iar actuala dezarmare de 
numai 2 sau 3 la sută este insufi
cientă ; trebuie să facem mult mal 
mult Înainte de a spune că dorim 
Intr-adevăr să supraviețuim. Așadar, 
totul depinde de cei care produc 
arme și, după cum s-a subliniat la 
începutul convorbirilor, dacă toate 

‘ aceste fonduri care sint folosite pen
tru fabricarea de arme vor fi reo
rientate spre dezvoltarea popoare
lor și spre eliminarea suferințelor 
omenirii, adevărata salvare vă pu
tea fi Înfăptuită. Acesta a fost 
punctul său de vedere și vorbea ca 
o personalitate de prestigiu mondial, 
nu numai ca lider al României, ci 
și ca o personalitate a întregii lumi. 
In acel moment am avut sentimen
tul. și am fost sincer convinși, că 
domnia sa se identifică cu întreaga 
omenire și este o personalitate cu 
vederi foarte largi. Poporul român 
are șansa deosebită de a-1 avea ca 
lider, deoarece domnia sa personifi
că intr-adevăr unitatea și solidari
tatea diferitelor pături ale societății. 
Este cu adevărat o șansă, pentru că 
altfel nu s-ar putea înregistra pro
grese în nici un domeniu. Am dis
cutat, de asemenea, alt'e probleme 
și în special președintele și-a pre
zentat punctul de vedere, pe care-1 
cunoșteam înainte de a veni aici, 
dar domnia sa a înfățișat probleme
le punindu-ne, pe noi și pe alții, în 
fata deciziilor pe care trebuie să le 
luăm încă de pe acum. De pildă.

pe lingă această 
dării armamentelor, 
soluționarea 
și destinderea tensiunilor.

Cu toate că procesul a Început 
deja și consensul general Înaintează 
rapid la nivel Internațional, aceste 
eforturi trebuie Intensificate. Tre
buie făcut mult mai mult în acest 
domeniu. Așadar, domnia sa a cla
rificat ln mod strălucit problema 
respectivă. După 
despre 
tre și 
citare 
pentru 
Islamabad, 
A.S.E.A.N.,

problemă a lichl- 
s-a referit la 

conflictelor regionala

aceea, a vorbit 
prietenia dintre țările noas- 
a adresat un mesaj de feli- 
premierulul Benazir Bhutto 
organizarea desfășurării, la 

a conferinței țărilor 
, la care, după o absen

ță Îndelungată, a participat șl Rajiv 
Gandhi și unde au avut loc con
vorbiri foarte prietenești, exîstind 
speranța că relațiile noastre cu In
dia «e vor'Îmbunătăți.

Președintele Nicolae Ceaușescu, de 
asemenea, șl-a prezentat cu amabi
litate punctul de vedere ta legătu
ră cu soluționarea problemei afgane. 
Cu toate că trupele sovietice s-au 
retras, 3 milioane de refugiațl se 
află ln continuare de partea pakis
taneză a frontierei și pină cind 
pacea nu va fi pe deplin restabili
tă nu credem că el se vor Întoar
ce. Aceasta Înseamnă că pentru 
Pakistan vor continua să existe nu
meroase probleme.

Domnia sa a avut amabilitatea de 
a ne Încuraja, de a ne asigura de 
sprijinul său, astfel incit această 
problemă să fie pe deplin soluțio
nată in scurt timp. Sîntem cu toții 
bucuroși că tocmai președintele a 
fost cel care șl-a prezentat punctul 
de vedere propriu și in această pro
blemă, ta care are perfectă drep
tate. ’

Pe Ungă acestea, am discutat pro
bleme ale colaborării dintre cele 
două țări, președintele exprimtadu-și 
dorința de a primi vizita premieru
lui Benazir Bhutto în România. Si 
foarte curind, in acest sens, ii va fi 
adresată o invitație oficială. La în
toarcerea in țară vom prezenta in 
detaliu această convorbire, subliniind, 
rezultatele ei. Totodată, in calitatea 
noastră de parlamentari, vom face 
tot ce este posibil pentru consoli
darea relațiilor dintre România și 
Pakistan. Așadar, această vizită a 
fost foarte rodnică și sintem profund 
recunoscători conducătorilor, in spe
cial președintelui României, pentru 
condițiile create, precum și poporu
lui român pentru calda primire pe 
care ne-a făcut-o.

întorcîndu-ne în Pakistan, vom 
face totul pentru intensificarea re
lațiilor dintre țările noastre.
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Marșuri pentru dezarmare și pace
unei noi ordini

AGENȚIILE DE PRESă!

de 
in

BONN 27 (Agerpres). — Zeci 
mii de persoane au participat 
R.F.G. la tradiționalele demonstrații 
de primăvară pentru pace, dezarmare 
și securitate socială.

în centrul acțiunilor pentru pace, 
care s-au desfășurat in 300 de orașe, 
a stat apelui de a se renunța la mo
dernizarea și dezvoltarea rachetelor 
nucleare. Participanții — membri ai 
partidelor social-democrat, comunist, 
ecologist, ai organizațiilor sindicale, 
ai grupărilor antirăzboinice — au de
monstrat sub lozinca „Să se moder
nizeze politica — nu armele !“.

Marșul de trei zile din regiunea 
Ruhr s-a desfășurat sub lozinca 
„Locuri de muncă și pace".

La o mare demonstrație de masă 
organizată la Munchen, participan
ții au atras atenția și asupra perico
lului reînvierii neonazismului.

La Bremen, cei 3 000 de participanți 
s-au pronunțat pentru o a treia „op
țiune zero" in ce privește rachetele 
cu rază scurtă de acțiune, pentru 
crearea unei Europe fără arme nu
cleare și au cerut renunțarea la pro-

iectele de înarmare ale guvernului
R.F.G.. informează agențiile A.D.N. 
și D.P.A,

PARIS 27 (Agerpres). — La che
marea Mișcării pentru pace din 
Franța, zeci de mit de persoane au 
participat, duminică, la un marș in 
favoarea păcii, organizat in orașul 
Strasbourg, informează agenția A.D.N.

Participanții s-au pronunțat impo- 
triva cursei înarmărilor, pentru des
tindere internațională.

După cum relevă agențiile T.A.S.S. 
și A.D.N., circa 6 000 de participanți 
la un marș al păcii din Franța și 
R.F.G. s-au intîlnit la Strasbourg și 
au semnat un apel împotriva esca
ladării cursei inarmărilor nucleare. 
Apelul se pronunță împotriva așa- 
zisei modernizări a armelor nuclea
re ale N.A.T.O. amplasate în Euro
pa. precum și pentru amputarea bu
getelor militare. Europa trebuie con
struită pe calea cooperării pașnice 
a tuturor popoarelor, și nu cu aju
torul rachetelor — se arată in do
cument.

economice internaționale
— relevată la sesiunea anuală 

a Comisiei Economice 
și Sociale a O.N.U. pentru 

Asia și Pacific
BANGKOK 27 (Agerpres). — La 

Bangkok s-au deschis luni lucrările 
celei de-a 45-a sesiuni anuale a Co
misiei Economice și Sociale a O.N.U. 
pentru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.), 
la care participă delegați din apro
ximativ 40 de țări, precum și re
prezentanți ai unor organizații inter
naționale.

Deschizind lucrările, primul-mlnis- 
tru al Thailandei, C'hatichal Choon- 
havan, a subliniat că economia mon
dială și economiile naționale sint 
confruntate cu u.n pericol imediat — 
creșterea protecționlsmului. El a che
mat țările din Asia și zona Pacifi
cului să extindă cooperarea regio
nală.

în primele lor intervenții la sesiu
ne, delegații au evidențiat necesita
tea instituirii unei noi ordini econo
mice internaționale.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA Ei ÎNFĂȚIȘARE

Val de asasinate în capitala S.U.A.

z

• Alertă la Spitalul general al districtului 
Columbia • In ghetourile infestate de stupe
fiante, asasinatele se țin lanț • Doar in 
două luni ți jumătate, 95 de omucideri
• „Situație de urgență din punctul de vedere

al criminalității"

Intr-un amplu studiu pe marginea creșterii criminalității in S.U.A., 
in special in capitala țării — Washington — cunoscuta revistă americană 
„Newsweek" scrie

Chiar și pentru un chirurg vete
ran ca dr. Marvin Barnard, direc
torul serviciului de urgență de la 
Spitalul general al districtului Co
lumbia (in care este amplasată ca
pitala S.U.A. — Washington), noap
tea de 14 februarie a.c. a fost o 
noapte de groază. între ora 20,00 și 
miezul nopții, poliția din districtul 
Columbia a alertat personalul spi
talului că in ghetourile infestate 
de stupefiante s-au produs opt inci
dente separate în care au avut loc 
schimburi de focuri. In total, s-au 
înregistrat trei 
în condițiile in 
ore se produce 
dere, capitala 
capitala asasinatelor în America.

ExDlozia de violență provocată 
in ulțimul timp de droguri la Wa
shington este pur și simplu ului
toare. Din 1985, cind cocaina 
„crack" era aproape necunoscută in

morți și 10 răniți, 
care la fiecare 16 

in medie o omuci- 
țării a devenit și

oraș, numărul total al omuciderilor 
a sporit de la 148 la 372, un salt de 
151 la sută. Alte orașe — New York 
și Detroit, de exemplu — au cifre 
substanțial mai ridicate. Dar nici 
un alt mare oraș din America nu 
are o rată mai ridicată a crimina
lității, definită prin numărul de 
omucideri Ia
Washingtonul a avut, in 1988, o rată 
de 60 omucideri ia suta de mii de 
locuitori, in condițiile in care popu
lația totală este de 625 000 de per
soane. Această rată este ceva mai 
înaltă chiar și decît cea a Detroitu- 
lui, cunoscut multă vreme ca fiind 
capitala asasinatelor in S.U.A. $i, in 
condițiile în care de la 1 ianuarie 
a.c. și pină Ia jumătatea lui martie 
au avut loc 95 de asasinate, Wa
shingtonul pare pornit să stabileas
că anul acesta un nou record de 
violență. Dacă măcelul continuă in 
același ritm, in întreg anul 1989

100 000 locuitori.

numărul omuciderilor de aici va 
ajunge la circa 550. Aceasta va ri
dica rata la aproape incredibi
lul nivel de 90 de asasinate la 
suta de mii de locuitori.

închisorile Washingtonului — a- 
rată iii continuare revista — sint 
supraaglomerate. Cheltuielile de 
întreținere au crescut în ultimii 
opt ani cu aproape 400 la sută, iar 
autoritățile penitenciarelor sint 
obligate să trimită condamnați din 
capitală chiar pină in statul Wa
shington pentru a-și executa pe
deapsa. în ciuda faptului că Wa
shingtonul este orașul american cu 
cea mai severă supraveghere poli
țienească, organele locale sint co
pleșite atit ca număr de oameni, 
cit și ca armament,

„Facem eforturi disperate" pentru 
a aduce sub control problema dro- 

egurtlor — a declarat primarul ora
șului. Marion Barry, revistei „News
week". „însă nu pot da asigurări 
localnicilor... Nu pot spune ferm că 
rata asasinatelor va scădea" — a 
adăugat el.

Fotografia de mai sus, publicata de revista „Newsweek", înfățișează un 
nou „coz" de omucidere la Washington. Valul de violență care a cu

prins capitala S.U.A. face zilnic noi victime

TRANSMIT:
PRIMIRE. Președintele Angolei, 

Jose Eduardo dos Santos, a primit 
■ la Luanda pe Iang Hiang Săp, pre- 
I ședințele Comitetului Permanent 
1 al Adunării Populare Supreme a 

R.P.D. Coreene, care i-a transmis 
un mesaj din partea președintelui 

| R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen. Au 
fost abordate 

| tării relațiilor 
I cele două țări.

aspecte ale dezvol- 
de prietenie dintre

La Habarovsk s-auPROTOCOL.
desfășurat lucrările celei de-a 31-a 
consfătuiri a Comisiei mixte so- 
vieto-chineze pentru navigația pe 
rîuri de graniță. A fost semnat 
un protocol privind navigația va
selor fluviale ale celor două țări 
pe Amur și afluenții săi.

ÎNTR-UN INTERVIU acordat 
ziarului indian „Hindustan Times", 
ministrul de externe afgan. Abdul 
Wakil, a declarat că guvernul de 
la Kabul este gata să accepte orice 
propuneri care au ca obiectiv so
luționarea problemelor cu care este 
confruntat Afganistanul. Pronun- 
țindu-se pentru o reglementare 
oolitică a situației din țara sa, 
Wakil a subliniat că guvernul este 
in favoarea desfășurării de alegeri 
libere, sub control internațional, 
care să permită formarea unui ca
binet cu o bază largă, așa cum 
prevede acordul de la Geneva.

ACORI). La Moscova a fost sem
nat un acord sovieto-nipon privind 
efectuarea unui zbor cosmic comun 
in anul 1991, care prevede desfășu
rarea de activități spațiale de că
tre un cosmonaut japonez, timp de 
șase, zile, la bordul complexului or
bital „MIR".

CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI 
R.P.D, COREENE la convorbirile 
de la Panmunjon consacrate orga
nizării unor contacte între scriitorii 
din cele două părți ale peninsulei 
a declarat că oficialitățile sud-co- 
reene au obstrucționat această ac
țiune. El a apreciat că, astfel, auto
ritățile de la Seul încearcă să pună 
un nou obstacol in calea inițiative
lor îndreptate spre deschiderea 
dialogului, spre reunificarea paș
nică a patriei.

Operațiunea „Curățirea", 
trîmbițata ofensivă contra 
fiantelor. lansată in 1986. a 
intr-un impas total. Șeful poliției, 
Maurice Turner, a opinat că trafi
cul cu drogul denumit „crack" nu 
va putea fi înlăturat fără o revolu
ție în atitudinea societății față de 
stupefiante.

Primarul și consiliul municipal 
iau în prezent în considerare dife
rite măsuri pentru contracararea 
crizei. Barry dorește legi mai seve
re împotriva deținerii de arme. 
Șeful poliției a declarat „o situație 
de urgență din punctul de vedere 
al criminalității" și a ordonat ca 
427 polițiști „de birou" să revină în

mult 
stupe- 
intrat

stradă. Consiliul municipal a votat 
impunerea unor restricții de circu
lație împotriva tinerilor sub 18 ani. 
Dar. putea fi mobilizată și Garda 
Națională.

Intr-o statistică intitulată „Sepa
rați si inegali", revista „Newsweek" 
dezvăluie că riscul de a fi ucis 
este pentru un tinăr negru din 
districtul Columbia de 1 la 400, in 
timp ce pentru un alb el este de 
1 la 7 000. De asemenea, rata mor
talității infantile este cu circa 10 
procente mai mare in rindul popu
lației negre, comparativ cu cea a 
albilor. In sfirșit, durata medie de 
viață la negri este mai scăzută cu 
aproape 10 ani decit la albi.

I RACHETE. Forțele armate ale I 
I Japoniei au primit primele două 

instalații de rachete „Patriot", rea- I 
ț lizate in S.U.A. Fiecare instalație 
| este formată din 20 de rachete 1 
„sol-aer“. care pot ataca mai mul- i 

I te ținte aflate la înălțimi diferite.

aniversării, anul 
ani de la revolu- 
1789, fosta fortă- 
Bastilia, distrusă

BASTILIA VA FI RECONSTRUI
TA. Cu ocazia 
acesta, a 200 de 
ția franceză din 
reață-inchisoare
in timpul revoluției, va fi recon
struită. Noua Bastilie va fi ridi
cată la o distantă de 70 m de lo
cul fostei închisori. Complet de- 
montabilă, ea vă servi, incepind 
din luna iulie, cînd lucrările vor 
fi terminate, drept spațiu pentru 
două expoziții cu caracter istoric 
și tot aici va fi expusă și ghiloti
na de tristă amintire a vechii în
chisori.
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PREȘEDINTELE Nj^^CMUȘEȘCU^ȘTRĂLUCIT PROMOTOR 
AL IDEALURILOR DE PACE, INDEPENDENTĂ Șl PROGRES

Proclamarea solemnă, (n urmi cu 15 ani, a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, prin voința unanimă a întregului nostru popor, 
ca întîiul președinte al Republicii Socialiste România, a deschis și 
mai larg drumul inaugurat de istoricul Congres al IX-lea al parti
dului de afirmare tot mai puternică a patriei noastre socialiste în 
viața internațională, în conștiința umanității.

In toți acești ani, sub impulsul hotărîtor al președintelui Repu
blicii, România s-a impus atenției universale prin angajarea sa 
plenară in dezbaterea celor mai arzătoare probleme ale contempo
raneității, prin fermitatea cu care a militat și militează pentru cauza 
sacră a independenței popoarelor, pentru respectarea dreptului tutu
ror națiunilor la dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pentru în
tronarea în raporturile dintre state a unor principii noi, de
mocratice, de egalitate și respect reciproc, pentru statornicirea pe 
întreaga planetă a unui climat de înțelegere, colaborare și pace. 
Așa cum arăta tovarășul Nieolae Ceaușescu, „viața, evenimentele au 
confirmat pe deplin justețea activității internaționale a partidului și 
statului nostru. Se poate afirma că nu au fost, in această perioadă, 
momente mai importante in viața internațională in care România

să nu fi acționat și să nu fi adus o contribuție activă, pozitivă, la 
soluționarea lor".

De un larg răsunet pe toate meridianele se bucură inițiativele 
istorice, demersurile neobosite ale președintelui Nieolae Ceaușescu 
pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, pentru soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase prin mijloace pașnice, prin tratative, pentru lichi
darea subdezvoltării, a prăpastiei dintre bogați și săraci și edificarea 
noii ordini economice internaționale, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, în care toate popoarele să se poată dezvolta în 
deplină libertate pe calea progresului și bunăstării.

In întreaga politică externă a României socialiste, promovată cu 
atîta strălucire de președintele țării, își găsesc manifestare plenară 
trăsăturile definitorii ale modului său de gindire și acțiune — spi
ritul revoluționar, umanismul și clarviziunea politică, capacitatea 
deosebită de a analiza științific și descifra evoluțiile noi ale lumii 
contemporane, activitatea prodigioasă desfășurată atrăgindu-i o bine
meritată considerație și prețuire pe toate meridianele.

Inițiative, propuneri, demersuri în consens cu 
interesele poporului român, ale întregii umanități
TliSwlSw NUfflSiF DERELflTII INÎRE STATE

Dezvoltarea relațiilor dintre state pe temelia noilor principii de relații, ale respec
tării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, ale asigurării dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinele constituie, în concepția României 
socialiste, o cerință esențială, în sprijinul căreia partidul și statul nostru, președintele 
Nieolae Ceaușescu au acționat și acționează cu neclintită perseverență și fermitate.

\
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CEAUSESCU
tin combat pour le desarmement 

et la paix

*

*

lațiile Internaționale, pentru reglementarea con
flictelor și o tuturor problemelor litigioase ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative, România 
a acționat fără preget pentru reglementarea la 
masa negocierilor a situațiilor de conflict din 
Orientul Mijlociu, din zona Golfului, din alte 
părți ale lumii.

• Din Inițiativa României, Adunarea Gene
rală a O.N.U. a adoptat in 1982 „Declarația 
privind reglementarea pașnică a diferendelor 
internaționale’’, Iar în 1985 Apelul solemn adre
sat statelor aflate in conflict pentru a pune ca
păt neintirzlat ostilităților militare șl a trece la 
reglementarea pașnică a diferendelor.

• De mai mulțl ani, țara noastră acționează 
pentru crearea în cadrul O.N.U. a unei comisii 
de bune oficii, mediere sau conciliere, la care 
să recurgă statele aflate in conflict.

• Pe baza acestor principii, România socia
listă o stabilit și dezvoltă In prezent relații di
plomatice și economice cu 155 de state de pe 
toate continentele.

• Noile principii șl-au găsit consacrarea șl 
In cele circa 130 de tratate și declarații co
mune semnate de țara noastră cu state din 
Europa, Asia, Africa și America Latină, cu pri
lejul Itinerarelor Istorice întreprinse de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, sau al vizitelor efectuate de nu
meroși șefi de state șl guverne In România.

• România s-a numărat printre cei mai activi

membri ai O.N.U. In acțiunea de elaborare 
și adoptare a „Declarației referitoare Io princi
piile dreptului internațional privind relațiile prie
tenești și cooperarea intre state conform Car
tei Națiunilor Unite'*.

• O activitate susținută a desfășurat Româ
nia in cadrul primei Conferințe pentru secu
ritate și cooperare In Europa, contribuind la ela
borarea, ca parte integrantă a Actului final de 
la Helsinki, a Declarației referitoare la princi
piile care guvernează relațiile dintre statele 
participante la C.S.C.E.

• Militind activ pentru abolirea forței din re
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PENTRU ÎNCETAREA OIRSEIINARMARILRR $1 ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII
Pornind de la faptul că problema cardinală a lumii contemporane o reprezintă 

oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, ca un proces unitar, care să cuprindă 
simultan toate categoriile de arme — nucleare, shimice, convenționale —, România a 
avansat, In perioada de cind tovarășul Nieolae Ceaușescu se află in fruntea partidului 
și a statului, o serie de inițiative și propuneri de un larg răsunet internațional. In ve
derea soluționării acestei probleme de vitală însemnătate pentru destinele umanității.
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• In urma unei Inițiative a României, Adu
narea Generală a O.N.U. a proclamat în 1970 
„Deceniul dezarmării al Națiunilor Unite 1970- 
1980”.
• La propunerea țării noastre, grupuri de 

experți au elaijorat In 1972, 1977, 1982 și 1988 
studii asupra „Consecințelor economice și so
ciale ale cursei înarmărilor**.

• In t>aza „Hotăririi C.C. al P.C.R. privind 
poziția României In problemele dezarmârii și In 
primul rind ale dezarmârii nucleare", din mai 
1978, țara noastră a adus o contribuție majoră 
la convocarea și desfășurarea primei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării.

• Istoricele Inițiative de pace șl dezarmare 
ale tovarășului Nieolae Ceaușescu din toamna 
anului 1981 și primăvara anului 1982 au gene
rat suita marilor adunări populare care au culmi
nat cu „Apelul poporului român", insumind 
18 milioane de semnături, adresat celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adunării Generale 'a 
O.N.U. consacrate dezarmării.

• ImbinTnd vortxi cu fapta, In urma referen
dumului organizat din inițiativa tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, In toamna anului 1986, 
România a redus In mod unilateral, cu 5-10 la 
sută, armamentele, efectivele și cheltuielile mi
litare.

• In spiritul poziției principiale a partidului 
șl statului, președintele Nieolae Ceaușescu a 
formulat principalele linii ale unui program cu
tezător și realist de acțiune, care are in vedere 
toate aspectele dezarmârii. Intre altele, propu
nerile românești preconizează :

• realizarea acordului dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. privind reducerea cu 50 la sută a arme
lor nucleare strategice, oprirea tuturor expe
riențelor nucleare, realizarea unui acord ge
neral care să ducă la eliminarea tuturor arse
nalelor nucleare ;

• Intensificarea activității pentru eliminarea 
armelor chimice șl a altor arme de distrugere 
In masă ; crearea de zone lipsite de arme nu
cleare șl chimice In Balcani, In alte zone din 
Europa și de pe alte continente ;
• trecerea la reducerea substanțială a efec

tivelor, armamentelor convenționale și cheltuie
lilor militare. ,

PENTRU FĂURIREA UNEI EUROPE UNU A SECURITĂȚII SI COOPERĂRII
Înscriind edificarea securității europene ca un obiectiv de prim ordin al politicii 

sale externe. România socialistă, președintele Republicii au acționat cu principialitate 
și consecvență in tot acest timp pentru realizarea unei Europe unite, pornind de la 
diversitatea orinduirilor sociale existente, pentru transformarea continentului european 
intr-un continent al păcii, înțelegerii și colaborării.

• In perioada 1972—1975, România a adus o 
contribuție larg recunoscută la pregătirea, des
fășurarea și încheierea cu succes a primei Con
ferințe pentru securitate și cooperare în Europa. 
Din inițiativa țării noastre, au fost elaborate o 
serie de norme de procedură democratică ale 
C.S.C.E. Actul final de la Helsinki, adoptat in 
1975, conține numeroase idei și propuneri for
mulate de România.

• In baza orientărilor președintelui Repu
blicii, țara noastră a jucat un rol important in 
adoptarea la Conferința de la Stockholm 
(1984-1986) a unui complex de măsuri de ordin 
politic și tehnico-militar destinate să reducă 
riscul unui război și să întărească securitatea și 
încrederea pe continent.

• „Considerentele și propunerile României, 
ale președintelui Nieolae Ceaușescu privind 
problemele dezarmării, intărirea increderii și 
securității pe continentul european", prezentate 
la negocierile privind reducerea forțelor armate

șl armamentelor convenționale In Europa șl a 
celor pentru adoptarea unor noi măsuri de în
credere și securitate, care au început la 6 mar
tie 1989 la Viena, se înscriu ca o contribuție 
concretă la promovarea cauzei securității eu
ropene.

In vederea realizării unui echilibru militar la 
niveluri cit mai reduse de înarmare, România a 
propus, între altqle :

• cele douășVilianțe militare să treacă la re
ducerea armamentelor și efectivelor militare, 
cstfel incit pină în anul 2 000 acestea să repre
zinte 50 la sută față de nivelul actual ; într-o 
primă etapă, reducerile să reprezinte 25-30 la 
sută ;

• în paralel, să se realizeze și reducerea 
cheltuielilor militare cu aceleași procente, sta
tele participante urmind să-și asume, prin an
gajamente unilaterale, obligația că nu vor fo
losi mijloacele financiare eliberate de pe urma 
reducerilor in alte scopuri militare ;

• să se acorde o atenție prioritară redu

cerii armamentelor cu mare capacitate ofen
sivă, cum sînt tancurile, artileria de calibru 
mare, mașinile blindate de luptă, unele tipuri 
de avioane militare, precum și a trupelor de 
desant aerian și aeropurtate, a unităților auto- 
amfibii de asalt.

In ceea ce privește negocierile pentru adop
tarea unor noi măsuri de încredere și securitate, 
țara noastră a propus, între altele :

• noua generație de măsuri de încredere și 
securitate să cuprindă restrîngerea Intensității 
și ariei activităților militare ;

• stabilirea de măsuri care să preîntîmpine 
accidentele nucleare ;

• renunțarea la unele activități care pot ge
nera neîncredere șl încordare;

• stabilirea unor zone de securitate și cori
doare de-a lungul frontierelor dintre state și la 
linia de contact dintre cele două blocuri mili
tare ;

• prevenirea creșterii încordării prin interzi
cerea dislocării de noi trupe, dezvoltării și am
plasării de noi Exize pe teritoriul altor state ;

• adoptarea de măsuri privind înghețarea 
cheltuielilor militare la nivelul actual și înce
perea de negocieri In vederea reducerii lor ul
terioare.

PENTRU EDIFICAREA NOII ORDINI ECUNUMCEINTERNATTDNAEE
Constituie un merit incontestabil al secretarului general al partidului, președintele 

Republicii, de a se fi numărat printre primii șefi de stat care au formulat postulatul unei 
noi ordini economice internaționale, de a fi elaborat o concepție originală, unitară și 
cuprinzătoare, și de a fi definit un program concret de măsuri în vederea realizării 
acestui deziderat, tntre acestea se numără :

• sporirea eforturilor proprii ale țărilor în 
curs de dezvoltare pentru punerea largă în va
loare a resurselor de care dispun ;

• dezvoltarea unei largi și neîngrădite co
operări Internaționale pentru sprijinirea efortu
rilor țărilor în curs de dezvoltare ;

• restructurarea actualului sistem financiar- 
monetar șl democratizarea organizațiilor finan
ciare internaționale ;
• soluționarea globală, politlco-economică a 

problemei datoriilor externe ale țârilor in curs 
de dezvoltare ;

• eliminarea practicilor discriminatorii și a 
barierelor din comerțul internațional ; renun
țarea la impunerea de embargouri și de mă
suri de constringere economică pe considerente 
politice ;

• asigurarea accesului statelor în ebrs de
dezvoltare la cuceririle științei și tehnicii con
temporane ; '

• convocarea unei conferințe speciale In ca
drul O.N.U. cu participarea statelor dezvol
tate și a țărilor in curs de dezvoltare pentru 
soluționarea tuturor acestor probleme.

estados - '
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Depunînd, cu 15 ani în urmă, jurământul solemn în fața Marii Adunări 
Naționale, cu prilejul învestirii în înalta funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nieolae Ceaușescu rostea angaja
mentul ferm de a promova neabătut o politică de prietenie și alianță cu 
toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiunile lumii, fără deo
sebire de orânduire socială, pe baza deplinei egalități în drepturi, de 
solidaritate cu forțele revoluționare, progresiste de pretutindeni, de pace 
și prietenie între popoare.

Aceste orientări principiale și-au găsit deplina acoperire în tot 
ceea ce România, președintele ei au întreprins in întreaga activitate

desfășurată pe arena internațională. Ele constituie, în același timp, 
chezășia că și în viitor președintele țării va acționa cu aceeași con
secvență și fermitate, cu același neclintit devotament, in slujba aspi
rațiilor vitale ale națiunii noastre socialiste, ale tuturor popoarelor lumii.

înalta prețuire, interesul amplu față de opera teoretică și practică a 
președintelui României își găsesc expresie în publicarea, in țări de pe 
toate continentele, — cum se poate vedea și din imaginile alăturate — 
a numeroase volume dedicate activității prodigioase a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, eforturilor sale neobosite pentru afirmarea marilor 
idealuri ale păcii, libertății și progresului.
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