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înaltul omagiu al partidului, al poporului 
strălucitei activități revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, 

măreț exemplu al luptei pentru libertate 
și independență, pentru edificarea socialismului

La întreprinderea de Alumină din Oradea se asigură o bună parte din materia primă necesară fabricării aluminiului românescFoto : E. Dichiseanu

BUCUREȘTI : Exportul 
realizat ritmic, integralPrin organizarea unor secții și fabrici specializate în producția de export, prin asimilarea unor produse noi, competitive, prin întărirea asistentei tehnice și sporirea calității produselor, colectivele de oameni ai muncii din numeroase întreprinderi din Capitală înscriu în ampla întrecere socialistă desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai noi și importante succese in producție și, în mod deosebit, în realizarea exportului. Astfel, ca urmare a atenției deosebite acordate realizării la termenele stabilite a contractelor încheiate cu partenerii străini, asimilării în fabricație a unor produse de nivel tehnic mondial, comandate de parteneri de peste hotare, un număr de 131 unități economice din Capitală raportează îndeplinirea și depășirea sarcinilor la export pe perioada care a trecut din acest an. Rezultate remarcabile au obtinut colectivele intreprinderilor „Electroa- parataj", de utilaj chimic „Gri- vita roșie", de mașini grele, de produse din lemn și mobilă, de pompe „Aversa", chimică „Dudești", de stofe de mobilă și altele, care au livrat suplimentar produse în valoare de peste 80 milioane lei. (Gheor- ghe Ioniță).
MEHEDINȚI : Record 

al minerilorîntr-un articol publicat în „Scinteia" din 11 aprilie, anul acesta, relatam despre punerea în funcțiune — la mina Zegu- jani din județul Mehedinți — a unui abataj cu cel mai lung cimp de exploatare — 1 000 metri liniari. Evidentiam cu deosebire recordul atins în luna martie la ritmul de înaintare în stratul de cărbune : 174 de metri. Pentru luna aprilie, destoinicii mineri de aici și-au propus să depășească propriul record, adică să realizeze o viteză de înaintare de 180 de metri. în cinstea zilei de 1 Mai. harnicul colectiv de muncă raportează un bilanț cu frumoase realizări, care s-au obtinut prin abnegație muncitorească : în luna aprilie s-a realizat o viteză de înaintare in stratul de cărbune de 210 metri. De la Începutul anului și pină în prezent s-au extras peste plan 35 000 tone cărbune. Mentinind aceleași ritmuri înalte de extracție, minerii de la Zegujani și-au luat angajamentul ca în cinstea celor două mari evenimente — cea de-a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și cel de-al XIV- lea Congres al partidului — să dea tării o producție suplimentară de 80 000 tone cărbune. (Virgiliu Tătaru).

0 bMifl istoiică a popemlui CMdus ile partid, 
expresie a unei poliiici economice științifice, consecvente
LICHIDAREA DATORIEI EXTERNE 

în condițiile puternicei dezvoltări 
economico-sociale a țării

Adoptînd hotărîrea de a plăti în acest deceniu întreaga 
datorie externă, am pornit de la faptul că numai prin lichida
rea acesteia vom putea să asigurăm deplina independență eco
nomică și politică, să înfăptuim neabătut Programul partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
să creăm condițiile necesare înaintării ferme a României spre 
comunism!

NICOLAE CEAUȘESCUCu sentimente de înaltă mîndrie patriotică, sînt puternic păstrate în conștiința tuturor cetățenilor patriei aprecierile formulate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recentaPlenara a C.C. al P.C.R. : „Pentru prima dată _ în istoria sa îndelungată, România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă — și economic, și politic !“ Aceste cuvinte, rostite de secretarul general al partidului, marchează un moment de amplă rezonantă în conștiința întregii națiuni, constituind un bun prilej pentru o succintă retrospectivă a evoluției economiei românești și pentru prefigurarea unor trăsături ale dezvoltării viitoare in înfăptuirea strategiei economico-sociale a partidului.O OPȚIUNE JUSTA PENTRU ACCELERAREA PROGRESULUI. Vlăguită după război — în anul 1945 producția industrială reprezenta 55 la sută, iar cea agricolă numai 40 la sută din nivelul de vîrf antebelic —, economia țării a parcurs un drum dificil de refacere, iar apoi de construire a unei infrastrubturl capabile să susțină dezvoltarea viitoare, concomitent eu plata apăsătoarelor datorii de război. Rezultatele obținute au fost fără îndoială notabile. Astfel. in anul Congresului al IX- lea al partidului, comparativ cu 1938, produsul social și venitul national erau de peste 4 ori mai mari, producția industrială crescuse de 9,6 ori, iar cea agricolă de 1,4 ori.Cu toate acestea, structura producției era deficitară, economia nu putea face față nici dezvoltării stabile pe termen lung, nici creșterii nivelului de trai al poporului. A fost momentul unei opțiuni istorice : alocarea pentru dezvoltare a unei părți sensibil mai mari din venitul național — singura cale de a asigura progresul rapid și sigur al economiei, ceea ce a creat premisele materiale necesare sporirii nivelului de trai. Astfel că, față de numai 17 Ia sută, cit fusese in cincinalul 1956—1960, ponderea fondului de acumulare în venitul național a crescut la 29,5,
Mobilizare exemplară pentru 

îndeplinirea indicatorilor de plan
A devenit o frumoasă tradiție ca apropierea zilei de 1 Mai să fie marcată in fiecare unitate economică, în fiecare județ, în fiecare sector de activitate de un tot mai amplu avînt in efortul pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicatorii cantitativi și calitativi. Recentele evenimente politice — plenara Comitetului Central, sesiunea Marii Adunări Naționale, marea adunare populară din Capitală, adunările populare din toate județele țării —, cuvintările rostite de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se constituie în noi și semnificative imbolduri pentru toți oamenii muncii de a acționa pentru atingerea unor ritmuri cit mai inalte de lucru, îndeplinirea planului la producția fizică și export, onorarea integrală a contractelor încheiate. în condiții de maximă calitate și eficiență.Din această mare cronică a muncii eroice, avîntate, ne vom referi în grupajul de azi la activitatea din două unități industriale care au obținut noi succese în producție, dedicate apropiatei sărbători a muncii.

La întreprinderea de Alumină Tulcea

ANGAJAMENTUL 
SOCIALISTĂ A„Cunoaștem bine potențialul colectivului nostru și știm că putem să producem și mai mult — ne spune inginerul Corneliu Munteanu, directorul întreprinderii de Aluminâ din Tulcea. Pe primul trimestru, producția fizică realizată peste plan se ridică la 12 mii tone alumină calcinată, ceea ce reprezintă onorarea angajamentului asumat în întrecerea socialistă pe întregul an". Rezultatul este cu atît mai meritoriu cu cit in urmă cu numai patru ani se înregistrau mari restanțe, față de un plan de producție mult mai mic decît în prezent. Cum a fost realizat saltul acesta ? „Ne-am hotârit să revedem toate fazele fabricației, fiecare utilaj și instalație, aflăm de la maistrul Vasile Ursu, secretarul comitetului de partid. Acolo unde existau probleme, unde lucrurile nu mergeau cum trebuie, colectivul a căutat și a găsit soluții pentru a așeza întreaga activitate pe făgașul ei normal. Așa s-au născut programele noastre de organizare și modernizare — direct din nevoile producției".Iată numai citeva din obiectivele adoptate și înfăptuite de aluminiștii tulceni pentru sporirea simțitoare a producției. în condițiile reducerii consumurilor materiale și energetice. La secția de filtrare albă, în locul agitării pneumatice a pulpei de alumină s-a introdus agitarea mecanică, pe 15 vase de descompunere. 

33,7 și 35,3 la sută în cincinalele dintre 1966 și 1980.O dată cu mobilizarea amplă a resurselor interne, a fost necesar să se recurgă și la resurse externe — îndeosebi pentru utilaje, tehnologii și licențe de producție în ramuri și sectoare de înaltă tehnicitate : construcții de mașini, energetică, e- lectronică, automatică. Iar aceasta deoarece nivelul tehnic al producției era destul de scăzut și, mai mult de- cit atît, economia nu dispunea de personalul calificat, de inginerii, de proiectanții care să realizeze în exclusivitate prin forțe proprii saltul tehnologic necesar reducerii și eliminării marilor decalaje dintre România și țările dezvoltate. Iată de ce apelul la finanțarea externă, la credite pentru accelerarea dezvoltării a fost, în momentul respectiv, o opțiune justă, indispensabilă.PENTRU DEPLINA INDEPENDENȚA ECONOMICA ȘI POLITICA A ȚARII. în perioada 1972—1980, exporturile românești au sporit de peste 3,5 ori, într-un ritm anual ce a ajuns, uneori, chiar la 30 la sută. Do aceea, continuarea acestei evoluții ar fi permis ca plata datoriei acumulate — de 11 miliarde dolari în 1980 — să nu reprezinte o povară pentru țara noastră. A intervenit însă o bruscă înrăutățire a situației economice mondiale, marcată sever de al doilea „șoc petrolier", de stagnarea și inflația din țările capitaliste dezvoltate. La începutul acestui deceniu țara noastră, asemenea celorlalte țări în curs de dezvoltare, a fost pusă în situația de a face față unor mari dificultăți legate de creșterea „facturii petroliere", de majorarea extraordinară a ratelor dobînzilor — care au ajuns, la un moment dat, la circa 20 la sută — și de limitarea posibilităților de export, sub impactul crizei economice mondiale. Cele mai multe țări în curs de dezvoltare nu au găsit soluții pentru restabilirea echilibrului extern, apelînd în continuare la credite, la început pentru plata importurilor, iar în ultimii ani mai mult

IN ÎNTRECEREA 
FOST ONORATEfectul ? Reducerea consumului e- nergetic cu 5 000 MWh- pe an, concomitent cu îmbunătățirea calitativă a produsului.Alt exemplu : materia primă —

La întreprinderea „Metalotehnica" din Tîrgu Mureș

ORGANIZAREA SUPERIOARĂ 
A PRODUCȚIEI - LA BAZA 

BUNELOR REALIZĂRIîntreprinderea „Metalotehnica" din Tirgu Mureș — adevărat „mecanic- șef“ al industriei constructoare de mașini textile — realizează și în acest an o gamă largă de produse, deosebit de solicitate atît de economia națională, cit și la export. Mașinile și utilajele pentru industria ușoară, care dețin ponderea în totalul producției-marfă a unității, piesele de schimb, cele turnate din oțel și din metale neferoase formează profilul de bază al întreprinderii și sînt realizate într-o variată gamă sortimentală. Este suficient să precizăm, bunăoară, că mașinile de cusut și de tricotat industrial se realizează lunar în peste 120 sortotipodimen- siuni.

pentru... achitarea dobînzilor la vechile credite.Rostul acestui articol nu este să analizeze situația financiar-valutară a altor țări, nici să realizeze comparații internaționale. Citeva date sînt însă indispensabile pentru o justă apreciere a opțiunii partidului și statului nostru de a lichida in cel mai scurt timp datoria externă. în 1980, totalul datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare se cifra la 650 miliarde dolari. Fie că măsurile de reajustare întreprinse de atunci nu au fost eficiente, fie că nici nu au fost adoptate cu hotărire asemenea măsuri, fapt este că datoria externă a țărilor în curs de dezvoltare nu a încetat să crească, ajun- gind in prezent la fabuloasa sumă de 1 320 miliarde dolari. în această situație, în prezent în multe țâri se vorbește nu despre rambursarea datoriei, ci de ținerea sub control a sporirii acesteia, dar nici măcar acest obiectiv nu pare ușor de realizat. Este o situație ce se datorește, în bună măsură, nivelului exagerat de ridicat al dobînzilor percepute de creditorii occidentali, sistemului ii- nanciar-valutar inechitabil, care a dus, in ultimii ani, la așa-numitul „transfer invers de resurse" : plățile în contul dobînzilor au fost mai mari decît afluxul net de resurse valutare către țările în curs de dezvoltare — prin noi credite, investiții directe sau ajutoare cu titlu nerambursabil. Așadar, s-a ajuns la situația paradoxală în care „Sudul" mai sărac finanțează „Nordul" bogat, în timp ce datoria externă a țărilor din primul grup nu încetează să crească, accentuînd dependenta economică față de țările celui de-al doilea grup.Este o „capcană" pe care țara noastră a urmărit și a reușit să o evite, adoptînd cu fermitate un program de reajustare economică ce a permis lichidarea întregii datorii în mai puțin de un deceniu. Justețea acestei opțiuni este pusă în lumină 
(Continuare in pag. a V-a) 

bauxita — prezenta un procent ridicat de impurități în condițiile prelucrării „clasice". S-a trecut la prelucrarea ei- pe sorturi, pe două linii paralele, ceea ce a condus la sporirea calității aluminei, competitivă astăzi cu cea fabricată de firme cu tradiție de peste hotare. Sau: aburul secundar rezultat din procesul de producție se pierdea. Un colectiv a studiat cu atenție tehnologia, a gîndit un schimbător de căldură tip țeavă în țeavă, care a fost introdus la secția leșiere și ulterior la calcinare. economisindu-se astfel anual 1 500 tone combustibil convențional.Exemplele ar putea continua cu multe alte măsuri care au dat roade. Practic, întreaga tehnologie este astăzi modernizată, dar, cum spun aluminiștii tulceni, pentru a ține pasul cu progresul tehnologiilor pe plan mondial, procesul de modernizare nu se poate considera niciodată încheiat.Concomitent cu perfecționarea tehnologiilor s-a acționat și pentru mo- 
(Continuare in pag. a IV-a)

Am făcut toate aceste precizări pentru a evidenția o dată mai mult importanța realizării ritmice, integrale a planului la producția fizică. Conștienți de acest lucru, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprindere se străduiesc să-și facă exemplar datoria. Ca urmare, în primul trimestru din acest an, planul la pro- ducția-marfă a fost realizat în proporție de 100,2 la sută. De remarcat că Ia sortimentele de bază — utilajele pentru industria ușoară și piesele de schimb — realizările sînt și mai bune: de 102,3 și. respectiv. 104 la sută. Aceasta a făcut ca, în perioada menționată, unitatea să reali- 
(Continuare in pag. a IV-a)

La centenarul zilei solidarității internaționale a celor ce muncesc, din întreaga lume, poporul nostru sărbătorește împlinirea a 50 de ani de la marea manifestație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939. Acest moment memorabil al istoriei naționale, in desfășurarea căruia rolul determinant a revenit tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU și tovarășei ELENA CEAUȘESCU, eroi ai clasei muncitoare, ai partidului, ai patriei române, a avut un puternic răsunet in conștiința vremii, pe plan intern și internațional. Ecoul său vibrant s-a transmis peste timp și s-a integrat in uriașul patrimoniu al procesului revoluționar continuu din societatea românească, de o amploare și o intensitate fără precedent după Congresul al IX-lea, in glorioasa EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.La a 50-a aniversare a impresionantelor evenimente de la 1 Mai 1939. rodnicia muncii creatoare a întregii națiuni, reliefată cu putere de continua dezvoltare economico-socială, constituie omagiul cel mai înălțător adus Partidului Comunist Român, ilustrului său secretar general, întîiul președinte al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru geniala strategie a construcției socialismului și comunismului în România.în țara noastră, ziua de 1 Mal a fost sărbătorită pentru prima oară în 1890, în baza hotărîrii adoptate de Congresul Internaționalei Socialiste, la care au participat și socialiștii români. De atunci, an de an. în cea dinții zi a lunii mai. entuziastele manifestații de la București, din alte oentre muncitorești au exprimat intensificarea luptei revoluționare. în numele intereselor supreme ale clasei muncitoare, ale poporului, ale patriei.Crearea partidului politic al muncitorilor. în 1893. pe baza ideilor socialismului științific, reorganizarea sa in Partid Social-Democrat, în 1910. au înarmat clasa muncitoare cu programe de luptă corespunzătoare etapelor istorice prin care a evoluat națiunea română. Un eveniment cardinal al istoriei țării l-a constituit făurirea partidului comunist, în anul .1921. Ia șcara României reîntregite.Partidul Comunist Român a trecut la organizarea și amplificarea activității sale in condițiile în care, la începutul anilor ’20. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a favorizat o serie de reforme, economice, sociale și politice, dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție capitaliste. Clasa muncitoare a cunoscut o creștere puternică, numerică și calitativă. A- ceastă nouă realitate a țării a determinat și întărirea rîndurilor partidului. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. la tribuna Plenarei Comitetului Central, „am fost, sintem și trebuie să răminem partidul clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată a societății noastre, clasa care are menirea istorică de a asigura făurirea socialismului și comunismului in patria noastră, in Întreaga lume".Baza de masă a tuturor acțiunilor politice organizate și conduse de partidul comunist a fost asigurată

Arhitectură nouă în orașul Tîrgu Frumos, județul lași Foto : S. Cristian

TIMIȘ : Producție fizică 
suplimentarăîn întîmpinarea sărbătorii de la 1 Mai, colectivele muncitorești din județul Timiș înscriu noi succese in cronica întrecerii socialiste. Prin aplicarea fermă a măsurilor din programele de organizare .și modernizare, care au condus la utilizarea mai eficientă a mașinilor si instalațiilor. □’ forței de muncă si a timpului de lucru, precum și la valorificarea superioară a materiilor Drime si reducerea con sumur.ilor materiale si energetice normate, productia-marfă industrială a fost realizată în proporție de 101 la sută, livrîn- du-se suplimentar economiei naționale produse în valoare de peste 126 milioane lei. între a- cestea. se află importante cantități de cărbune energetic, gaze asociate de sondă, laminate finite pline din oțel și alte mărfuri industriale și bunuri de consum. (Cezar Ioana).

Manea MÂNESCU,membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat
de participarea activă a clasei muncitoare, în alianță cu țărănimea muncitoare și intelectualitatea progresistă. împreună cu toate forțele înaintate ale societății. Această politică de largă colaborare națională a imprimat manifestațiilor revoluționare de 1 Mai un profund caracter popular.Erau ani grei. După ce, in perioada imediat următoare primului război mondial, într-o serie de țări europene au fost instaurate regimuri dictatoriale fasciste. în 1933, pe fondul crizei economice mondiale, hitlerismul a acaparat puterea in Germania. Pericolul grav de destabilizare economică și politică, de război, ce plana deasupra întregului continent, amenința direct și România.Pe plan intern, criza economică din anii 1929—1933 a determinat amplificarea exploatării și înrăutățirea condițiilor de muncă și de viață 

50 DE ANI DE EA MAREA DEMONSTRAȚIE PATRIOTICĂ, 
ANTIFASCISTA Șl ANTIRĂZBOINICĂ DE EA 1 NAI 1939

ale maselor. Pe fondul evenimentelor din Europa, organizațiile fasciste. încurajate și de cercurile reacționare din interiorul țării,' și-au intensificat activitatea. în noile condiții, era o cerință arzătoare ca lupta pentru drepturi și libertăți democratice, pentru înfăptuirea unor adinei transformări sociale, deziderate tradiționale ale militanților revoluționari, să se conjuge cu marele tel al salvgardării ființei patriei. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, poporul aveau nevoie, în mod obiectiv, de un puternic partid politic de avangardă, legat profund de interesele supreme ale țării, ale întregii națiuni. Acest rol și l-a asumat Partidul Comunist Român, organizatorul și conducătorul marilor bătălii politice împotriva exploatării, a fascismului și războiului, pentru apărarea independenței și integrității patriei.Partidul nostru a atras în rîndu- rile saje militapți devotați patriei, care cunoșteau și înțelegeau bine realitățile societății românești, conjunctura internațională. în viitoarea luptei politice a Partidului Comunist Român pentru dreptate socială și națională s-a afirmat personalitatea legendară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, erou ridicat din popor, ce se avintase, acum 60 de ani. în mișcarea sindicală, ca exponent al clasei muncitoare.Gindirea sa dialectică, înalta conștiință revoluționară și patriotică, proiectate cu putere în lupta politică, aveau drept inepuizabil izvor trainica legătură cu viața poporului, cunoașterea istoriei naționale, a legităților naturii și societății, învățătura socialismului științific, înalta răspundere față de destinele țării, în același timp, însăși personalitatea complexă a tovarășului Nicolae Ceaușescu se dovedea un izvor viu de cutezătoare idei și fapte revoluționare.

FORȚA INVINCIBILA 
A SPIRITULUI 

REVOLUȚIONAR
PAGINA A ll-A

CLASA MUNCITOARE 
- MEREU LA DATORIE 

ÎN ÎNDEPLINIREA 

ROLULUI El ISTORIC
PAGINA A III-A

A înțeles bine esența fascismului, i-a descifrat cu claritate caracterul reacționar și războinic, antiuman și antinational. Desemnat de partid in conducerea Comitetului National Antifascist, ca reprezentant al tineretului comunist, a acționat pentru influențarea opiniei publice, pentru o vie activizare a maselor largi de oameni ai muncii. în toate împrejurările a militat cu înflăcărare pentru a face din unitatea clasei muncitoare. a cocorului un zid de acă- rare a tării.în rîndurile cartidului. ale clasei muncitoare, ale tineretului comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu era cunoscut ca un neînfricat revoluționar. Se afla mereu între muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici. Avea o mare autoritate ; îndemnurile sale însuflețeau mase largi de oameni ai muncii în lucta revoluționară si catriotică. îmeotriva asupririi. a fascismului ; si războiului. Nu s-a temut nici de greutățile vieții în ilegalitate, nici de cumplita tenre- sitine din cartea regimului burshezo- moșieresc. Departe de a-1 infringe, anii de temniță, după prooesul is- ' toric din 1936. l-au călit : detenția la Doftana i-a fost înaltă școală comunistă. Aici și-a lărgit orizontul de cultură revoluționară, și-a ... întărit spiritul militant, conștiința patriotică. După ieșirea din închisoare avea să participe activ la cele mai grele bătălii, ca organizator politic și conducător •revoluționar.în acea perioadă de mari frămin- țări sociale, tovarășa Elena Ceausescu a îndeplinit importante sarcini încredințate de partidul nostru. df Uniunea. Tineretului Comunist. A inițiat si a organizat acțiuni revoluționare. a atras un mare număr de tineri, de femei, alte categorii sociale in lucta pentru apărarea liber tătilor democratice, pentru salvgar darea intereselor naționale. Setea d' învățătură, dorința de a afla răs punsuri la marile întrebări ale vre mii. de a înțelege în nrofunzim problemele clasei muncitoare di- care făcea parte, ale generației tine F®- cărei idealuri înaintate sidentifica, realitățile societății rom| nesti i-au deschis calea spre studii spre însușirea temeinică a tezauruli sindirii socialiste. revoluționar, spțe universul cunoașterii.Situația internă și Internațional i S-a agravat Ia înoeputul anului 193' . încurajate de atitudinea conciliator re a unor mari puteri, statele hitli risto-fasciste și-au intensificat pol- tica revizionist-expansionistă. Rin i P® rînd, au fost cotropite Austri Cehoslovacia, Albania. în jurul Pe - îomei se stringea tot mai mult cerc. I pericolului unei iminente agresiur Construcția continentală pașnică, bi zată pe tratate internaționale,' ei . acum numai o amintire.România a fost izolată pe plan e: > tern prin subminarea sistemului < alianțe pe a cărui temelie își coi struise apărarea defensivă interb. lică. Țara noastră s-a aflat astfel î . fața unor grave pericole ce-i ami .nințau hotarele sacre, independent 1 însăși existența națională.
(Continuare în pag. a V-a)
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FORȚA INVINCIBILĂ

A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
„Să dezvoltăm puternic spiritul revoluționar în muncă, în gîndire, în toate domeniile, să acționăm cu hotărîre împotriva a tot ce este vechi și perimat, a ceea ce nu mai corespunde actualei etape și să promovăm cu îndrăzneală noul, ceea ce se afirmă ca o necesitate a dezvoltării societății, atît în ce privește forțele de producție, cît și în știință, în învătămînt, în cultură, în întreaga dezvoltare economico - socială!“

NICOLAE CEAUȘESCU

Zile de înaltă, vibrantă trăire patriotică, incandescente zile de trăire revoluționară. De la un capăt la celălalt al pâmîntu- lui românesc, 23 de milioane de oameni aduc un profund omagiu, își exprimă stima și iubirea fierbinte față de ctitorul României socialiste moderne, cutezătorul făuritor de țară liberă și prosperă, strategul marilor bătălii purtate și ciștigate de popor, strălucitul conducător al partidului și statului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Ei omagiază cu recunoștință Partidul Comunist Român, care, prin întreaga sa politică pusă în slujba intereselor supreme ale patriei, își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce cu fermitate revoluționară opera de construcție socialistă și comunistă, aplicînd în chip creator principiile socialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre. Omagiind partidul, omagiindu-l pe secretarul său general, poporul român se omagiază pe sine, lupta și munca eroicei noastre clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor forțelor societății noastre, al căror e- fort continuu, rodnic, a căror voință de a înainta, în pofida unor împrejurări nu totdeauna favorabile, au făcut cu putință realizarea de dimensiuni istorice pe care in aceste zile România o proclamă cu mîndrie în fața întregii lumi : rambursarea integrală a datoriei externe, deplina independență politică și economică a țării.

Este o victorie a muncii eroice a poporului, este o victorie a spiritului revoluționar care ii animă pe cei ce muncesc. Spiritul revoluționar, rădăcină și încoronare a eforturilor îndreptate spre progresul și prosperitatea patriei socialiste, a procesului revoluționar în plină desfășurare, sintetizează marile virtuți dintotdeauna ale poporului român, ridicate la o nouă putere în anii construcției socialiste, mai cu seamă în anii de glorie inaugurați de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Adevărată sevă vie a organismului societății noastre, spiritul revoluționar se constituie într-o forță motrice ce impulsionează înaintarea neabătută a patriei spre culmile civilizației socialiste și comuniste. Acum, la marea sărbătoare a muncii libere, 1 Mai, în anul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției, cînd recapitulăm toate mărețele realizări ale anilor noștri, spiritul revoluționar se definește ca o componentă de seamă încorporată în toate ctitoriile materiale și spirituale ale epocii.lnmănunchem în această pagină opinii, fapte, care, în totalitatea lor, se constituie într-o încercare de a defini locul și rolul spiritului revoluționar în procesul de edificare a noii orînduiri pe pămîntul de la Carpați, Dunăre și Mare, locul și rolul său de-a lungul unei istorii revoluționare de profunde și ample semnificații.
Tradițiile eroismului muncitoresc

De-a lungul întregii existențe a clasei noastre muncitoare, spiritul revoluționar a constituit o trăsătură proprie, distinctivă a felului său de a gindi și a acționa. De la începuturile sale, intr-un proces continuu ascendent, ea s-a manifestat ca o puternică forță înnoitoare a societății, ca purtătoare a aspirațiilor de prefacere profundă, revoluționară a rînduielilor vremii. Ridicînd pe o treaptă superioară cele mai înaintate tradiții ale luptei poporului pentru progres economico-social, clasa muncitoare s-a afirmat ca un statornic și ferm luptător împotriva inegalităților și nedreptăților sociale, a asupririi și împilărilor de orice fel, pentru libertatea și demnitatea omului, a poporului. însuflețită de un viu și profund simțămînt al justiției, cinstei și demnității, muncitorimea română a purtat, încă din zorii afirmării sale pe arena socială a țării, dîrze bătălii de clasă, dovedindu-se cel mai ferm promotor al aspirațiilor de mai bine ale oamenilor muncii, ale întregului popor.Formîndu-se și dezvoltîndu-se într-o epocă in care națiunea română a trebuit să soluționeze probleme vitale, de care depindeau înseși prezentul și viitorul patriei — dobindirea independenței de stat depline, realizarea unității naționale-statale, modernizarea structurilor so- cial-politice, dezvoltarea forțelor de producție etc —, clasa muncitoare s-a aflat, de asemenea, în primele rînduri ale luptei pentru împlinirea acestor teluri, strîns legate, de altfel, de idealurile echității și dreptății sociale. în sprijinul acestora muncitorimea română a adus forța organizării sale, consecvența, fermitatea și combativitatea sa revoluționară, înaltele trăsături moral-politice care o caracterizau, atașamentul de nestrămutat la idealurile socialismului, în care vedea singura cale pentru ridicarea țării la un nou și demn statut politic. Istoria clasei noastre muncitoare constituie o strălucită pildă de înțelegere superioară a marilor imperative și comandamente ale fiecărui moment istorțc, a necesităților fundamentale ale țării și ale poporului, de angajare hotărîtă și activă în lupta pentru înfăptuirea acestora,, de spirit de dăruire și abnegație, de sacrificiu.— într-adevăr — ne spune dr. Constantin Petculescu, cercetător științific principal la Institutul de Studii Istorice si Social-Politice de pe lingă C.C. al P.C.R. —, între trăsăturile de permanență ce-au definit si definesc munca si lupta clasei muncitoare din tara noastră trebuie amintit, în primul rind. spiritul revoluționar de care a fost însuflețită mereu. Acesta s-a exprimat înainte de toate în fermitatea, consecventa și neînfricarea cu care clasa noastră muncitoare s-a ridicat la luptă pentru împlinirea idealurilor supreme ale poporului. Clasa noastră muncitoare a dat nenumărate bătălii sociale, ce s-au caracterizat printr-o puternică intensitate și combativitate, prin profunzimea și radicalitatea obiectivelor acestora, prin marea lor capacitate de iradiere socială, prin larga rezonanță în opinia publică a tării. în același sens este ilustrativ faptul că, incepînd chiar cu primul 1 Mai muncitoresc, cel al anului 1890, această zi a fost transformată într-o zi de luptă revoluționară, de contestare a alcătuirilor social-politice nedrepte ale k 

vremii, a orînduiri! capitaliste ; într-o zi de speranță în triumful idealului de edificare a unei societăți în care toti cei ce munceau — adică acei care erau făurarii bunurilor materiale și spirituale, temelia țării si factorii esențiali ai progresului său economico-social — să poată spune, așa cum scria un ziar socialist de la începutul secolului ; „Sîntem liberi, egali și frați".— Spiritul revoluționar al clasei muncitoare s-a manifestat, deopotrivă, în atașamentul său nestrămutat fată de idealul socialist, în încrederea cu care a urmat partidul său politic, revoluționar.— Muncitorimea română a înțeles de timpuriu că numai prin înlăturarea vechii orinduiri și făurirea societății socialiste se pot împlini idealurile de dreptate și egalitate socială ce stăpîneau inima și conștiința întregului popor, se poate asigura progresul economico-social multilateral al țării, propășirea și bunăstarea poporului și ale fiecăruia dintre fiii săi. Iată de ce, cu neabătută statornicie, clasa muncitoare din țara noastră s-a înregimentat încă de acum un veac și mai bine, sub faldurile steagului roșu socialist. Grăitor este, in acest sens, și faptul că fiecare sărbătorire a zilei de 1 Mai a constituit o reafirmare a atașamentului său fată de cauza socialismului, a convingerii că viitorul este al acestuia. Iar pe temelia acestși convingeri s-a clădit adînca încredere a oamenilor muncii în partidul politic revoluționar, în capacitatea acestuia de a conduce spre izbîndă lupta pentru împlinirea legitimelor vreri ale poporului ; sărbătorirea zilei de 1 Mai muncitoresc a subliniat cu pregnantă acest adevăr, arătînd că partidul muncitorilor are rădăcini adîncî in inima poporului, că muncitorimea era adînc pătrunsă de adevărul că „scăparea ei stă numai în întărirea partidului muncitorilor, singurul partid menit a lupta pentru dezrobirea claselor apăsate și jefuite", cum s-a scris cu aproape un secol în urmă.Spiritul revoluționar ce a însuflețit masele, clasa noastră muncitoare si-a aflat o pregnantă ilustrare la 1 Mai 1939, în cadrul marii demonstrații patriotice, antifasciste si antirăzboinice din Capitală, in organizarea si desfășurarea căreia o contribuție determinantă au avut tovarășul Nicolae Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu. Atunci, la chemarea partidului comunist, zeci de mii de oameni și-au afirmat voința de dezvoltare democratică a țării, speranța ei de pace și, deopotrivă, hotărîrea de a apăra cu orice preț independenta și integritatea patriei, de a se împotrivi cu orice sacrificiu fascismului și revizionismului. De altfel, autoritățile vremii raportau îngrijorate că străzile Capitalei fuseseră transformate intr-un autentic cîmp de manifestație revoluționară, că mulțimea defila cu pumnul strîns, scan- dînd lozinci comuniste. Spiritul revoluționar s-a exprimat atunci, așadar, prin hotărîre de luptă, prin curaj și dirzenie în afirmarea marilor comandamente ale epocii, prin voința de a rezista oricărei agresiuni ; înalta răspundere a clasei muncitoare față de soarta patriei primejduite de politica agresivă a statelor fasciste și revizioniste, spiritul revoluționar au constituit, așadar, substanța și temeiul celei mal puternice 

acțiuni cu caracter antifascist și antirăzboinic din Europa acelui timp.înaltul spirit revoluționar al clasei noastre muncitoare a fost probat prin fapte în anii grei ai războiului hitlerist, cînd aceasta a fost forța cea mai activă, cea mai hotărîtă a mișcării de rezistență antihitleristă în țara noastră, în cursul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, apoi în anii luptei pentru refacerea economiei distruse de război, pentru cucerirea puterii politice ; muncitorimea română a dovedit atunci înaltă abnegație revoluționară, putere de neînfrînt, biruind greutăți și obstacole ce păreau insurmon-
Comuniștii în primele rînduri ale 

luptei pentru afirmarea noului

Astăzl spiritul revoluționar a cunoscut o îmbogățire considerabilă a conținutului, a formelor de manifestare, a domeniilor în care îl găsim prezent. Spiritul revoluționar caracteristic clasei muncitoare a devenit o trăsătură distinctivă a întregii societăți, angajată in edificarea socialismului multilateral dezvoltat, în înfăptuirea unor grandioase obiective în industrie, în agricultură, în știință, în învătămînt. Dintre toate caracteristicile contemporane ale spiritului revoluționar, îngemănarea strînsă cu știința — forța fundamentală a progresului contemporan — este cea mai evidentă. De aceea vom stărui, în continuare, tocmai asupra acestei legături de substanță.Interlocutorul nostru este academicianul Nicolae Teodo- rescu, președintele Asociației Oamenilor de Știință, unul dintre fruntașii vestitei scoli românești de matematică.— Stimate tovarășe profesor, îngăduiti-mi să vă reamintesc una dintre ideile-forță subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului : „Intre cunoașterea științifică și concepția revoluționară există o strinsă unitate dialectică. Nu poți fi un bun om de știință fără a fi. în aceiași timp, un bun revoluționar, asa cum nu poți fi un bun revoluționar fără a înțelege bine si a cunoaște legile dezvoltării societății omenești, legile naturii, cele mai noi cuceriri ale științei si tehnicii". Sînt cuvinte de o profundă înțelepciune și semnificație...— ...o adevărată axiomă a epocii noastre. Știința este, prin natura ei, revoluționară ; fiecare pas înainte în cunoaștere aduce în societate o cantitate de nou care își va spune cuvîntul inlăturînd și/sau în- corporînd vechiul. Atentia pe care partidul nostru o acordă științei sporește an de an, cu fiecare etapă pe care societatea noastră o parcurge. în zilele noastre, știința este realmente o forță de producție — si cu atît mai mult va crește rolul ei în anii ce vin. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, a reiterat eu nenumărate prilejuri — si a făcut-o și Ia recenta Plenară a Comitetului Central — adevărul că Ia baza dezvoltării noastre economico-sociale trebuie să se afle cele mai noi cuceriri ale științei si tehnicii. Cu atit mai mult in noua etapă de dezvoltare a patriei.— Modernizarea este, prin ea însăși, o ilustrare a spiritului revoluționar care animă societatea noastră. 

tăblie, avînd rolul determinant în înfăptuirea tuturor prefacerilor structurale ce s-au petrecut în țara noastră, în realizarea tuturor izbînzilor obținute de poporul român pe calea edificării noii orînduiri.Prin toate acestea, istoria clasei noastre muncitoare alcătuiește un neprețuit tezaur de experiență, de gindire și acțiune revoluționară, căruia astăzi i se adaugă cu strălucire noi și noi valori, atestînd contribuția determinantă a clasei muncitoare la dezvoltarea generală și progresul economico-social multilateral al tării, la înaintarea sa neabătută spre piscurile civilizației socialiste și comuniste.

— Indiscutabil. A vorbi despre modernizare înseamnă a vorbi despre spiritul revoluționar. Aș dori să relev o trăsătură esențială a cercetării științifice in momentul de fată : ea a căpătat — și acest lucru, sînt sigur, va fi și mai evident în viitor — un caracter de masă. O adevărată armată de oameni de știință își face simțită prezenta în economia noastră, rezultatele obținute fiind inseparabile de munca lor, de devotamentul lor. de conștiința revoluționară și patriotică ce îi animă. Este un titlu de mîndrie și acesta pentru socialismul românesc — faptul că în doar patru decenii un număr de oameni, de neimaginat altădată, și-au dedicat și își dedică forțele cercetării științifice, încorporării rapide a roadelor ei în producția de bunuri materiale și spirituale.— Ce înseamnă, astăzi, pentru un om de știință, a fi animat de spirit revoluționar 7— Multe. înainte de orice, a fi devotat cu trup și suflet poporului. luptei sale pentru progresul infinit al patriei. înseamnă a fi un febril căutător al noului, a lupta de partea lui. a fi cu obstinație în căutarea autodepășirii, a voi cu toată ființa — de ce nu 7 — perfecțiunea. înseamnă a nu avea odihnă în cunoașterea a tot ceea ce reprezintă performantă în restul lumii și a munci fără odihnă pentru a o depăși. Acestea și multe altele, printre care, nu pe ultimul loc. așezăm cinstea — fată de sine, fată de semeni, fată de știință. Spiritul revoluționar este însăși seva vie a organismului științei....Discuția despre nou. despre valențele sale, despre căutarea și asimilarea sa continuă ln- tr-una din unitățile fruntașe ale ramurii sale, întreprinderea „Mondiala" din Satu Mare, într-o echipă ea însăși fruntașă — cea condusă de maistrul Angela Grigoreț.— Media noastră de vîrstă — începe interlocutoarea cu o precizare semnificativă —, a celor 48 de lucrătoare din echipă, este de 25 de ani.— Cum se explică faptul cft, în ciuda tinereții, sînteti mereu printre fruntași 7— Nu „în ciuda tinereții", ci, credem noi. „datorită tinereții". Simplu : printr-o permanentă și responsabilă deschidere spre nou. Iar noul, la noi. este mereu la ordinea zilei. Ba uneori chiar și a... orelor. El însumează, în primul rînd, o necontenită înnoire a producției — sîntem doar o unitate care pro-

1 Mai 1939 : grup de muncitori organizați în bresle demonstrînd în Capitalăducem în exclusivitate pentru export, iar partenerii noștri, deosebit de exigenți, ne solicită la eforturi permanente de a- daptare prin marea diversitate de modele contractate. Diversitatea, la rîndul ei, impune apelarea frecventă la o altă ipostază a noului : neîntrerupta modernizare, perfecționare a proceselor tehnologice.— Am dori o precizare : și modernizarea tehnologică face parte din preocupările echipei 7 Nu este aceasta, mai cu- rind, un atribut, o obligație a anumitor compartimente din întreprindere 7— Este, mai exact spus, o datorie comună. Dar as adăuga că impulsul spre modernizare pornește de cele mai multe ori dinlăuntrul echipei, din dorința noastră de a produce mai mult, mai repede, mai bine. Sint. la multe modele, operații de lucru cu un grad mai mare de dificultate prin execuție manuală. Dar, intr-un spirit de disciplină responsabilă, echipa noastră ia modelul-etalon în discuție pentru găsirea și stabilirea procedeelor tehnologice care asigură eficientă, productivitate, înaltă calitate. Și întotdeauna se găsește cineva, o muncitoare sau mai multe, care să propună introducerea unui dispozitiv sau a altuia, care să asigure creșterea productivității la unele operații.— Echipa, se poate spune,
Drumurile spre progres ale 

satului românesc contemporan

„Profundele transformări din agricultura românească își găsesc reflectarea în însăsi dezvoltarea agriculturii ialomițene, care a cunoscut un proces continuu de înflorire si modernizare, ca urmare a grijii deosebite a partidului și statului. a dumneavoastră personal. mult stimate si iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. ceea ce a asigurat creșterea an de an a producțiilor vegetale si animaliere, producția globală agricolă a județului Ialomița fiind în prezent de aproape 5 ori mai mare decît în 1965". Aceste cuvinte au fost rostite de la înalta tribună a Marii Adunări Naționale, luni. 17 aprilie, de către deputatul Marcel Dobra. Stăm de vorbă cu el, după întoarcerea din Capitală, la locul său de muncă : Cooperativa Agricolă de Producție Gîrbovi, al cărei președinte este. Un a- devărat ..promotor al spiritului revoluționar". Pentru că. de la începuturile îndepărtate si pină astăzi, viata și munca sa sint o adevărată pildă de acțiune revoluționară, de cutezanță, de neostenită voință de perfecționare. De la bun început, din prima zi de cînd este președinte al Cooperativei Agricole de Producție.— De cînd. tovarășe Dobra 7— Din ianuarie 1962. Și. ca să 
nu îmi mai puneți întrebarea 

trăiește intens ceea ce se poate numi „căutarea noului".— Știți care e una din explicațiile principale 7 Policalificarea. La noi în echipă, fiecare lucrătoare știe să execute toate operațiile. însăși această punere mereu in situația de a învăța ceva nou, de a-ti pune mereu mintea la contribuție, pentru a găsi calea cea mai scurtă spre acel „mai bine, mai repede, mai eficient", cîntă- rește enorm în balanța disciplinei muncii în toate accepțiile ei.— Să recapitulăm : deci — tinerețe...— ...voință de a învăța, căutare permanentă a noului, disciplină riguroasă — de la respectarea disciplinei tehnologice la punctualitate la program — un permanent efort de modernizare, de perfecționare. Și. trebuie neapărat să adaug, mult simt autocritic, neîmpăcare cu lipsurile, ca să nu rămineți cu o viziune prea „roz" despre munca și frămîntările noastre. Cam acestea caracterizează munca echipei noastre.Cu alte cuvinte, o ipostază a spiritului revoluționar în acțiune, una din miile șl miile de întruchipări ale spiritului revoluționar, așa cum am întîlnit-o în viată, printre muncitoarele unei întreprinderi din Satu Mare.

care normal ar fi la rînd, am să vă spun că la jumătatea anilor ’60 realizam 1 600—1 800 kg griu la hectar, 2 000—2 500 kg porumb. 500 kg de fasole. 800— 900 kg floarea-soarelui. iar sfeclă cam un vagon la hectar. Au trecut anii și producțiile pe care le obținem astăzi sînt. oricum, atît de mari incit nici unul din cei care arau și semănau atunci nu le putea visa : am ajuns să obținem peste 8 000 de kilograme orz la hectar, aproape 7 000 kg griu, 3 500 kg floarea-soarelui, 3 300 kg mazăre, 15 tone porumb și peste 50 tone sfeclă de zahăr la hectar. De la 150 de vaci, am ajuns la aproape 1 500 taurine, de la 18 porci la a- proape 6 000, am ajuns la a- proape 5 000 de ovine. Cum 7 Muncind și crezînd in propriile noastre puteri. Convingîndu-ne întîi pe noi că mîinenutem mai mult decît astăzi. Cînd am reușit prima dată 5 000 kg griu la hectar. în anul următor am muncit cu gîndul să obținem măcar cu 400—500 kilograme mai mult. La fel și cu celelalte. Țăranul a devenit un muncitor care are însă locul de muncă și uneltele expuse la soare. El este un luptător cu natura.— Sînteti Erou al Muncii Socialiste din 1971. Cred că a- ceastă distincție a venit să vă răsplătească munca, perseverenta, voința de a face toate mai 

bine astăzi decît ieri șl mîine mai bine decit astăzi.— Și cooperativa noastră. In primul rînd ea. este de două ori distinsă cu acest titlu și ne străduim ca pe blazonul nostru să fie și titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Aceste titluri, că de altfel și al meu. poartă în ele încărcătura muncii oamenilor. Probabil că cei care mi-au dat mie distincția s-au gîndit Ia cei 1 500 de cooperatori din Gîrbovi, care an de an pun pe masa tării zeci de mii de tone de produse agroalimen- tare. Eu așa cred, că distincția mea de erou este formată din- tr-o mie cinci sute de părticele care înseamnă munca depusă cu devotament revoluționar de
Tineretul se pregătește 

pentru mileniul trei

„Explodind" în a doua jumătate a acestui secol, electronica va domina, fără îndoială, mileniul al III-lea. Iar un tînăr, un foarte tînăr inginer electronist de astăzi va avea de spus un cuvint hotărîtor. după anul 2000 — chiar dacă numele lui a început să fie încă de pe acum foarte vehiculat. Pe drept temei. dacă avem în vedere realizările lui de pină acum și faptul că a ajuns, la vîrsta sa. să coordoneze activitatea laboratorului de electronică în- tr-una dintre cele mai reprezentative unități ale industriei electrotehnice din țara noastră : întreprinderea de Conductori Electrici Emailați Zalău.— După aparatul pentru detectarea defectelor de izolații în flux cu procesul de emaila- re, cu care ai obtinut locul I pe județ la Concursul de creație tehnico-știintifică pentru tineret, ti-ai mai trecut la activ o inovație ce se aplică cu deosebit succes : sistemul de comandă pentru bobinatoarele verticale, urmind ca acesta să fie generalizat la toate instalațiile verticale de emailat. Ce reprezintă, de fapt, pentru tine electronica 7— O lume în care îmi place să mă exprim, în care pot să visez. în care cred cu încăpățî- nare.— Romantic spus.— Poate, dar e vorba de un romantism aparte, în care parametrii de opțiune îmbracă alte nuanțe decît in urmă cu zece ani doar — sau mai puțin chiar, dacă avem în vedere ritmul foarte alert al progresului în acest domeniu. Este foarte important să crezi în ceea ce faci, în reușită. Noi facem aici cercetare aplicativă.— Care ar fi mobilul acestor căutări permanente, ambiții tehnice 7— Ar fi două : unul reprezentat de nevoia de a face mai repede și mai bine produse de calitate superioară, și al doilea — ambiția de a demonstra că noi. generația mai tînără s'n- tem capabili să ne asumăm răs

cooperatorii din Gîrbovi, Pentru mine, spiritul revoluționar se traduce prin a îndrăzni, a fi încrezător în propriile forte, a lupta pentru ca să fii mereu mai bun. Spirit revoluționar înseamnă a da tării mai multă pîine decît ar vrea natura ; a trăi altfel, mal luminat, mai bun, mai drept : a spori averea obștii, pentru că numai pe temelia ei am realizat tot ceea ce am realizat și tot numai pe temelia ei vom realiza recolte mereu mai mari, cu fiecare an, ...Gîndurile unui țăran din Cîmpia •Română, un om a cărui viată a stat și stă sub semnul luptei pentru mereu mai bine, în numele revoluției, în numele socialismului.

punderi mari, să facem ceva pe măsura anilor pe care îi trăim.— Și cei de pe șantierele tineretului de acum citiva zeci de ani — Bumbești-Livezenl ar fi un exemplu — erau marcați de ambiția de a demonstra că pot face ceva durabil. Sigur, la acea lecție de romantism revoluționar n-ai participat, n-aveai cum. o cunoști din manuale, din literatură.— Resimțim însă efectele ei. Eu sînt de loc din Treznea. Fac electronică, pot să mă exprim în această ramură de vîrf la numai 14 kilometri de locul în care m-am născut. E un lucru extraordinar ca pe o platformă industrială modernă, cum este cea din Zalău — ridicată în anii de mărețe împliniri socialiste ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" — ne o platformă foarte aproape de locul în care ai venit pe lume, să faci electronică. Or. această platformă s-a născut tot din- tr-un elan revoluționar, intr-un proces dinamic, marcat de încredere, chiar de romantism, dacă vreți — ne spune tînărul inginer Nicolae Dîrjan. 14 din cei 16 electronist!, ingineri și subingineri din laboratorul nostru sînt sălăjeni. Toti sînt sub 35 de ani si toti vor lucra, așa cum spuneți dumneavoastră. în mileniul a! treilea.Intr-adevăr, așa este. Și ce poate fi mai înălțător pentru un tinăr care visează la o uzină complet automatizată în mileniul următor 7 El și tovarășii săi de muncă trăiesc si muncesc pe terenul ferm al prezentului. formați și educați în spirit revoluționar : vor trăi și vor munci In România comunistă de mîine, pentru care se pregătesc de astăzi, căreia, asemenea tuturor tinerilor, asemenea întregului nostru popor, îi dedică tot ceea ce este mai bun. mai pur în ființa lor. Spiritul revo’uționar este însuși oxigenul pe care îl respiră tara în anii noștri, cei mai luminoși din milenara sa istorie.
Silviu ACHIM 
Georne-Radu CIIIROVICI cu sprijinul corespondenților „Scinteii" 
__________ 7
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CLASA MUNCITOARE-MEREU LA DA TORIE
IN ÎNDEPLINIREA ROLULUI El ISTORIC

„După cum a demonstrat cu putere viata — adevăratul judecător — clasa muncitoare și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste rolul de clasă socială conducătoare a întregii societăți. Ea reprezintă astăzi cea mai puternică forță socială — și, în perspectiva anilor 2000, ea va continua să se dezvolte atît numericește, dar mai cu seamă din punct de vedere al pregătirii generale, ca urmare a generalizării învățămîntului de 12 ani, a ridicării nivelului său de cunoștințe generale, profesionale și tehnice, apro- piindu-se tot mai mult de cerințele pentru o clasă muncitoare intelectuală/4
NICOLAE CEAUȘESCU

Nu de puține ori, în fața unor construcții de mari proporții și complexitate tehnică, în fața unor creații industriale de prestigiu realizate într-un timp record, sîntem tentați să ne mirăm. Așa a fost la construcția marilor hidrocentrale, așa a fost cind au apărut, la București, și in sute de alte localități, marile cartiere cu o nouă configurație — modernă, impozantă, copleșitoare — sau la Metrou, sau in fața Canalului Dunăre — Marea Neagră, în fața celor 180 de platforme industriale reprezentînd, în fapt, o întreagă nouă și puternică forță industrială... In fața tuturor acestor realizări de excepție și atîtor altora, al căror autor direct a fdst și este clasa muncitoare din România, un adevăr bine cunoscut nouă ne ajută să înțelegem că la mijloc nu este un miracol, ci forța morală de excepție a muncitorimii române, forța morală generată de spiritul revoluționar în stare să spulbere limite, să forțeze porțile și povîrnișurile necunoscutului. să demonstreze că imposibilul este totuși posibil.Spiritul revoluționar al muncitorimii române are adinei și vechi rădăcini într-un trecut îndelungat, încă de la apariția ei în istorie ca formație socială distinctă și cu o clară conștiință a propriei forțe și a misiunii sale în evoluția societății Este clasa care, prin structura ei socială, prin slujii ea intereselor întregului popor, prin perfecta cunoaștere și îndeplinire a misiunii ei istorice, a rupt barierele trecutului, a eliminat prin luptă nedreptele orînduiri și, fiind ceea ce 
a devenit prin propria-i capacitate — principala forță politică șl socială — și-a asumat răspunderea pentru instaurarea unui nou tip de relații sociale, pentru făurirea unei economii socialiste puternice, cu o industrie nouă și modernă, cu o agricultură a înaltului randament ; răspunderea pentru destinul nou și fericit al României. Ceea ce i-a conferit clasei noastre muncitoare puterea de a-și îndeplini cu succes acest rol, de a-și onora uriașa răspundere asumată în fața poporului român a fost și este conducerea ei de către partidul comunist, partidul de ea făurit și consolidat, născut din conștiința și din experiența ei istorică. Partidul care, de-a lungul întregii sale existențe de luptă revoluționară, s-a dovedit deschizător de drumuri, învingător în confruntarea cu dificultăți de orice natură, clarvăzător în descifrarea noului și in proiectarea viitorului.In toate, cheia de boltă a fost și rămîne spiritul revoluționar.Ce înseamnă astăzi spiritul revoluționar al clasei muncitoare ?......înseamnă botărîre, tenacitate în realizarea programelor dezvoltării din toate ramurile industriei, din toate domeniile economice și sociale....Înseamnă o largă deschidere spre ceea ce este nou și poate genera progres. înseamnă luptă pentru a impune noul

Să-ți amintești ce a fost, 
dar să privești înainte !

în fața oricăror împotriviri din partea spiritului rutinier, închistat, retrograd....înseamnă luptă și muncă stăruitoare pentru mereu noi cunoștințe profesionale, pentru o înaltă competență care să sporească, la nivelul vertiginosului progres științifico-tehnic actual, capacitatea de creație, gradul de tehnicitate al actului industrial,..Jnseamnă o permanentă grijă pentru ziua de mîine a clasei muncitoare prin formarea noilor generații de muncitori purtătoare ale acelorași înalte însușiri morale, ale aceluiași spirit revoluționar și cu o pregătire adecvată evoluției, de azi și de mîine, a tehnologiilor....înseamnă a gîndi, a acționa Întotdeauna numai în consens cu interesele patriei române și ale partidului el conducător.Astăzi, în România, clasa muncitoare este, categoric, clasa socială preponderentă. Pentru că într-o industrie care produce de 135 de ori mai mult decît în urmă cu 45 de an! este, corespunzător, antrenată o mult mai numeroasă parte a societății. „...Este necesar — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — să privim clasa muncitoare intr-o concepție mai largă, in rîndul căreia să se cuprindă și intelectualitatea, îndeosebi cea tehnică, care reprezintă o parte însemnată, mai avansată din punct de vedere științific și tehnic, a clasei muncitoare'*.Clasa muncitoare de astăzi este puternică, mai puternică decît a fost vreodată. Și nu doar prin număr. E puternică prin aceea că în mîinile ei se află o uriașă parte a avuției naționale — mijloacele producției industriale — pe care uti- lizind-o cu mereu crescută competență produce cea mai mare parte din volumul bunurilor materiale necesare dezvoltării și asigurării bunăstării poporului. E puternică, mai puternică decît a fost vreodată, prin aceea că, prin sistemul democrației muncitorești-revoluționare, este clasa conducătoare, voința ei fiind prezentă în toate cardinalele decizii ce definesc si călăuzesc destinul națiunii. E puternică, mai puternică decît a fost vreodată, în primul și in primul rînd prin aceea că, avînd in frunte partidul ei. Partidul Comunist Român, este mai conștientă ca oricind de propria-1 forță — probată intr-o glorioasă epocă de împliniri. E puternică, mai puternică decît a fost vreodată, pentru că s-a dovedit în stare să se modeleze și să se transforme pe sine, cucerind, potrivit noilor condiții ale dezvoltării industriale, o nouă calitate a pregătirii profesionale, a eticii profesionale, a nivelului general de cunoaștere. E puternică, mai puternică decît a fost vreodată, pentru că s-a dovedit în stare, în mii și zeci de mii de împrejurări ale actului construcției socialiste, de acțiuni si fapte ce par a tine de domeniul legendei.

Ne aflăm într-o puternică și recunoscută citadelă de lupta și muncă : întreprinderea de Vagoane din Drobeta-Turnu Severin. Este o unitate modernă, reprezentativă pentru industria Mehedințiului și a țării. Aici se realizează in prezent 22,3 la sută din producția de vagoane-mar- fă a României. II avem alături de noi pe un destoinic comunist, un om care mai bine de 40 de ani a muncit, precum toată a- ceastă mare și unită „familie", pentru a se parcurge — prin superbă dăruire și neîntreruptă autodepășire — drumul pînă la marile împliniri de astăzi. Este maistrul Jeane Megan, șeful secției a Il-a. îl ascultăm și reținem.— Atunci, în August 1944, cînd s-a răspîndit vestea că o coloană hitleristă se îndrepta spre Turnu Severin pentru a ocupa aici poziții de rezistență, muncitorimea orașului a acționat ca un singur om. Acolo, la porțile Severinului, părinții și frații noștri au făcut zid de apărare de netrecut în fața dușmanului. Coloana hitleristă a fost oprită și dezarmată. Bine cunoscut, episodul eroic de la „Porțile Severinului" este doar unul din sutele și sutele de momente ale luptei muncitorimii române, conduse și organizate de partid, pentru libertate socială și națională, pentru ceea ce atunci reprezenta ziua de mîine și a devenit, așa cum o trăim, frumoasa, însorita zi de azi a României socialiste.— A urmat — continuă maistrul Megan — o altă luptă. O luptă a muncii. Cea din perioada grea a reconstrucției. Mai ales că întreprinderea noastră fusese a- proape distrusă de bombardamentele războiului. Lucram in condiții grele, cu mari eforturi fizice. Pe vremea aceea reparam material rulant pentru calea ferată. Apoi a fost naționalizarea, primul plan de stat, primul cincinal... A venit apoi, după Congresul al IX-lea, timpul unor înnoiri de mari proporții, pe toate planurile. Desigur, s-a parcurs un drum lung de la ceea ce a fost și pînă la ceea ce este astăzi. Chiar nouă, celor vîrstnici, parcă ne vine greu să credem că au fost posibile intr-un timp atit de scurt atitea realizări. Știm prea bine ce tezător lui si Nicolae dată cind s-a aflat colectivului nostru drag, conducătorul statului ne-a adresat înflăcărate chemări la un susținut efort si o muncă mai bine organizată. ne-a dat prețioase indicații. care, pentru noi, s-au constituit in cuprinzătoare lizatoare programe de comunistă. Spunem cu că fiecare vizită de tovarășului Nicolae Ceausescu a fost începutul unei noi etape de dezvoltare si modernizare a întreprinderii. Avem azi o unitate cu secții de producție moderne, cu procese de fabricație mecanizate și automatizate. O unitate cu un prestigiu bine 

datorăm bărbatului cu- din fruntea partidu- a tării.Ceaușescu. tovarășului De fiecare în mijlocul ca oaspete partidului si
si mobi- actiune mindrie lucru a

consolidat, recunoscut șl apreciat in tară si peste hotare.— Care este acum principalul obiectiv al preocupărilor dumneavoastră ?— Parcurgem și acum un proces revoluționar. Pentru noi el se numește : înfăptuirea punct cu punct a programului de modernizare a producției. întregul nostru colectiv se află angajat în efortul de creație. Ne consultăm. menținem neîntrerupt acel ..flux" al ideilor, al înnoirilor. Sînt. de acum, si unele rezultate. în acțiunea de modernizare au fost finalizate 112 măsuri tehnjco-organizatorice. între ele. instalarea primului robot pentru operații de sudură...Procesul de care ne vorbea maistrul Megan, cel al continuării, pe trepte superioare și adecvat cerințelor noii etape istorice, a tradițiilor de luptă revoluționară s-a desfășurat la proporțiile întregii noastre clase muncitoare. Ne-a spus-o lămurit și un alt maistru, anume Teodor Marton de la întreprinderea Mecanică de Material Rulant „16 Februarie" din Cluj- Napoca :— Sint multe prilejurile în care ne amintim și ie spunem și celor tineri ce a fost, de ce tradiții se leagă prezentul muncii
De la partid am învățat 
răspunderea comunistăAu existat în România nu puține orașe fără o tradiție industrială. Și care astăzi au o industrie, și încă una de proporții. Sint orașele celor 180 de platforme industriale noi. Iată în ce termeni vorbește despre acest fapt maistrul Ilie P. Ilie de la întreprinderea de Geamuri din Buzău :— în materie de industrie, ca toti ceilalți buzoieni de virsta mea, nu prea am... amintiri. în 1945, zestrea industrială a Buzăului se compunea din- tr-o fabrică de cărămizi și țigle, o rudimentară turnătorie de fontă, o moară și cîteva... covrigarii. In 1965, Congresul al IX-lea ai partidului a deschis calea marilor transformări revolutionarc pentru întreaga țară, iar Buzăul, devenit in 1968 municipiu, a căpătat de la un an la altul o nouă fizionomie industrială si urbanistică. Cu cele 22 miliarde lei fonduri de investiții primite în ultimii 20 de ani. noi. buzoienii, ne-am construit zeci de întreprinderi moderne, grupate în platforme industriale puternice, și am învățat meserii noi. O dată cu orașul ne-am reconstruit pe noi înșine.— Deci dumneavoastră, ca muncitori, nu ați preluat o tradiție, ci ați creat-o...— Pe toate a trebuit să le învățăm. Noile profesii, dar mai cu seamă rigorile muncii industriale, disciplina, chiar și democrația... Pentru că... Uite, s-o luăm de la început. Acum 19 ani, cînd am început să realizăm primele produse — geam 

noastre. Evocăm bătăliile de clasă din trecut, rezistența împotriva fascismului, acțiunile de. salvare de la distrugerea de către horthyști a mașinilor și utilajelor în timpul luptelor pentru eliberarea orașului, în 1944, apoi munca eroică pentru refacerea de după război. Toate astea sînt istorie. Dar tot istorie este, și încă la ce dimensiuni 1, ceea ce s-a petrecut în întreprindere, în municipiu, în județ, în țară după Congresul al IX- lea. Această uriașă prefacere 1 în' toate, pe toate planurile! I-aș spune un salt istoric revoluționar. Care pe noi, clasa muncitoare, ca pe orice om al acestei țări, ne obligă moral la o acțiune pe măsura și in concordanța cu actualele cerințe ale progresului economico-social. Multe am izbutit, sîntem în plin proces de modernizare. Dar poate că cea mai mare realizare a noastră este omul nou, cu capacitatea sa creatoare. Am invitat în acești ani. asa cum nc îndeamnă partidul, secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. nu numai să muncim mai bine, ci si cum să conducem activitatea întreprinderii. cum să facem să sporească contribuția tuturor la creșterea producției, a calității si eficientei muncii noastre, expresie vie a calității muncitorilor noștri de azi. de proprietari. producători și beneficiari, a demnității lor muncitorești. Am învățat să ne amintim ce a fost, dar să privim mereu înainte.

tras, geam securizat șl oglinzi — rezultatele nu erau pe măsura bazei tehnico-materiale de care dispuneam. Concret, pentru 1 000 lei producție-marfă cheltuiam peste 1 400 lei. Apăruse chiar propunerea reprofilării întreprinderii. In 1973, în acel moment de cumpănă pentru noi. secretarul general al partidului ne-a vizitat,
ca oricind, 

muncitorul cu o înaltă
Mai prezent

conștiință revoluționară

la eficientă și calitative

Ce înseamnă conștiință muncitorească. revoluționară ? înseamnă multe, foarte multe lucruri ; înseamnă. în primul rind. fapte, acele fapte care determină, zi de zi și pretutindeni în industria noastră, participare prin efort, prin competentă. prin ingeniozitate și dăruire la progresul muncii, la perfecționări, economii, la creșteri pe toate planurile.Stăm de vorbă cu Radu Dinu, secretar lui organizației de la Brigada nr. 22. Antrepriza II din cadrul întreprinderii de Antrepriză Construcții-Montaj Siderurgice Călărași :
— Am venit Ia 

maistrul al birou- partid de
Călărași în

a înțeles situația și ne-a îndemnat să tratăm cu toată răspunderea noua noastră condiție de muncitori, să gîndim, să organizăm mai bine întreaga activitate. A discutat îndelung cu noi, ne-a sfătuit, ne-a ajutat. Am făcut întocmai și prin măsurile tehnico-organizatorice pe care le-am stabilit în consiliul oamenilor muncii, în organizațiile de partid și de sindicat, prin modernizarea proceselor de fabricație și asimilare de noi produse și tehnologii, întreprinderea noastră a devenit in următorii ani cea mai mare producătoare din țară de geamuri duplex, geamuri securizate pentru echipamente auto, aero și navale, geamuri nereflectorizante, oglinzi, mobilier urban, pro- filit, cărămizi și butelii din, sticlă. Acum, o mare parte din produsele pe care le exportăm în S.U.A., Anglia, R.F.G. sînt peste nivelul tehnic mondial și nu ne vom opri aici. Vreau să spun că toate aceste lucruri le-am obținut învățind. Invă- țînd în primul rînd cum să ne modelăm pe noi înșine. Tradiția muncitorească nouă pe care am creat-o poartă tocmai a- ceastă amprentă, a exigentelor noii noastre industrii, a cerințelor ce ne sint adresate de către partid privind atitudinea față de nou. fată de nevoia creșterii competentei profesionale. fată de calitatea muncii, fată de răspunderile muncitorești.Firește că noile platforme industriale (ele dețin o covirși- toare pondere în ansamblul industriei românești), create, în majoritate, în zone fără o pregnantă tradiție a muncii industriale, au fost nu doar surse e- conomice pentru marile prefaceri sociale din respectivele zone, cl și vetre ale formării u- nor noi deprinderi și comportamente, ale unui nou și mai larg orizont al cunoașterii, al înțelegerii, al vieții. Oamenii au învățat astfel că trebuie permanent să... învețe, că răspunderea muncitorească îmbracă un întreg sistem de valori morale, Incepînd cu răspunderea generală față de avuția și față de destinul societății.

preziua datei de 16 septembrie 1976, rămasă imortalizată pe placa de marmură de la intrarea in combinatul siderurgic, marcind inaugurarea lucrărilor construcției acestui mare combinat in prezenta secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Reveneam pe meleagurile natale după aproape 25 de ani, timp în care am pornit ca ucenic și am făcut școala de maiștri, treclnd prin „cursurile" nu tocmai ușoare ale construcției Combinatului Siderurgic de Ia Galați. Azi. aici, la noi s-a ajuns la numărul de marcă de peste 15 000. Pe marca mea este trecut numărul 88 si cred că asta spune ceva. Dar

nu despre mine vreau să vorbesc. cl despre ceea ce se întîm- plă aici si reprezintă, ca să zic așa, spiritul general, climatul muncii noastre... Sint multe exemple, eu am să vă dau doar unul. Mergeți la coșul de fum de la laminorul de profile grele și șină. 11 veți găsi acolo pe maistrul Voicu Petrea. care lucrează la o instalație extrem de Ingenioasă, cu ajutorul căreia va fi ridicat, pînă la 60—70 de metri, tot materialul necesar șamotării interioare a coșului de fum. Prin această instalație destul de ieftină și pe care maistrul Petrea a conceput-o și o montează In 3—4 zile, numai cu 5 oameni, se realizează o economie fantastică. Și știți de ce ? Ea înlocuiește o macara mare de 70—80 metri înălțime. Macara care ar presupune demontarea ei din altă parte, aducerea aici, montarea și Imobilizarea ei. pentru o vreme îndelungată, lingă coșul de fum. Sau v-aș ruga să-i vedeți la lucru, de pildă, pe inginerul Radu Bătă- nescu, care a fost ..ucenicul" meu. sau pe maistrul Nicu Pet- cu, fost coleg cu Radu în echipa mea... Sînt constructori care zilnic rezolvă probleme de muncă, „își bat capul", cum se spune. nu se cruță, ei caută locurile dificile pentru că știu că rezolvarea lor este cheia succesului la noi. în construcții... Toți cei de aici, de fapt, trăim și muncim cu gîndul la ziua în care instalațiile siderurgice la care lucrăm vor începe să funcționeze și să producă.Mereu a fost așa. în toți acești ani, cu atît mai mult este astăzi așa. pretutindeni unde se desfășoară in România procesul muncii industriale, astăzi cînd roadele eforturilor clasei muncitoare, ale întregului popor, sub conducerea partidului. au crescut, și-au spus și iși spun .cuvîntul în creșterile economice fără precedent. in obținerea statutului de tară prosperă, fără datorii externe, independentă politic și economic. In acest grandios succes trebuie să vedem efortul colectiv al poporului nostru... El însă, acest efort, este clădit din milioanele de ..cărămizi" ale conștiințelor individuale...Să-l ascultăm, de exemplu, pe șeful de echipă Vasile Andrei de la întreprinderea de Utilaje și Piese de Schimb din Suceava :

— Practic, necesitatea pregătirii profesionale continue este rezultanta dezvoltării industriale masive, dezvoltare ce implică progres tehnic si tehnologic. cerințe noi de calitate și productivitate, de organizare și modernizare a producției. Să luăm ca exemplu întreprinderea în care îmi desfășor activitatea de peste 18 ani. La punerea ei în funcțiune. în vara anului 1968, a fost dotată cu mașini-unelte dintre cele mai noi la acea vreme. Pe parcurs însă, o serie de utilaje au fost înlocuite cu altele noi. s-au modernizat tehnologiile, astăzi ajungînd să folosim. în unele secții, roboti industriali și să realizăm produse competitive pe piața externă. Toate acestea au presupus perfecționarea continuă a pregătirii noastre. Vorbind de mine, dacă atunci cînd am început să muncesc aici, la atelierul sculărie. eram doar absolvent al școlii profesionale
Destinul clasei 

muncitoare, 
destinul fiecărui muncitorîn loc de oricare alte concluzii dați-ne voie să reproducem o scurtă convorbire cu un muncitor din „generația de mijloc", ca să-i spunem așa.Bărbatului tinăr. înalt, suplu i-au apărut primii ghiocei la tîmple.— Nu sînt semne legate de vîrstă, ci de maturizare — ne precizează cu zîmbet tineresc maistrul Nicolae Florea de Ia întreprinderea de Utilaje din Alba Iulia. Noi am intrat în cimpul muncii, cum se spune, de pe băncile școlii, cu elan și încredere, dar pregătiți să facem față sarcinilor.— Care „noi" ?— Eram cîteva sute de tineri care am pășit pe porțile acestei întreprinderi la data intrării ei în funcțiune, în 1971. Eu sînt din Mihalț, comună din județul Alba, situată la confluenta Tîrnavei cu Mureșul. Am plecat, nu ca altădată, la întlmplare. spre o ucenicie îndelungată la patron, de unde se fura meseria cu greu, ci la școală, hotărît să devin muncitor industrial, 

de 4 ani, pe parcurs am urmat și alte forme de pregătire. Și asta din cauza dotării, cum spuneam, și a atelierului nostru cu mașini noi. Am absolvit cursurile serale ale liceului de specialitate. Apoi. în 1982. școala de maiștri. Nu pentru a ocupa un post mai bun — si acum lucrez tot ca sculer — ci pentru a face față cerințelor producției. Nu sînt deloc un caz singular. Aceeași transformare conștientă și continuă. același drum al perfecționării l-au urmat și alți colegi de-ai mei. Așa am reușit să executăm în atelier, prin autodotare. mașini la fel de bune cum sînt cele aduse din import. Iar în martie a.c.. tot în atelierul sculărie, am terminat realizarea unui robot pentru vopsirea radiatoarelor. Este pentru noi o mare reușită. Care nu-i deloc străină de ceea ce numim azi conștiință muncitorească, revoluționară.

strungar. Am auzit pe muncitorii în vîrstă povestind cit de greu prinseseră tainele meseriei. cit de aspre au fost pentru ei chinurile uceniciei și cit de des schimbau locurile de muncă pentru că cei care-i angajau în „fabricile" lor nu mai aveau ce să le dea de lucru. Cu noi altfel se prezintă situația. Am învățat și practicat meseria de strungar cu multă dragoste. Și fără acele greutăți.— Vă mai amintiți de primii ani de producție ?— Dar ce, sînt așa de departe ?! Au fost anii unui început de drum bogat în fapte. Trecerea de pe băncile scolii la strung a însemnat continuitate. Adică am continuat să învățăm. să ne pregătim si să ne perfecționăm, realizînd în același timp producția planificată. Iar de învățat avem tot timpul. Specificul unității noastre, cu o producție de utilaje unicat sau de serie mică, ne îndeamnă la acest lucru. Dar unde nu există această obligație morală ? Asimilăm frecvent pro

duse noi, tot mai complexe, cu un grad de tehnicitate tot mai ridicat și implicit asimilăm noi cunoștințe de același calibru. Această atmosferă stimulatoare m-a îndemnat să urmez și școala de maiștri. La 30 de ani eram deja maistru.— Aspirații profesionale împlinite frumos. într-un ritm cu adevărat tineresc...— Dacă aș vorbi numai despre ele ar însemna să... sărăcesc biografia mea de muncitor. Aici, la întreprinderea de utilaje, nu am găsit doar un loc de muncă. Acest lucru este desigur esențial, dar la noi, în socialism. înseamnă destin, întreprinderea a devenit familia mea muncitorească în care m-am integrat dornic să urc treptele afirmării profesionale. Am amintit de familia muncitorească din care, de cîtiva ani, face parte și „familia Florea"... Soția mea lucrează tot în întreprindere. Aici ne-am cunoscut. De acasă, dintr-un modern și frumos apartament cu trei camere pe care l-am primit de la întreprindere, pornim. în fiecare dimineață, împreună, la muncă. Avem doi băieți, copii încă, dar care sper că vor păși pe urmele noastre, ale părinților. Ii îndeamnă la aceasta si discuțiile pe care le purtăm în casă, eu. cu soția, despre preocupările de la întreprindere, despre munca și aspirațiile noastre comune. Am vorbit despre mine. Dar asemenea destine sînt sute în unitate ; sînt milioane în întreaga țară. Tînărul muncitor de astăzi trebuie să fie bine pregătit profesional, dar și pregătit să-șl probeze competența. îndeplinind sarcini și răspunderi tot mai mari, deoarece răspunderea pentru realizarea planului, a exportului, pentru modernizarea producției se află. în mod egal, pe umerii tuturor. Iar acest fapt constituie cel mai frumos omagiu adus tinereții noastre, societății noastre.Destinul acestui om. al familiei sale reflectă, precum picătura reflectă oceanul, destinul întregii clase sociale căreia îi aparține, al clasei muncitoare. clasa conducătoare a societății românești. Un destin împlinit în deplină libertate, o dată cu fericitul destin al întregii Românii.
Mihai CARANF1Lcu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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ÎN SPim SABCINILOR SUBLINIATE LA PLENARA C.C. AL P.C.R.
In ampla acțiune declanșată din inițiativa și sub îndrumarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, se pune un accent deosebit pe ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. în acest sens, Ia recenta Plenara a C.C. al P.C.R. secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a subliniat din nou necesitatea de a se pune un accent și mai puternic pe ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor, care trebuie să fie competitive cu cele mai bune produse similare realizate pe plan mondial.De bună seamă, nivelul de competitivitate, de eficiență al unei economii se apreciază în funcție de modul în care aceasta își valorifică resursele tehnice, materiale și umane de care dispune, de gradul în care reușește să se a- firme cu produsele fabricate pe piața internațională. Din acest punct de vedere se poate afirma cu certitudine că economia românească a făcut progrese remarcabile în ultimele două decenii, avînd însă în continuare multe disponibilități, prin valorificarea cărora poate să-și consolideze pozițiile pe piața externă și să contribuie activ, așa cum a subliniat secretarul general al partidului la Plenara C.C. al P.C.R., la schimbul mondial de valori materiale și spirituale, la extinderea colaborării și cooperării cu toate statele lumii.Edificatoare în acest sens sînt solicitările tot mai mari pe care le primește țara noastră pentru a exporta o serie de produse de înalt nivel tehnic și calitativ, printre care: instalații de foraj și de extracție a țițeiului, utilaje tehnologice pentru chimie și industria minieră, locomotive, autoturisme de teren și oraș, nave maritime și fluviale, motoare asincrone, mașini-unelte de înaltă performanță, centre de prelucrare și sisteme flexibile, linii tehnologice automatizate, componente și echipamente electronice, frigidere, televizoare, rulmenți, fire și fibre polies- terice, produse sodice, cauciuc sintetic, anvelope, mobilier, instrumente muzicale ș.a.Calitatea, care în concepția actuală de dezvoltare economico-socială este ridicată la rangul de politică de stat, acoperă o sferă de cuprindere foarte largă, în care se regăsesc, deopotrivă, calitatea activității de concepție, de proiectare, calitatea actului de conducere și organizare, ordinea și disciplina în muncă, nivelul de calificare profesională, toate acestea întrunite într-un sistem complex de asigurare a calității producției. Desigur, așa cum practica a dovedit, pe întreg fluxul de asigurare a calității un domeniu de cea mai mare însemnătate îl reprezintă activitatea de cercetare-proiectare, în general activitatea de concepție.în ultima vreme, problema calității B fost abordată sub diverse unghiuri de vedere atît în presă, cît și în literatura de specialitate. Cu toate a-

Muncă bine organizată pentru ridicarea 
calității si competitivității produselor

Mobilizare exemplară pentru 
îndeplinirea indicatorilor de plan
ANGAJAMENTUL

(Urmare din pag. I)dernizarea... gindirii oamenilor. Practic, întregul colectiv și-a format o concepție clară cu privire la modul în care trebuie să acționeze pentru lichidarea oricăror canale de risipă. Contabilul-șef al unității, economistul Eremia Balog, argumentează : „Am instituit* la nivelul fiecărei secții, un sistem strict de urmărire a realizării bugetului de venituri și cheltuieli, iar consumurile se analizează zilnic, la fiecare loc de muncă, intervenindu-se operativ pentru încadrarea în normele prevăzute.De asemenea, fiecare muncitor, maistru sau inginer a înțeles faptul că sporirea eficienței economice presupune îmbunătățirea continuă a calității produsului, creșterea valorii sale de întrebuințare la beneficiar. Acțiunile întreprinse au permis ca, începînd din luna martie a anului trecut, întreprinderea să livreze numai alumină de calitate, iar in prezent se pun la punct detaliile tehnologice pentru trecerea la fabricarea aluminei extra — produs realizat de puține firme pe plan mondial.De bună seamă, rezultatele preocupărilor colectivului pentru perfecționarea activității se regăsesc fidel in îndeplinirea și depășirea indicatorilor de eficiență. Astfel, în primul
ORGANIZARE

(Urmare din pag. I)zeze, în plus față de sarcinile de plan, 565 mașini de cusut industrial și piese de' schimb in valoare de 3,5 milioane lei.Cum s-au obținut aceste rezultate? Succesul în îndeplinirea și depășirea planului la producția fizică are la bază, în primul rînd, pregătirea riguroasă a fabricației fiecărui produs și organizarea superioară a muncii. „Pentru a onora exemplar sarcinile de plan și a răspunde exigențelor beneficiarilor — ne-a precizat inginerul Lăszlo Alexandru, șeful serviciului plan — s-a pus un accent deosebit pe specializarea secțiilor și atelierelor pe tipuri de lucrări și de produse, iar în unele cazuri chiar și pe tipuri de piese componente. Bunăoară, secția mecanică I s-a specializat în realizarea mașinilor de tricotat circulare și de cusut speciale, secția mecanică II — în fabricarea mașinilor de tricotat rectilinii și a agregatelor de cusut saci etc. Totodată, in cadrul secțiilor au fost organizate ateliere specializate pe grupe de repere, ca de exemplu ateliere de axe și bucșe, de unicate, de accesorii și de aparataj electric, în care lucrează cei mai buni muncitori și specialiști".Specializarea a permis nu numai creșterea calității produselor și a productivității muncii, ci și accelerarea ritmului asimilării în fabricație a produselor noi din planul tehnic sau a comenzilor speciale. Astfel, la o serie de utilaje de înaltă tehnicitate, care aveau termene de asimilare la finele acestui an, s-a realizat, încă în luna martie, seria 

cestea se impun In continuare eforturi conjugate, susținute pe linia găsirii celor mai eficiente metode, tehnici și indicatori cu ajutorul cărora să se poată planifica și urmări calitatea produselor. în general, sînt necesare eforturi susținute pentru înlăturarea oricăror forme de subiectivism în aprecierea calității, în așa fel incit întreaga activitate de asigurare și control al calității să înlăture orice posibilitate de greșeală, care să impieteze asupra parametrilor tehnici, calitativi și de fiabilitate ai produsului.Așadar, între activitatea de asigurare a calității producției și cea de control al acesteia există o legătură nemijlocită, care trebuie să se manifeste pe întregul flux, începînd cu activitatea de concepție-proiectare și continuînd cu cea de execuție. în strînsă legătură cu . aceasta, organizarea activității de asigurare și control al calității produselor este necesar să 

vizeze în primul rînd activitatea de omologare și stabilire a metodelor de control în această fază. în continuare, urmează activitatea de recepție a materiilor prime, materialelor și a unor subansamble aprovizionate din afară : în această etapă se simte mai mult ca oricînd nevoia stabilirii unor metode concrete și diversificate de control. Experiența unor întreprinderi a dovedit utilă înființarea unor dosare speciale pe furnizori, în care să se înregistreze toate rezultatele reieșite din această fază de control. Asemenea dosare pot arunca o lumină clară asupra istoriei relațiilor contractuale, asupra seriozității unui furnizor sau altul, inclusiv în domeniul calității produselor. și pot genera măsuri de remediere a neajunsurilor de acest ordin Ia producător. Etapa următoare privește verificarea preciziei mijloacelor de producție și a tehnologiilor de execuție, activitatea de laborator, activitatea de control pe fluxul de fabricație și verificări finale, activitatea de fiabilitate și de comportare în exploatare, precum și cea de analiză a calității. Privind cu atenție întregul flux de activități prezentat pînă acum, se confirmă încă o dată un fapt recunoscut, de altfel, tot mai mult : calitatea mai intîi se creează și după aceea se controlează.Desigur, această activitate de creare, de asigurare a calității antrenează o serie de costuri. Potrivit gestiunii calității, aceste cheltuieli sint clasificate în trei mari categorii : costurile pentru prevenirea defectelor, cele pentru constatarea acestora și, în fine, cele pentru remedierea defectelor depistate. Cu alte cuvinte, un plus de calitate costă, dar, așa cum se spune, lipsa calității costă și mai mult. în legătură cu acest aspect este de menționat faptul că ceea ce se urmărește în final este optimizarea acestui raport

IN ÎNTRECEREtrimestru al anului planul la productivitatea muncii a fost realizat in proporție de 114,2 la sută, la producția netă — de 114,3 la sută, în condițiile în care. s-au redus, cheltuielile totale și materiale, iar beneficiul planificat a fost depășit.Aluminiștii tulceni âu acționat totodată in vederea asigurării condițiilor necesare pentru ca în trimestrul II și pe întregul an sarcinile de producție să fie. îndeplinite : exemplar. Astfel, s-a definitivat o nouă concepție de organizare a. producției, ce va permite trecerea la două fluxuri paralele de fabricație, cu un important spor de producție. Modificările, tehnologice care vor fi aduse diverselor etape de fabricație vor asigura și o reducere accentuată a consumurilor energetice, cu circa 0,3 Gigaca- lorii pe tona de produs. Din economiile realizate astfel se vor putea produce suplimentar peste 12 000 tone alumină calcinată pe an.„Toate aceste măsuri, ca și altele gîndite de colectivul nostru — ne spunea tovarășul Vasile Ursu — vor fi aplicate cu forțe proprii, în condițiile în care planul la producția fizică va fi îndeplinit exemplar zilnic, pe fiecare schimb".
Adrian VASILE corespondentul „Scinteii"

SUPERIOARAzero. între acestea se numără o mașină de cusut cu 12 ace, o mașină de aplicat trese elastice și altele. Ca urmare, primele mașini de acest tip vor fi livrate beneficiarilor chiar în trimestrul al II-lea din acest an. Am reținut, de asemenea, că una din preocupările de bază ale lucrătorilor de, la „Metalotehnica" este ca, împreună cu partenerii de cooperare, să se asigure creșterea fiabilității sistemelor de comenzi electronice ale mașinilor.Preocuparea pentru derularea ritmică a producției fizice la fiecare sortiment merge mînă-n mînă cu grija statornică a colectivului pentru o- norarea la termen a contractelor încheiate. Cu foarte puține excepții — unde, din diferite motive, s-au ree- șalonat termenele de livrare —- contractele privind livrările de utilaje au fost onorate la timp. Cit privește contractele pentru piese de schimb, în primul trimestru au fost realizate în proporție de 145 la sută. De la juristul Emilia Huza, de la serviciul de desfacere, aflăm că, pentru respectarea neabătută a termenelor de livrare, fiecare produs are o „fișă specială" care cuprinde detalii de fabricație — o adevărată „biografie" a realizării sale — precum și date cu privire la beneficiarul produsului.Concluzia ? Una singură. Rezultatele cu care colectivul a încheiat primul trimestru din acest an constituie o bază temeinică pentru îndeplinirea exemplară a planului producției fizice și a contractelor în perioadele următoare.
Gheorghe GIURGIU corespondentul „Scinteii" 

cost-calitate. Societății nu îi este indiferent cu ce costuri se obține o îmbunătățire a calității unui produs, și de aceea este necesar să se acorde o atenție deosebită realizării unor produse superioare cu costuri cît mai reduse. După cum, lansarea în fabricație a unui nou produs nu poate fi făcută la întîmplare, ci pe baza unei analize amănunțite a fiecărui capitol de cheltuieli, in corelație directă cu efectele finale. Or, din acest punct de vedere se dovedește necesar ca atenția să fie concentrată asupra factorilor care influențează direct costurile calității, și anume : costurile aferente activității de concepție, încercări de prototip, pregătirea fabricației, control, remedierea defecțiunilor, rebuturi, despăgubiri — în cazul reclamațiilor.între activitatea de modernizare tehnică și tehnologică, pe de o parte, și. ridicarea nivelului calitativ al produselor, pe de altă parte, există 

o legătură nemijlocită. Altfel spus, activitatea de modernizare creează premise favorabile pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, dar nil determină automat și apariția rezultatelor. Acest aspect se cuvine cu atît mai mult pus în evidență cu cît în unele întreprinderi programele de modernizare sînt concepute în mod formal, cuprinzînd măsuri nesemnificative, care chiar dacă urmăresc unele modernizări tehnolpgice sau conceptuale ale unor produse, acestea sînt minore, nesemnificative, neavînd nimic comun cu activitatea de înnoire a produselor, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al acestora.Asemenea practici trebuie eliminate cu desăvîrșire. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului Ia Plenara C.C. al P.C.R., realizarea modernizării pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii constituie factorul hotăritor pentru viitorul României. Este bine cunoscut cit de greu se poate cuceri o piață externă și cît de greu se poate ea menține în condițiile unei concurențe tot mai accentuate. Totodată, progresul tehnic înregistrat astăzi pe plan mondial face ca la perioade foarte scurte de timp să se îmbunătățească parametrii de funcționare ai produselor, să apară produse cu performanțe superioare. Or, în aceste condiții, a exporta produse care nu sînt cel puțin la nivelul celor mondiale are consecințe negative pe planul eficienței, al competitivității.Un alt aspect care merită să fie supus atenției se referă la materialele componente, piesele și suban- samblele pe care producătorul le primește de la diverși furnizori. Practica a dovedit că, în unele cazuri. materialele aprovizionate sint de calități diferite. Soluția sortării produselor pe clase de calitate nu poate fi acceptată decît parțial. E- sențial este să se ia măsuri în vederea îmbunătățirii calității tuturor materialelor, pieselor, subansamble- lor sau componentelor care se realizează în industria orizontală. . Pe această linie sînt încă numeroase rezerve nevalorificate suficient in domeniul minier, ca și în ramuri de prelucrare primară, cum ar fi metalurgia feroasă și neferoasă, chimia și petrochimia, o serie de sectoare primare din industria lemnului și a materialelor de construcții, din industria ușoară.

l.M.G. București. In atelierul de proiectare asistată de calculator se execută desenele unui nou agregat destinat turnării pieselor de mare complexitate tehnică pentru utilajele energetice ce se fabrică în întreprindere
ARAD : Crește productivitatea munciiRaportul muncitoresc al prestigiosului colectiv de la întreprinderea de Mașini-Unelte din Arad în cinstea zilei de 1 Mai cuprinde. între alte succese, realizarea peste plan a 130 de strunguri cu diametru de prelucrare sub 600 milimetri. Este de consemnat faptul că toate aceste strunguri sînt destinate exportului și că depășirile de producție fizică menționate permit întreprinderii să onoreze. încă de acum, toate contractele prevăzute pentru trimestrul al doilea și să livreze. în devans partenerilor străini alte 53 de strunguri. Depășirile au la bază buna pregătire și . organizare a muncii pe

Din acest punct de vedere, iată două exemple edificatoare. Practica a demonstrat că mărind gradul de selectivitate prin procedee modernizate, adecvate de exploatare, la extracția minieră cu fiecare procent de reducere a sterilului conținut în cărbuni sau in minereurile metalifere și nemetalifere se pot evita, anual, vehicularea, prelucrarea și evacuarea in halde a mari cantități de masă minieră, ceea ce implică o serie de consecințe favorabile asupra consumurilor materiale și energetice și, totodată, determină îmbunătățirea randamentelor în fazele ulterioare de prelucrare, ca și a calității produselor obținute în urma prelucrării.Un alt exemplu se referă la îmbunătățirea conținutului in fier în încărcătura furnalelor. Potrivit unor calcule, prin mărirea cu numai unu la sută a conținutului de fier se poate asigura o economie de 10 kg cocs pe fiecare tonă de fontă elaborată. Ceea ce la nivelul întregii producții de fontă realizată din minereul extras în țară ar însemna economii considerabile. Se poate afirma, așadar, că astăzi, mai mult ca oricînd, calitatea produselor reprezintă o a- devărată oglindă a spiritului creator, gospodăresc, a stării de ordine și disciplină existente în fiecare colectiv de oameni ai muncii.în acest context se cuvine subliniat rolul important al disciplinei tehnologice. Pentru că oricît de bine concepute ar fi mașinile, utilajele, instalațiile de producție, ca și tehnologiile propriu-zise de fabricație, în cele din urmă calitatea muncii executanților determină calitatea produselor ; oricit de bine ar fi organizat controlul tehnic de calitate, oricit de mare ar fi numărul controlorilor de calitate, girul producției, al calității execuției îl va da conștiința fiecărui muncitor, maistru, inginer de pe întreg fluxul de fabricație, prin modul cum își îndeplinesc sarcinile ce le revin. Se poate deci afirma fără teama de a greși că răspunderea în muncă reprezintă, de fapt, „materia primă" pentru asigurarea unei calități superioare. Prin urmare, nu numai organele C.T.C., așa cum se mai consideră, ci întregul colectiv, de la muncitor pînă la director, în esență toți oamenii muncii sînt răspunzători în fața societății pentru modul cum au fost consumate resursele de producție, pentru nivelul tehnic și calitativ al produselor fabricate.în această ordine de idei s-ar dovedi utilă stabilirea, în toate unitățile, potrivit specificului activității, a unor indicatori de plan care să exprime nivelul calitativ al produselor fabricate. Indicatori cărora ar fi necesar să li se acorde o pondere importantă in aprecierea eficienței muncii celor care lucrează în acord global și în acord direct. De asemenea, s-ar impune elaborarea unui sistem unitar de raportări ale costurilor calității, ceea ce ar crea premise pentru stimularea întrecerii între Unitățile economice. Prin urmare, în cadrul programelor de modernizare, pentru asigurarea calității și competitivității produselor, sînt necesare, deopotrivă, măsuri de ordin tehnic, dar și de mai bună organizare a muncii. Pentru aceasta, modernizarea ca premisă a creșterii calității produselor nu trebuie privită ca o acțiune de campanie, ci ca un proces continuu, de importanță fundamentală pentru societate, pentru asigurarea dezvoltării economice pe baze intensive a economiei.
Dr. Mihai BOTEZATU

Foto : E. Dichiseanu
fluxurile de fabricație, promovarea unor tehnologii moderne, creșterea susținută a productivității muncii — care este cu 4 la sută mai mare decît sarcina planificată pentru perioada care a trecut din acest an. Dintre acțiunile întreprinse în direcția creșterii productivității muncii reținem finalizarea a două agregate pentru prelucrarea unor subansamble pentru strungul, paralel normal tip ..601". solicitat la export pe piața vestică, prin care se asigură dublarea productivității muncii la realizarea reperelor respective. (Tristan Mihuța).

în toate unitățile agricole 
ACTIVITATE INTENSĂ LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR,

LA EXECUTAREA CELORLALTE LUCRĂRIAjutați de această primăvară timpurie și mai ales de precipitațiile căzute în primele două decade ale lunii aprilie, legumicultorii bu- zoieni au reușit să devanseze lucrările specifice de sezon cu aproape o lună de zile. Culturile din solarii și sere sint deja înființate, iar la cele în ogor propriu și intercaiate în plantațiile vitipomicole realizările însumează peste 90 la sută din suprafața planificată. Demn de remarcat este și faptul că. pornin- du-șe de la neimplinirile din anii trecuti. cauzate in mare parte de secetă, dar și de nerespectarea de către unele unități a cerințelor elementare de a se asigura sursele de apă necesare, încă din toamna trecută culturile de legume de pe cele 7 906 hectare au fost amplasate numai pe terenuri amenajate pentru irigat.Mai mult, datorită faptului că la sfirșitul iernii rezerva de apă din stratul arabil era foarte mică. în toate fermele legumicole s-au făcut cîte 2—3 udări de aprovizionare și udări de răsărire, iar în prezent, cu toate precipitațiile căzute. se continuă irigarea culturilor conform programului stabilit. O deosebită atenție a fost acordată și culturilor de legume timpurii de pe cele 890 hectare, protejarea acestora cu folie perforată fiind făcută în majoritatea . fermelor. Săptămîna trecută au început înființarea culturilor de legume intercalate în porumb pe cele 2 850 hectare planificate. rebilonarea cartofilor, precum și a doua prașilă manuală la ceapă și usturoi.„în acest an — ne spune tovarășa Lucia Luncă, directoarea Stațiunii de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău — am reușit să materializăm mai bine rezultatele bune obținute pe loturile experimentale și în fermele proprii, asigurînd pentru unitățile din județ, și chiar pentru gospodăriile populației, numai semințe selecționate, din soiuri cu valoare biologică ridicată, precum și o mai bună asistentă tehnică, atît la

BUZĂU

Legumicultorii valorifică din plin 
avansul de timp cîștigat

Cu forțe uniteDupă încheierea însămînțărilor de primăvară, atenția lucrătorilor de pe ogoarele județului Constanta s-a îndreptat, cum e și firesc, către lucrările prioritare pentru această perioadă : combaterea dăunătorilor. irigarea și prășitul culturilor. Pentru combaterea dăunătorilor se acționează cu mijloace mecanizate specifice, un accent deosebit punîn- du-se pe culturile de porumb, floarea-soarelui si soia. Cu bune rezultate s-a lucrat în cazul culturii de sfeclă de zahăr.în paralel cu aceste preocupări, se desfășoară lucrările de întreținere a culturii porumbului, pentru distrugerea buruienilor în faza de răsărire și afinarea terenului, pentru micșorarea evaporării apei din sol. La floarea-soarelui s-au început lu-. arările cu șapa rotativă pentru distrugerea buruienilor abia răsărite, iar la sfeclă. în toate unitățile, continuă să se execute prașilele manuale și mecanice, inclusiv răritul acolo unde este cazul.
Calea spre rentabilitate - gindirea gospodărească, 

munca bine organizatăȘl în rîndul cooperatorilor din comuna Curtești, județul Botoșani, au avut un puternic ecou măsurile adoptate prin Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie, pe baza cărora forul legislativ suprem al țării a votat Legea privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție și asociațiilor economice intercooperatiste, iar concluzia cea mai importantă pe care au desprins-o a fost aceea de a trece măi hotărît la mobilizarea tuturor forțelor în vederea sporirii puternice a producțiilor vegetale și zootehnice. De altfel, acest lucru l-a învățat și recenta lor experiență pe baza căreia au reușit să parcurgă drumul de la o activitate ineficientă la beneficii.Cînd cooperatorii din comuna Curtești au început campania agricolă a anului 1988, erau doar în parte convinși că pregăteau recolte superioare anilor precedenți. Puțini, foarte puțini dintre ei gîndeau că unitatea lor va deveni cooperativă cu activitate rentabilă. Motivele erau mai multe, dar mai ales faptul că atît cele 2 112 hectare arabile, cit și suprafețele cu pășune și fîneață sînt în cea mai mare parte terenuri frămîntate, cu soluri puțin fertile.Iată însă că, la începutul acestui an, cei din conducerea cooperativei agricole au avut marea satisfacție să raporteze cooperatorilor că anul 1988 s-a încheiat cu activitate rentabilă. Un bilanț pozitiv determinat, în primul rînd, de salturile ce s-au înregistrat în sporirea randamentelor, dar și de chibzuință cu care a fost gospodărită avuția obștească. Deși condițiile climatice au fost .mai puțin favorabile, producțiile medii la hectar au crescut cu 800 kg la grîu, cu 410 kg la sola și cu 800 kg la floarea-soarelui, unitatea ajun- gind să obțină la această cultură randamente la nivelul exigențelor noii revoluții agrare. Beneficiul obținut, de 230 000 lei, nu e mare, dar are semnificația depășirii unei etape dificile, a unei angajări hotărîte pe calea eficienței economice.Discuția pe care am avut-o cu tovarășul Petru Străchinaru, aflat de numai doi ani la conducerea cooperativei agricole, s-a axat mai întii a- supra unor probleme ce țin de costul de producție cu care se realizează kilogramul de grîu. de porumb, de floarea-soarelui și de soia.— Se înțelege — spunea dînsul — că rentabilitatea trebuie obținută în primul rind prin producții agricole mari. Pentru că, in fond, producții mari înseamnă rentabilitate. De a- ceea, prima și cea mai importantă măsură a fost sporirea producțiilor agricole, apelînd în acest scop Ia tot ce poate oferi mai bun și mai eficient pentru noi tehnologia agricolă. 

înființarea culturilor, cît și la Întreținerea lor. Condițiile climatice deosebit de favorabile din această lună, precum și participarea sporită la muncă a membrilor cooperatori — determinată în mod deosebit de majorarea fondului de retribuire la legume de la 20—30 la sută, măsură stimulativă propusă de secretarul general al partidului în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. din 8 februarie a.c. — constituie doar două din garanțiile obținerii unor producții superioare celor planificate și ale re

confirmării unei tradiții a legumicultorilor buzoieni".Prezenți în aceste zile la Asociația Economică de Stat și Cooperatistă Sere-Solarii Buzău, principalul furnizor de răsaduri, de verdețuri. varză și tomate timpurii, de ardei și castraveți, am înregistrat momentele de vîrf ale unei campanii desfășurate sub semnul urgenței și al calității. Plantarea tomatelor și verzei timpurii s-a încheiat. Acum se pregătește terenul pentru ar- deioase și se recoltează intens spanacul. După ce ne arată culturile viguroase, bine întreținute, fără goluri (la tomate timpurii, spre e- xemplu. s-a asigurat o densitate de peste 60 000 plante la hectar), directorul asociației, tovarășul Aurel Stroe, tine să ne precizeze că „in 1988 am depășit planul la varză timpurie cu 1 350 tone și am ob- t ținut importante beneficii. Și în acest an. cea mai mare parte din suprafața cultivată am protejat-o cu folie perforată, pe care o folosim la sase cicluri de producție, timp de trei ani, iar cheltuielile pe un hectar protejat se amortizează după primul ciclu. Efectuînd plantarea foarte timpuriu, avem garanția obținerii
— mecanizatoriiConsiliul Agroindustrial Mircea Vodă dispune de o suprafață agricolă de peste 21 000 hectare, din care 19 000 hectare la .irigat, pe care s-a însămîntat în această primăvară o structură diversă de culturi. Se

CONSTANȚA
acționează cu toate forțele la întreținerea culturilor, de sfeclă, execu- tindu-se prașila manuală. „întreaga suprafață cu sfeclă, ne spune Dumitru Cojocaru, președintele consiliului agroindustrial, a fost dată în acord global, pe echipe, cooperatorilor și altor cetățeni. S-a încheiat grăparea tuturor suprafețelor cultivate cu porumb. floarea-soarelui, soia și celelalte culturi. Au fost aplicate tratamente pentru combaterea dăunătorilor pe 200 hectare cu in, 450 hectare cu sfeclă de zahăr, 950 hectare cu floarea-

Am început, cum era și firesc, cu organizarea teritoriului și a asola- mentelor, iar în funcție de rezultatele studiilor de cartare agrochimică a terenurilor am desfășurat ample acțiuni pentru creșterea fertilității solului.Evoluția spre rezultate economice favorabile și rentabilitate are cîteva direcții prioritare. In primul rind, s-a procedat mai chibzuit la mobilizarea forței de muncă, în sensul că activitatea fiecărei ferme a fost astfel organizată îneît lucrările s-au executat nu după voia fiecăruia, ci potrivit tehnologiilor stabilite. E un aspect evident deoarece cooperativa fiind situată într-o zonă preorășenească, majoritatea forței de muncă din comună e ocupată în întreprinderile industriale din municipiul apropiat. Cu toate acestea, anul
La cooperativa agricolă 

Curtești — Botoșani

trecut s-a asigurat o masivă participare a cetățenilor la campaniile de întreținere și de recoltare, la toate lucrările. In mod obișnuit, după ce vin din schimburi, oamenii pun mina pe sapă și se îndreaptă spre parcelele pe care le-au angajat în acord global. Fapt este că, în campanie, comuna se mută cu toate forțele în cîmp. Pentru instituirea acestei conduite s-a acționat susținut, adueîndu-se la cunoștința tuturor hotărîrile adunării generale a cooperatorilor, ținîndu-se apoi o e- vidență strictă a lucrărilor efectuate de fiecare persoană.Din timp s-au defalcat planurile de producție, venituri și de cheltuieli pe fiecare fermă, pe fiecare cultură, stabilindu-se răspunderi anume pentru formațiile care au angajat în acord global suprafețele și culturile respective. Bunăoară, la floarea-soarelui, aceiași mecanizatori au efectuat toate lucrările, de la însămînțări la recoltare.Nepăsarea are un cost de producție ridicat, spuneau interlocutorii. în sensul acesta ni s-a demonstrat grija constantă pentru respectarea tehnologiilor de lucru, a densității plantelor, a muncii de calitate. Bunăoară, anul trecut, într-o latură a culturii de floarea-soarelui, înfățișarea plantelor prevestise o recoltă mai slabă. Și aceasta datorită celui care a efectuat semănatul. înainte însă de a judeca fapta lui, oamenii au pus mîna pe sacii cu îngrășăminte și au trecut la fertilizarea suplimentară a parcelei respective, intervenind apoi cu un număr mai mare de prașile manuale spre a stimula creșterea în 

unei producții medii de peste 40 tone la hectar, ceea ce ne va permite să livrăm suplimentar la fondul de stat circa 2 000 tone de varză".Grădini frumoase, bine întreținute am întîlnit și într-un alt mare bazin legumicol al județului, cel din Consiliul Unic Agroindustrial Săgeata. Deși noaptea căzuse o bură de ploaie, pe toate cele 520 hectare cultivate cu legume și 135 hectare cu cartofi apa din sistemele de irigații și amenajările locale era adusă la rădăcina plantelor. La ferma legumicolă a Cooperativei Agricole de Producție Robească, bunăoară, 85 de cooperatori pregăteau terenul pentru plantarea ardeiului și vinetelor, iar alți 70 recoltau de zor spanacul și ceapa. Forfotă mare și in ferma Dîm- broca, condusă de inginera Adina Bădescu, unde 130 de cooperatori începuseră plantarea ardeiului pe cele 30 hectare planificate. La Cooperativa Agricolă de Producție Vadu Pașii, președintele unității, tovarășul Gheorghe Sandu, ne spune că. „din zori și pînă seara tirziu, peste 500 de oameni se află în cîmp si în grădinile de legume. Trebuie să profităm din plin de avansul de timp cîștigat la înființarea culturilor și, deși a plouat, continuăm să irigăm acordând prioritate legumelor".Că legumicultorii buzoieni își fac din plin datoria o demonstrează și piețele din municipiul Buzău, precum și cele din orașele Rimnicu Sărat, Nehoiu și Pogoanele, unde, prin magazinele de specialitate, se desfac zilnic importante cantități de salată, spanac, ridichi, ceapă si usturoi verde, lobodă si altele. Este și aceasta o dovadă că revirimentul început în 1988 în legumicultura bu- zoiană are asigurate condiții optime de împlinire în acest an.
Stelian CHIPER corespondentul „Scinteii*

și cooperatoriisoarelui, 240 hectare cu porumb. La lucrările de întreținere a culturilor, o contribuție deosebită își aduc și mecanizatorii din cadrul Stațiunii de Mecanizare a Agriculturii Mircea Vodă. „Pentru întreținerea suprafețelor de prăsitoare, ne spune Ion Nistor, directorul unității, stațiunea noastră dispune de formații specializate, care acționează cu 19 mașini fitosanitare, 22 mașini de erbicidat, 14 grape reglabile. La răsărirea culturilor se aplică lucrările cu sapa rotativă pe cele peste 4 700 hectare suprafață prăsitoare. Pentru prășitul mecanic, acționăm tot cu aceste formații, avînd 10 cultivatoare pentru plante tehnice și 28 cultivatoare prăsitoare pentru floarea-soarelui și porumb".Cu bune rezultate se acționează și în cooperativele agricole de producție Satu Nou, Tortomanu, Siliștea.
Lucian CR1STEA corespondentul „Scinteii*

vegetație a plantelor prin alinarea continuă a solului. Și asemenea neajunsuri au existat și la lucrările de întreținere la porumb.Observînd din timp posibilitatea obținerii unui randament ridicat la cultura de floarea-soarelui, oamenii au acordat o. atenție deosebită acestei, plante, ajungînd să realizeze o recoltă de 3 620 kg la hectar, nivel de producție cu care unitatea candidează la titlul de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Acționând, în același timp, pentru creșterea producțiilor la toate celelalte culturi, cooperativa a reușit anul trecut să realizeze, la principalele trei culturi prăsitoare — porumb, floarea-soarelui și sola — un venit suplimentar de peste 800 000 Iei față de 1987.Există o conlucrare bună cu centrul de semințe și cu Agrosem Botoșani. La început s-au cultivat suprafețe mai mici, pentru fondul de semințe, apoi, după o experiență cîștigată în activitatea pe loturile semincere și . după consolidarea „firmei" față de beneficiari, s-a ajuns la organizarea unei ferme de semințe pentru grîu, secară, soia și fasole.— Stăm în coasta orașului șl nu avem sector legumicol — observa contabilul-șef. In 1986 am înființat o grădină de legume la ferma de la Orășeni, iar în 1987 am continuat acțiunea și în fermele Băiceni și Mănăstirea Doamnei. Rezultatul : anul trecut am livrat la fondul de stat o cantitate totală de legume in valoare de peste 1 milion lei. Un anume avantaj al cooperatorilor de aici survine din distanța mică pînă la oraș, fapt ce permite ca transportul legumelor să se efectueze cu atelajele proprii în situațiile în care întreprinderea de profil nu preia cantitățile de roșii sau varză recoltate. Mărirea suprafeței de legume, concomitent cu creșterea producției, face parte integrantă din programul de acțiune și pe anul 1989. în feripa Orășeni, bunăoară, s-a amenajat prin mijloace proprii o salbă de trei lacuri, care asigură apa pentru a iriga 50 hectare teren.— Trebuie să aducem la un nivel mai ridicat fermele zootehnice — spunea președintele cooperativei a- gricole. Pentru aceasta am însămîntat cu lucernă, trifoi și ierburi perene 90 hectare de pășune slab productivă, iar prin amenajarea recentă a unui iaz vom iriga 40 hectare de culturi furajere. Avem acum o oarecare experiență în analizele •- conomico-financiare, conturindu-se un sistem practic de stăpînire a încadrării în haremurile de cheltuieli admise pe fiecare categorie de animal și pe fiecare cultură furajeră.
Eugen HRUȘCA corespondentul „Scinteii"
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înaltul omagiu ai partidului, al poporului strălucitei activități revoluționare

al luptei pentru libertate si independentă, pentru edificarea socialismului
' (Urmare din pag. I)Partidul Comunist Român a Înțeles cel mai bine cerința obiectivă a realizării unui consens național în lupta împotriva fascismului, a războiului. In acest scop, a desfășurat o intensă activitate revoluționară pentru pregătirea demonstrației de la 1 Mai 1939.Partidul i-a încredințat importante sarcini tovarăș u i u 1 Nicolae Ceaușescu. militant comunist puternic animat de voința realizării Frontului Unic Muncitoresc.Revoluționari cu trainice legături In popor, in clasa muncitoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și-au adus o contribuție hotărîtoare în asigurarea solidarității opiniei publice din țara noastră pe platforma patriotică a Partidului Comunist Român. Făcîfi- du-se ecoul celor mai înaintate năzuințe ale poporului. în acel moment dramatic al istoriei patriei, au influențat direct, prin întreaga activitate desfășurată, evenimentele istorice de acum cinci decenii, au asigurat succesul marii demonstrații patriotice.împrejurările au făcut să particip, împreună cu alți tovarăși, la eroiea manifestație revoluționară și patriotică de la 1 Mai 1939. Numărul impresionant al celor prezenți în marile coloane s-a datorat, cu deosebire, faptului că întreaga acțiune s-a desfășurat sub semnul Frontului Unic Muncitoresc. în fluviul uman ce se revărsa pe străzile Capitalei, pășeau alături muncitorii comuniști, socialiști, social-democrați, numeroși luptători patrioți antifasciști. Se strigau lozinci revoluționare, patriotice, care chemau clasa muncitoare, poporul la luptă.Evenimentele de acuni 50 de ani, din România, au constituit o mare victorie a partidului nostru, a politicii sal'e de front Unic muncitoresc. Marea demonstrație de la 1 Mai 1939 a fost prima mișcare de proporții în Europa, care a chemat clasa muncitoare la lupta împotriva fascismului și războiului, pentru salvgardarea independenței naționale,Toți cei care l-au cunoscut, în a- cele împrejurări istorice, pe tovarășul Nicolae Ceausescu, erau profund impresionați de forța personalității sale, de curajul revoluționar pe ca- re-1 manifesta în toate împrejurările, de inteligența sclipitoare, de marea capacitate de analiză si înțelegere a fenomenelor interne și internaționale. Participa la viața muncitorilor, îi îmbărbăta să înfrunte greutățile, le insufla speranța într-o viață mai bună. Acționa continuu între țărani, intelectuali, în rîndul tinerilor, pentru educarea lor, pentru dezvoltarea sentimentului responsabilității patriotice față de soarta țării.După 1 Mai 1.939, tovarășul! N’icolae Ceaușescu, to.v,ară.șa Elenă .țeayșescu, al. țărop prestigiu a spăsit imens în mișcarea' revoluționară, în rîndul maselor muncitoare, au continuat cu și mai mare intensitate activitatea politică, au acționat pentru amplificarea și consolidarea succesului dobîndit. afirmîndu-se tot mai mult in rîndul cadrelor de bază ale Partidului Comunist Român,în noua situație, îndeosebi în atmosfera politică gravă determinată de amputarea, în 1940, a hotarelor României, de dominația hitleristă, s-a intensificat lupta revoluționară. Sub steagul Partidului Comunist Român s-a sudat larga coaliție a forțelor patriotice. în septembrie 1943 a fost creat Frontul Patriotic Antihitlerist. La 1 Mai 1944, într-un moment în care se anunțau zorii noii istorii a României, se aducea la cunoștința poporului făurirea Frontului Unic Muncitoresc.în toți acești ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atît în libertate, cit și in perioadele de detenție, in închisori și lagăre, a desfășurat o intensă activitate politică și organizatorică. Acționînd in rîndul cadrelor de bază ale partidului, și-a adus o contribuție de seamă la întărirea unității clasei muncitoare, a alianței sale cu țărănimea muncitoare și cu intelectualitatea, cu celelalte forțe progresiste, la victoria revoluției de la 23 August 1944.

Comunist Român, desfășurat în iulie 1965 — eveniment memorabil în istoria contemporană a patriei noastre —, a deschis o epocă măreață de progres multilateral, de civilizație socialistă. Niciodată. în istoria milenară a poporului român, nu s-a produs o mai mare mobilizare de energii, nu a fost cunoscută o atît de uriașă desfășurare de forțe constructive.Toate impresionantele înfăptuiri de după Marele Congres din 1965 au drept trainică temelie activitatea revoluționară a partidului, munca eroică a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității. a întregului popor, potențată de geniala strategie elaborată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, creator al unei gîndiri politice, economice și sociale moderne. în spiritul exigentelor timpului prezent, ale construcției viitorului. Concepția prospectivă a secretarului general al partidului, forța creativității, originalitatea și spiritul înnoitor ce-i definesc ilustra personalitate se reflectă cu putere în noul mod de a înțelege revoluția. în continuitatea ei, de a elabora strategia construcției socialismului în ritmurile accelerate ale dezvoltării economice și sociale a României.Strateg de anvergură politicăși științifică. tovarășulNicolae Ceaușescu a creat o operă teoretică și practică monumentală, ale cărei surse sînt cunoașterea te- meimcă a istoriei, a vieții poporului român, analiza aprofundată a dinamicii societății românești, a lumii conteniporane. Pe această bază, a elaborat. într-o viziune științifică globală și unitară, conceptul original al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei spre comunism. Acest grandios program constructiv, ce reprezintă o contribuție fundamentală la dezvoltarea patrimoniului noii gîndiri și practici revoluționare, al științei universale, are drept scop suprem ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres, de civilizație socialistă și < ' 'efortul propriu al întregului popor și o țională. comunistă, prin ._l._„_'._i nostru largă cooperare interna-

A APARUT:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntarela marea adunare populară din Capitală

19 aprilie 1989
Editura Politica

Actul istoric al Eliberării a inaugurat o nouă eră în viața patriei noastre. Evenimentele politice și sociale, prefacerile înnoitoare de după 23 August 1944, din cei dinții ani ai revoluției și construcției socialiste au evidențiat cu și mai multă forță, într-o deplină continuitate, strălucitele calități politice și organizatorice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu. Partidul, poporul au dat o înaltă apreciere activității rodnice pe care au desfășurat-o, contribuției deosebite aduse la înaintarea României pe calea socialismului.Congresul al IX-lea al Partidului

In opâra tăți — ale _____mentale sînt progresul cqptinuu. economic și social, promovarea umanismului socialist, a dreptății și echității, a înaltelor valori morale înaintate. accesul larg la știință, invățămint și cultură — crește fără încetare rolul politic conducător al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ă acționat și acționează în continuare pentru ca invincibilul Partid Comunist Român, pe baza unei concepții politice clare și a programului său revoluționar, să fie inima vie și puternică a țării, conștiința revoluționară a națiunii, marele generator de energii al poporului, centrul vital al întregii societății. Președintele României a .făurit statul socialist modern, i-a întărit rolul rn societate. Sub conducerea partidului, statul îndeplinește importante prerogative în organizarea procesului de dezvoltare economico- socială a tării. în strînsă unitate cu masele, cu ponorul.Pe baza analizei științifice, aprofundate a realităților, tovarășul Nicolae Ceausescu a fundamentat concepția de importantă esențială cu privire la întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, perfecționarea continuă a conducerii si planificării, menținerea unei rate înalte a acumulării. coordonarea unitară a întregului proces al reproducției lărgite, în condițiile cunoașterii si aplicării legilor economice generale. în același timp, cunosc o neîncetată perfecționare mecanismul economic, autoconducerea si autogestlunea. concomitent cu intensificarea participării tuturor oamenilor muncii la decizia economică, politică si socială. în cadrul sistemului democrației muncitoresti-revolutionare.In fundamentarea planurilor, programelor de dezvoltare economi- co-socială. in perfectionarea continuă a activității partidului, a statului. a conducerii științifice, in întregul proces al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintării patriei spre comunism împreună cu genialul strateg al progresului multilateral, al independentei si suveranității României, proeminent gînditor revoluționar al secolului XX. tovarășul Nicolae Ceaușescu, un rol hotărîtor îl are tovarășa academician doctor inginer Elena Ceausescu, eminent om politic si de stat, savant de renume national si mondial.Tara s-a transformat din temelii. Pretutindeni au fost ridicate numeroase platforme industriale. mari obiective economice si sociale, s-a realizat armonizarea. într-un sistem unitar si complex, a industriei, agriculturii. construcțiilor. circulației mărfurilor, transporturilor si serviciilor, a întregii activități economico- sociale.

de edificare a noii socie- cărei coordonate funda-

a

Afirmarea cu putere. în societatea românească, a revoluției tehnico- științifice și a noii revoluții agrare, activitatea rodnică a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregului popor pentru creșterea producției si a productivității muncii, a nivelului tehnic si calitativ al produselor. a eficientei economice au marcat trecerea hotărîtă de la dezvoltarea extensivă la un stadiu nou. superior, acela al dezvoltării inten- siv-calitative. Noile cuceriri ale inteligentei umane cunosc o largă aplicare în toate sectoarele de activitate, in procesul modernizării producției.De la tribuna Plenarei Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Problemele complexe care stau în fata partidului, a poporului nostru sint strins legate de ridicarea nivelului general de cunoștințe in toate domeniile — $1 profesionale, si tehnice, si de conducere, sub toate aspectele —, de înțelegerea complexității problemelor dezvoltării economico-so- ciaie. a problemelor internaționale, pentru a putea să stabilim căile înaintării ferme a patriei noastre spre noi culmi de progres si civilizație". In spiritul acestor imperative, președintele României, tovarășul Nicolae Ceausescu, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceausescu acordă o deosebită atenție transformării conștiinței, realizării unei revoluții în modul de a gîndi si de a acționa al oamenilor, al cadrelor din toate domeniile de activitate, lărgirii orizontului profesional, științific si cultural al întregii națiuni. Are semnificații deosebite și o mare însemnătate faptul că. în actuala etapă, strategiei dezvoltării economice si sociale a României ii sînt integrate noi direcții de acțiune. programe si obiective menite să asigure creșterea roiului stiintei. invătămințului si culturii, al activității politico-ideologice. de educație patriotică si revoluționară in edificarea noii orinduiri sociale cu poporul si pentru popor.Politica înțeleaptă și clarvizionară a Partidului Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, munca rodnică a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a poporului, unitatea tuturor forțelor societății, a întregii națiuni în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste s-au dovedit temelia trainică a dezvoltării neîncetate, in ritmuri înalte, a forțelor de producție pe întregul teritoriu. S-a asigurat, totodată, continuitatea procesului de înfăptuire a concordanței urban- rural prin modernizarea și sistematizarea tuturor localităților. Treptat, s-au redus decalajele față de țările dezvoltate, au fost create condițiile pentru intrarea României socialiste într-un stadiu superior al progresului economic și social. Pe fondul creșterii neîncetate a valorii nou create, a avuției naționale acumulate, care a ajuns, în prezent, la aproape 5200 miliardă lei, a sporit fără încetare nivelul de trăi,'înțeles intr-o concepție largă, in care se integrează dreptul la muncă, la locuință, la asistentă sanitară, ridicarea veniturilor obținute din muncă și a pensiilor, accesul larg la știință, invățămint și cultură, la valorile civilizației, Asigurîndu-se astfel adevăratele drepturi fundamentale ale omului, personalitatea umană cunoaște deplina afirmare și împlinire.Toate remarcabilele realizări ale poporului român, sub conducerea partidului, au fost obținute în condițiile in care, pe plan mondial, s-a accentuat an de an criza economică, în numeroase țări, chiar și dintre cele puternic industrializate, s-au intensificat fenomenele de instabilitate, de recesiune, inflație și șomaj. In același timp, măsurile protecțio- niste, discriminatorii, prețurile inechitabile, povara datoriilor externe eu adîncit decalajele economice și sociale.Acestea sînt condițiile în care președintele țării a anunțat, de la tribuna Plenarei Comitetului Central al partidului, în Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, în Marea Adunare Națională, că România și-a achitat în întregime datoria externă. An de an, s-a asigurat creșterea accentuată a productivității muncii, a venitiplui național, ca factori fundamentali ai competiției economice, atît pe plan intern, cit și internațional. Totodată, s-a realizat armonizarea procesului de dezvoltare complexă a economiei naționale cu cerințele participării intense la circuitul economic mondial. Pe această bază, poporul nostru și-a creat mijloacele prin care să garanteze statului român solvabilitate economică internațională. Pentru prima oară in istoria sa, țara nu mai are nici un fel de datorii, ceea ce-i conferă o deplină independență, economică și politică.România, țară industrial-agrară în plină dezvoltare, are largi posibilități, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adu-
(Urmare din pag. I)

nare populară din Capitală, să treacă, pînă la sfirșitul deceniului viitor, in anii 2000, la o etapă nouă, de progres multilateral, de aplicare a principiilor comuniste de muncă și de viață, să asigure un înalt nivel de civilizație.în viitor nu vor mai fi contractate datorii externe, acestea fiind interzise prin legea adoptată recent de Marea Adunare Națională. România dispune de un mare potențial uman, material și financiar, în baza căruia, în condițiile intensificării efortului propriu al poporului, pentru a se dezvolta puternic, in toate domeniile, desfășoară o largă cooperare economică, pe baza principiilor unanim recunoscute ale relațiilor internaționale, cu țările socialiste, cu cele în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Mesajele din întreaga țară, adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, însuflețitoarele manifestații patriotice ce au avut loc in toate județele s-au constituit în vibrante expresii ale deplinei unități a întregii noastre națiuni în jurul Partidului Comunist Român, al marelui său conducător. Partidul, poporul, o dată cu adeziunea totală și atașamentul plenar față de înțeleaptă politică promovată, cu dăruire patriotică și înaltă răspundere revoluționară, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-au angajat cu fermitate să înfăptuiască exemplar cutezătoarele programe pentru prezentul și viitorul patriei, să asigure înflorirea multilaterală a României socialiste.Pe temelia trainică a proprietății socialiste, societatea noastră acționează ca un organism unitar în perfecționarea structurilor economice, a tuturor domeniilor vieții sociale. In aceste condiții, într-un amplu și viguros proces de continuă dezvoltare a industriei, agriculturii, științei, în- vățămintului, culturii, de ridicare generală a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor, se realizează armonizarea intereselor clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, ale tuturor cetățenilor. Pe acest fond se întărește continuu unitatea dintre partid și popor in opera de înfăptuire a progresului multilateral al patriei.Pe baza acestor mărețe realizări ale poporului nostru, obținute sub conducerea partidului comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu proiectează construcția monumentală a politicii externe a României.Dinamică și realistă, pătrunsă de o înaltă răspundere pentru destinele poporului român, ale vieții și păcii tuturor popoarelor lumii, politica internațională a țârii noastre se bucură de o largă apreciere a opiniei publice mondiale. Demersurile, inițiativele României, ale președintelui țării în soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane au un amplu și puternic ecou în rîndul tuturor popoarelor. Numeroase teze, idei pe care le-a formulat tovarășul Nicolae Ceaușescu. concepțiile relevate în dialogul permanent cu conducătorii sușite și bază ale ționale.Animată de un profund patriotism, de o nobilă năzuință spre înțelegere și colaborare intre poporul român și celelalte popoare, tovarășa Elena Ceaușescu participă activ la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru.Lă 1 Mai 1989, poporul român își afirmă cu înflăcărare voința de a milita continuu pentru cauza păcii, destinderii, prieteniei și colaborării între popoare. Mesajul său luminos de pace, adresat întregii omeniri, tuturor statelor, partidelor comuniste și muncitorești, forțelor progresiste șl democratice, Îndeamnă la unitate și solidaritate în marea luptă pentru oprirea competiției militare pe Pă- mînt și în Cosmos, reducerea armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, pentru o lume fără arme și fără războaie, pentru triumful nobilelor idealuri de justiție internațională.

de partide și state sînt în- adoptate in documente de diferitelor foruri interna-

Partidul, țara, poporul evocă Împlinirea a cinci decenii de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, în anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de la 23 August 1944, al celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. în acest moment sărbătoresc, gindurile și sentimentele de recunoștință fierbinte, de aleasă considerație și respect ale comuniștilor, ale întregii națiuni se îndreaptă către conducătorul nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, către stimata tovarășă Elena Ceaușescu, personalități luminoase ce întruchipează cele mai mărețe idealuri ale clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, desemnate de istorie să exprime și să împlinească aspirația permanentă a poporului român la o viață liberă, demnă, unită și suverană.
Expresie a unei politici economice științifice

și de următorul calcul ipotetic : dacă din 1980 încoace țara noastră nu ar fi achitat decit dobînzile la datoria externă, chiar in situația în care am porni numai de la nivelul LIBOR (rata dobinzii interbancare la Londra, luată cel mai adesea drept bază pentru stabilirea ratei dobînzilor prin adăugarea unor procente variabile, precum și a altor taxe și comisioane), plățile s-ar fi ridicat pînă acum la circa 11 miliarde de dolari, iar datoria ar fi rămas... intactă !Iată deci deplina semnificație a opțiunii partidului și statului nostru. Așa cum arată cu deplin temei tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, plata datoriei a cerut, fără nict o îndoială, eforturi mari, dar adoptarea hotărî- rii de a plăti în acest deceniu întreaga datorie externă a pornit de la -faptul că numai prin lichidarea ei -se va putea asigura deplina independență economică și politică a -țării.DOVEZI ELOCVENTE ALE VITALITĂȚII ECONOMIEI NAȚIONALE. Lichidarea datoriei externe a presupus echilibrarea balanței de plăți și apoi realizarea unui excedent comercial in continuă sporire. Iar dacă în anul 1980 exporturile au reprezentat numai 86 la sută din volumul importurilor, după numai opt ani, în 1988, exporturile au fost cu aproape 47 la sută mai mari decit importurile. Important este faptul că, după ce în primii ani ai deceniului

sursa excedentului a fost în principal comprimarea importurilor, s-a înregistrat apoi o dinamică accentuată a exporturilor. Astfel, în acest cincinal exporturile au sporit cu peste 20 la sută, iar importurile au rămas, practic, la același nivel din 1986.Esențial este că procesul de reajustare economică, de promovare a exportului s-a realizat fără a se neglija dezvoltarea generală a țării. Așa după cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în acest deceniu s-au alocat pentru dezvoltare peste 2 000 miliarde lei; producția industrială și cea agricolă au sporit cu circa 50 la sută; au fost majorate de două ori retribuțiile și pensiile, fondul total de retribuire crescînd cu circa 60 Ia sută; s-au realizat vaste lucrări de investiții in economic, s-au construit peste un milion de apartamente.Aceste realizări sint cu adevărat excepționale dacă ținem seama și de faptul că, numai în anul 1988, excedentul comercial a ajuns să reprezinte 7,7 la sută din venitul național. Pe bună dreptate, se naște întrebarea : cum a fost posibilă o asemenea evoluție ? Pe de o parte, rezultatele obținute sint urmarea directă a politicii consecvente de alocare a unei părți importante din venitul național pentru dezvoltare, ceea ce a creat infrastructura economică necesară. capacitatea de a lupta pe două „fronturi" : al lichidării datoriei externe și al dezvoltării econo- mico-sociale interne.

Pe de altă parte, un rol în continuă afirmare a revenit științei și tehnicii naționale, potențialului creator al oamenilor muncii. Este important să relevăm aici că, tocmai datorită reducerii importului de utilaje și tehnologie muncitorii, inginerii, proiectanțil, alți specialiști din economie și-au valorificat experiența deja dobinditâ și au trecut, cu mult curaj, la asimilarea în țară a numeroase utilaje, materiale, piese și sub- ansamble care, pînă în acest deceniu, erau procurate din import. Iar rezultatul a fost, în numeroase cazuri, nu numai înlocuirea unui import costisitor, ci și realizarea de produse competitive pe piața externă, demonstrînd astfel potențialul cercetării și al industriei românești. Privind prin această prismă, se poate observa așadar că decizia politică a lichidării accelerate a datoriei s-a constituit și intr-un catalizator al creativității tehnice naționale, intr-o pirghie de dezvoltare — nu adminis-

trativă, ci pur economică, de aceea mult mal viabilă — a cercetării aplicative in institute de cercetare și de invățămint, în fabrici și uzine. Este un cîștig care nu se poate măsura direct nici în lei, nici în dolari, dar care este nu mai puțin real : ciști- gul celui care îndrăznește, care găsește soluții, care luptă pentru un loc tot mai bun pe piața Internațională.O etapă dificilă s-a încheiat. Urmează o nouă etapă, in care atenția va trebui să se concentreze asupra dezvoltării intensive, calitativ superioare a economiei naționale, a- supra sporirii eficienței și competitivității participării României la circuitul mondial de valori materiale, aspecte asupra cărora — în lumina documentelor de partid, a indicațiilor și orientărilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne vom referi intr-un viitor articol.
Eugen RADULESCU

!n municipiile reședință de județ

Adunări festive consacrate zilei de 1 MaiIn întreaga țară, in municipiile reședință de județ au avut loc a- dunări festive consacrate zilei de 1 Mai — Ziua celor ce muncesc, a- niversăril a 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a oamenilor muncii și a 50 de ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939.Aceste manifestări, la care au luat parte un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, au prilejuit reafirmarea puternică a adeziunii tuturor cetățenilor patriei față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, de tezele și orientările de înaltă valoare teoretică și practică cuprinse în expunerile secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Participanții la adunările festive organizate in cinstea zilei de 1 Mai au dat o vibrantă expresie sentimentelor de înaltă recunoștință pe care întreaga națiune le poartă conducătorului iubit și stimat al partidului și al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru eroica sa activitate revoluționară desfășurată de aproape șase decenii in apărarea intereselor fundamentale ale poporului român, pentru dreptate, libertate, pentru triumful socialismului și comunismului pe pămîntul străbun al țării, al cauzei păcii și colaborării internaționale.A fost adus un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu pentru con-

tribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii. Ia creșterea prestigiului României in lume.în cuvîntările rostite de primii-se- cretari ai comitetelor județene de partid a fost subliniată însemnătatea istorică a demonstrației patriotice. antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, în organizarea și desfășurarea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol determinant. prima mișcare puternică din Europa din acei ani, care a chemat nu numai poporul român și clasa muncitoare din România, dar și muncitorimea, forțele democratice, progresiste de pe întregul continent la lupta împotriva fascismului, pentru apărarea libertății popoarelor. S-a relevat că acest eveniment istoric de rezonanță politică europeană a pus în evidență uriașele resurse ale clasei muncitoare, ale poporului nostru, capacitatea Partidului Comunist Român de a conduce lupta pentru dreptate socială și libertate națională, pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a patriei. în cadrul adunărilor festive au fost înfățișate marile realizări obținute de poporul nostru, strins unit in jurul partidului, al secretarului său general, în construcția socialistă, în dezvoltarea economico-soclală armonioasă, echilibrată a tuturor județelor țării, in ridicarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație, îndeosebi în perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al parti-

dului, în „Epoca Nicolae Ceaușescu". S-a relevat puternica semnificație a lichidării datoriei externe, realizare istorică, dovadă a vitalității economiei noastre naționale, a forței creatoare a poporului român, care deschide noi perspective de dezvoltare multilaterală a patriei.Adunările consacrate zilei de 1 Mai au pus in lumină voința colectivelor muncitorești de la orașe și sate de a asigura traducerea exemplară în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului și, prin aceasta, propășirea neîntreruptă a patriei noastre socialiste, înălțarea ei pe noi trepte de progres și civilizație.Făcindu-se ecoul sentimentelor de deosebită satisfacție, de aleasă mîn- drie patriotică ale tuturor cetățenilor țării pentru împlinirile fără egal în istoria României, participanții la adunările festive au adresat secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. telegrame care dau glas încrederii nețărmurite în viitorul luminos al patriei noastre socialiste, o dată cu angajamentul ferm al oamenilor muncii, al întregului nostru popor de a acționa cu hotărîre și răspundere pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții, la un înalt nivel de calitate și eficiență, a planurilor și programelor de dezvoltare economică și socială, pentru a intîmpina cu importante succese aniversarea a 45 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

tv
13,00 Telex
13,05 La stirșit de săptămtnă (color)
14.45 Săptămtnă politică
15,00 tnchlderea programului
19,00 Telejurnal • 1 Mal — raport mun

citoresc

19,30 Unitatea întregului popor, garan
ția supremă a Înaintării patriei 
noastre pe calea socialismului și 
comunismului (color)

19,50 Imn muncii sub flamuri tricolore 
(color). Spectacol literar-muzical- 
coregrafic

20,45 București — file de epopee (color). 
Film documentar-artistlc

22,00 Telejurnal
22,10 Melodii de neuitat (color)

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos, ambasadorul acestei țări la București, Coenraad Frederik Stork, a oferit vineri o recepție.Au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.
★In perioada 24—28 aprilie, navele militare sovietice „Oceakov“ și „Ra- zitelnii" au efectuat o vizită în portul Constanța.Conducătorul marșului, viceamiralul Vitalii Petrovici Larionov, însoțit de un grup de ofițeri sovietici, a fost primit la Ministerul Apărării Naționale, a făcut vizite protocolare primarului municipiului Constanța, locțiitorului comandantului Marinei Militare. Din partea oaspeților, la Monumentul Victoriei, Monumentul ostașilor sovietici și Monumentul marinarilor sovietici din Constanta au fost depuse coroane de flori.Membrii echipajelor au vizitat Instituții de invățămint și unități militare. obiective economice, cultural- turistice și monumente Istorice din municipiul Constanța și de pe litoralul românesc al Mării Negre.(Agerpres)

Handbalistele de la Știința 
Bacău — din nou in fața 

unui trofeu european
După rezultatul de egalitate obți

nut la Krasnodar, in prima manșă 
a finalei Cupei Cupelor europene la 
handbal feminin, cu formația sovie
tică Kuban, Știința Bacău se află 
din nou in fața unui trofeu euro
pean (prima dată in 1986, in finala 
Cupei Campionilor Europeni, cind a 
pierdut la redutabila echipă Spartak 
Kiev). De data aceasta, băcăuancele 
privesc meciul cu mai mult opti
mism.

Ca să ajungă in această finală, 
Știința a întrecut in actuala edifie 
formații puternice, ca Empor Rostok 
din R. D. Germană, Vasas Budapesta 
și Ț.S.K, Sofia. Duminică, insă, ele
vele antrenorilor Mihai Pintea și 
Costel Petrea intilnesc în ultimul 
joc un adversar mult mai puternic, 
cu o apărare solidă și deosebit de 
mobilă, in care evoluează patru ju
cătoare din reprezentativa Uniunii 
Sovietice. „Sintem conștienti că ne 
așteaptă o intilnire grea, dar știm, 
că sintem mai aproape 
de prețiosul trofeu, pe 
să-l cucerim", ne declara 
trenorul principal Mihai

Finala de la Bacău __ . .
cu Cupa Cupelor pe masă. S-o ciș- 
tige cine va fi mai bun ! Sintem 
siguri, insă, că puterea de luptă și 
valoarea sportivelor de la Știința, 
profesionalitatea și competenta celor 
doi antrenori pot face ca despre 
clasa handbalului nostru să se vor
bească din nou. (Gheorghe Baltă).

cine

PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE 
ÎN PERIOADA 29 APRILIE-2 MAIMinisterul Comerțului Interior informează că. pentru asigurarea în bune condiții a aprovizionării populației în zilele de 29. 30 aprilie. 1 și 2 mai. programul de funcționare al magazinelor și unităților de alimentație publică— în ziua prelungit cu necesități ;— în ziua vor funcționa după programul unei zile normale de lucru ;— în ziua de 1 Mai. între orele 6,30—10,30 vor fi deschise magazinele de pîine, lapte, piețele agroalimen- tare și unitățile pentru desfacerea preset. Florăriile și farmaciile vor

va fi următorul : de 29 aprilie, program 1—2 ore. în funcție dede 30 aprilie unitățile

funcționa după programul zilelor de sărbătoare ;— în ziua de 2 mai. magazinele vor funcționa după programul unei zile normale de lucru ;— unitățile de alimentație publică vor avea în perioada 30 aprilie—2 mal program normal de lucru.O atenție deosebită se va acorda unităților din localitățile turistic» și din zonele de agrement.Programul detaliat de funcționare pentru fiecare categorie de unități comerciale va fi stabilit de comitetele executive ale consiliilor populare. la propunerea direcțiilor comerciale județene șl a Direcției generale comerciale a municipiului București.

ca oricind . care vrem 
recent an- • 
Pintea.

se joacă

a
• Ciclul de filme românești : Bucu
rești — file de epopee — 17 ; România
— o țară în plină dezvoltare (docu
mentar) șl filmul artistic Ciprian Po- 
rumbescu : 9; 12,30; 18,30 : PATRIA 
(11 86 25)
• O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
• Maria și Mirabela în Tranzistoria :
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Franțols Villon : FEROVIAR
(50 51 40) — 9,30; 14; 18
• De ce are vulpea coadă : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Vacanța cea mare
(80 49 85) — 15; 17;
(59 53 15) — 10; 12,30;
• Martori
(17 55 46) — 0; 11; 13 
RIȚA (14 27 1 4) — 9;
• Evadarea : COTROCENI
— 15: 17; 19
• Domnișoara 
(7130 85) — 9;
• Imposibila
(10 67 40) - 15: 18
• Valurile Dunării: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
• Pădurea nebună: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15 17; 19

I FERENTARI
19, STUDIO 

15; 17; 19 
CIULEȘTI 

19, MIO-

15;
10; 1 
dispărut! :

‘ 15; 17;
11; 13; 15; 17; 19 
-------- (81 68 88)

Aurica t
11; 13; 15; 
iubire i

PACEA 
17; 19 

VIITORUL

VREMEA
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 29 aprilie (ora 20) — 2 mal (ora 
20) : Vremea va fi în general In
stabilă. Cerul va fl mai mult noros 
la începutul intervalului, apoi va de
veni variabil. Vor cădea ploi care vor

avea șl caracter de aversă, îndeosebi 
In regiunile sud-vestlce. Vlntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu Intensificări 
trecătoare în sud-est, predomlnînd din 

. sectorul nord-estic. Temperaturile mi
nime se vor situa Intre 5 șl 15 grade, 
mal scăzute Ia Începutul Intervalului, 
Iar cele maxime Intre 15 și 25 grade.

LISTA OFICIALĂa libretelor da economii pentru turism ieșite cîștigătoara la tragerea la sorți pentru trimestrul I 1989Nr. crt. Nr. libretului de economii Ciștigurile obținute In excursii organizate Valoarea cișțigului1. 402-1-940 U.R.S.S. 6 0002. 407-1-257 6 0003. 411-1-162 6 0004. 417-1-903 ■ 6 0005. 427-1-1160 6 0006. 436-1-1626 6 0007. 437-1-181 6 0008. 423-1-265 90009. 462-1-265 6 00010. 463-155-32 6 00011. 464-202-376 6 00012. 454-260-2 6 00013. 405-262-7 6 00014. 433-201-416 6 00015. 448-487-1 6 00016. 417-183-120 6 00017. 436-1-1354 6 00018. 412-202-65 6 00019. 439-205-179 6 00020. 465-1-906 6 00021. 463-154-24 6 00022. 459-209-31 6 00023. 403-201-82 6 00024. 445-202-56 6 00025. 416-643-24 6 00026. 431-1-171 6 00027. 450-201-115 6 00028. 443-242-17 6 00029. 404-260-41 6 00030. 461-205-1686 6 00031. 466-201-53 6 00032. 459-1-5867 6 00033. 460-209-702 M 6 000TOTAL 33 excursii în valoare totală de lei 198 000Cîștigătorii au obligația să se la data tragerii la sorti la sucursalele bera adeverința necesară îndeplinirii rea excursiei.In cazul neprezentării In termen rile se plătesc în numerar.
prezinte In cel mult 30 de zile de și filialele C.E.C. pentru a 11 se eli- formalităților în legătură cu efectua-sau al neefectuăril excursiei, cîstigu-

• Tigrul cenușiu: DACIA (50 35 94)
— 15; 18
• Iubire statornică : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială: AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat 
POPULAR (3515 17) — 15; 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Intoarce-te și mai privește o dată :
ARTA (213186) — 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : FES
TIVAL (16 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ce mai este nou pe acasă : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

s
!

teatre
O Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Nn se știe niciodată — 18 ; 
(sala Amfiteatru) : Vassa Jeleznova 
— 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Alexandru Hanganu 
— flaut. La pian : Ghizela Tu Ivan — 
(Hăndel, Bach, Debussy, Vasile Jia- 
nu. Marțian Negrea, Nicolae Klrcu- 
lescu) — 17,30 ; (Ateneul Român) : 
Recital de chitară Claudio MarcotulH

(Italia). (Bach-Solno, Rodrigo, Giu
liani, Gina.stera, Albeniz) — 19
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
canto — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) ; Lo
godnicul din lună — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Privind în jnr cu ochi fără lumină 
— 18 ; (sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Clinele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Maidanul 
cu dragoste — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) t 
Preșul — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scapino — 18 ; (sala Stu
dio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Milionarul sărac — 18 ;
(sala Giulești, 18 04 85) : Așteptam pe 
altcineva — 18
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 18 : (sala Victoria, 50 58 65) ; 
Cavalcada risului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Spectacol extraor
dinar de cintece șl dansuri populare 
românești — 18
A Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) î 
Romanțioșii — 9
• Circul București (10 41 95) : „Ve
detele Circului din Varșovia" — 
15.30: 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Eletănțelul curios — 11 ; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Poves
te despre marionetă — 11



Schimb de mesaje 
Nicolae Ceausescu siKABUL 28 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au lost transmise tovarășului Najibullah, secretar general al Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, președintele Republicii Afganistan, un mesaj de prietenie, însoțit de calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a Revoluției din Aprilie, iar poporului afgan prieten urări de pace și prosperitate.Mulțumind, tovarășul Najibullah a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului român în dezvoltarea multilaterală a patriei.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Republicii Afganistan a delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, care a participat la festivitățile de la Kabul ocazionate de cea de-a Xl-a aniversare a Revoluției din Aprilie — Ziua națională a poporului afgan.In cadrul convorbirii care a avut

FestivitățileKABUL 28 (Agerpres). — La Kabul s-a desfășurat o adunare festivă, cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a Zilei Revoluției — relatează agenția T.A.S.S. Președintele Republicii Afganistan, Najibullah, a rostit o cu- vintare. Referitor la situația actuală din țară, vorbitorul a evidențiat politica de reconciliere națională promovată de guvern, în concordanță cu interesele poporului, arătînd

intre tovarășul 
tovarășul Najibullah loc cu acest prilej au fost evocate relațiile de prietenie și colaborare dintre . Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan. dintre România și Afganistan, exprimîn- du-se dorința dezvoltării acestora pe baza egalității, respectării independentei și suveranității, a neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora în mod autonom linia politică și programele de dezvoltare, spre binele și în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

★Delegația de partid și de stat română a participat la parada militară și la adunarea festivă organizate cu prilejul celei de-a Xl-a a- niversări a Revoluției din Aprilie.In timpul prezenței sale la Kabul, delegația română a fost primită de tovarășul S. A. Keshtmand, membru al Biroului Politic al C.C. al P.D.P.A., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Afganistan, și s-a întîlnit cu N. Kawyani, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.D.P.A. In cadrul întrevederilor au fost examinate stadiul relațiilor dintre P.C.R. și P.D.P.A., dintre România și Afganistan, posibilitățile de dezvoltare a acestora, precum și unele probleme internaționale de interes comun.
de la Kabulcă, în pofida declarării repetate a încetării focului de către guvernul afgan, grupările opoziției înarmate continuă să urmărească soluționarea conflictului intern prin forță, res- pingînd propunerile realiste și pașnice ale guvernului. A fost reafirmată dorința Republicii Afganistan de a face tot ce depinde de ea pentru a adinei relațiile de pace și prietenie cu țările vecine.

Reducerea si eliminarea armelor nucleare tactice 
—■ condiție a unei securități stabile în EuropaBERLIN 28 (Agerpres). — Reducerea numărului și apoi eliminarea rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune sint vitale pentru cele două state germane — a apreciat Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane. După cum informează agenția A.D.N., în convorbirile purtate la Berlin cu Ernst Albrecht, prim-mi- nistru al landului Saxonia Inferioară, vicepreședinte al Uniunii Creș- tin-Democrate din R.F. Germania, E. Honecker a declarat că R.D. Germană se opune modernizării rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune, intrucît aceasta ar declanșa o nouă cursă a înarmărilor și a cerut N.A.T.O. ca, prin contribuții concrete, să promoveze procesul de dezarmare.In cursul convorbirilor, apreciate de Ernst Albrecht ca deosebit de utile și interesante, părțile — informează A.D.N. — au împărtășit opinia că principala sarcină a oricărei politici responsabile este salvgardarea păcii și înfăptuirea dezarmării.MADRID 28 (Agerpres). — Ministrul spaniol de externe, Francisco Fernandez Ordonez, s-a pronunțat împotriva modernizării rachetelor nucleare cu rază mai scurtă de acțiune. într-o cuvîntare rostită în parlament, el a subliniat că modernizarea rachetelor nucleare cu rază mai scurtă de acțiune este incompatibilă cu cerințele lumii de azi și a

menționat că țara sa se pronunță pentru reducerea numărului acestora. Spania, a spus el, sprijină ideea reducerii cu 50 la sută a arsenalelor nucleare strategice.LONDRA 28 (Agerpres). — Partidul Laburist din Marea Britanie s-a pronunțat pentru realizarea de progrese pe calea destinderii, prin renunțarea la modernizarea rachetelor nucleare tactice. Gerald Kaufman, purtător de cuvînt al partidului în probleme de politică externă, a declarat că este o eroare să se renunțe la propunerea țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia de a se iniția negocieri cu privire la 'reducerea acestor arme.STOCKHOLM 28 (Agerpres). — Planurile N.A.T.O. privind modernizarea armelor nucleare tactice în Europa constituie un semnal greșit, care ar putea avea urmări negative a- supra negocierilor de dezarmare — a relevat Pierre Schori, secretar de stat la Ministerul de Externe al Suediei, la o reuniune desfășurată la Linkoeping. Potrivit agenției A.D.N., el a relevat, totodată, că Suedia a comunicat poziția sa în acest sens oficialităților N.A.T.O. și a apreciat că este necesar să se ia în serios propunerile de dezarmare existente. P. Schori a evidențiat că țara sa se pronunță pentru includerea rachetelor de croazieră de la bordul avioanelor în negocierile privind reducerea cu 50 la sută a armelor strategice ofensive.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Formarea noului quvern iordanian • încheierea lucrărilor 
reuniunii Consiliului Ligii Arabe consacrate situației din 

LibanAMMAN 28 (Agerpres). — în Iordania a fost format un nou guvern, condus de Zaid Bin Shaker, șeful cabinetului regal și consilier pentru problemele securității naționale și ale armatei.Marwan Al-Qassem. vicepremier și ministrul de externe, și-a păstrat portofoliul. Primul-ministru iordanian a preluat și portofoliul apărării.Regele Hussein al Iordaniei a a- rătat că principalele sarcini ale noului cabinet sint organizarea alegerilor parlamentare si pregătirea unei noi faze în dezvoltarea țării. Șeful statului iordanian a chemat la consolidarea unității naționale si la a- dîncirea dialogului dintre guvern și populație. Pe plan extern, noul cabinet va sprijini în continuare lupta poporului palestinian. în frunte cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei.TUNIS 28 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat lucrările reuniunii extraordinare a Consiliului Ligii Arabe, consacrate situației din Liban.Potrivit agențiilor de presă. Consiliul Ligii Arabe a hotărît crearea

unui corp de observatori din rîndul statelor membre, sub autoritatea directă a secretarului general al organizației panarabe. însărcinat cu supravegherea încetării focului, ridicării blocadei și redeschiderii punctelor de trecere din capitală. Consiliul Ligii Arabe cheamă toate părțile libaneze să coopereze cu observatorii arabi. De asemenea. Consiliul de Securitate este chemat să asigure a- plicarea Rezoluției 425, care cere retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului.BEIRUT 28 (Agerpres). — în regiunea Beirutului a intervenit vineri, la ora 12,30 ora locală, o încetare a focului, între părțile aflate în conflict, după apelul lansat la Tunis de Consiliul Ligii Arabe.Forțele rivale, intre care de peste o lună au loc ciocniri violente, au anunțat adeziunea la acest apel.într-un comunicat dat publicității vineri în capitala libaneză s-a anunțat că vor fi redeschise punctele de trecere dintre sectoarele de est și de vest ale orașului.

COSTA RICA:

Inaugurarea „Tîrgului anual agricol"
Aprecieri deosebite față de produsele românești
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NAȚIUNILE UNITE

Reuniune a Consiliului de Securitate 
la cererea Republicii PanamaNAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a reunit, vineri, la sediul din New York al Națiunilor Unite, la cererea Republicii Panama, pentru a examina situația din această țară ca urmare a intervenției S.U.A. în treburile sale interne — relatează agenția T.A.S.S. Deschizînd dezbaterile, mi

nistrul panamez al afacerilor externe, Eduardo Ritter, a arătat că intervenția Statelor Unite în treburile interne ale Republicii Panama, politica de destabilizare desfășurată față de țara sa amenință pacea și securitatea internațională.Dezbaterile din Consiliul de Securitate continuă.
Evoluții în procesul de acordare a independenței 

NamibieiWINDHOEK 28 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei la Windhoek, Marrack Goulding, subsecretar general al O.N.U. pentru probleme politice speciale, a evidențiat cooperarea excelentă de care Grupul de asistență al O.N.U. pentru perioada de tranziție în Namibia (U.N.T.A.G.) se bucură din partea guvernului Angolei și a Organizației
★KINSHASA 28 (Agerpres). — La Kinshasa s-au desfășurat lucrările unei reuniuni tripartite a președinților Gabonului, R.P. Congo și Zair consacrată aspectelor legate de procesul decolonizării Namibiei. In cursul reuniunii s-a hotărit sprijinirea propunerii Angolei privind

Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). El a enumerat între obiectivele vizitei sale în regiune convorbirile cu autoritățile angoleze și ale S.W.A.P.O. în legătură cu retragerea luptătorilor acestei organizații pe teritoriul angolez, precum și contactele cu conducerea componenței militare a U.N.T.A.G.
*convocarea, la 16 mai, Ia Luanda, a conferinței la nivel înalt a opt state din Africa — Angola, Congo, Zair, Gabon, Zambia. Zimbabwe, Mozam- bic, Sao Tome și Principe — a a- nunțat in încheierea reuniunii purtătorul de cuvint al M.A.E. al Zairului.

angola: Succese ale forțelor armate guvernamentaleLUANDA 28 (Agerpres). — Forțele armate guvernamentale ale Angolei au întreprins noi misiuni de luptă, producînd pierderi în rîndul grupării rebele antistatale Unita. Potrivit postului de radio Luanda, în perioada 20—26 aprilie, bandele antiguvernamentale au pierdut 25 de

oameni și au lăsat la locul confruntărilor o importantă cantitate de arme și muniție.în același timp, unități ale Unita au continuat atacurile teroriste împotriva populației pașnice, în special din zonele rurale. Acestor acte criminale le-au căzut victimă 25 de persoane.
s. u. a.: Inițiativă legislativă urmărind închiderea unora 

dintre bazele militare americane din străinătateWASHINGTON 28 (Agerpres). — Doi membri ai Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. au introdus în parlament un proiect de lege pre- văzind crearea unei comisii care să analizeze posibilitatea închiderii sau regrupării unora dintre cele 374 de baze militare americane din străinătate. Cei doi congresmeni, republicanii Brian Bonnelly (Massachusetts)

și Patricia Schroeder au precizat că inițiativa lor legislativă urmărește să contribuie la reducerea deficitului bugetar federal.Citind surse ale Ministerului Apărării, cei doi congresmeni au relevat. că între anii 1974 și 1986 costul întreținerii bazelor americane din străinătate a crescut de la 200 milioane la 2 miliarde dolari.

SAN JOSE 28 (Agerpres). — La 
Ciudad Quesada, in Costa Rica, a 
fost inaugurat „Tirgul anual agri
col", la care firme străine expun 
tractoare, alte mașini agricole, 
autoturisme.

Întreprinderea românească „Uni
versal- Autotractor", împreună cu 
firma costaricană „Tracto-Uni-

versal" prezintă tractoarele româ
nești „U—850 DT“, „U—6 400 
DTC" si „U—530 DTC", iar I.C.E. 
„Auto-Dacia" și firma costaricană 
„Cosmo-Automotriz", autoturisme 
„Dacia", „Oltcit" și „ARO".

Produsele românești au întrunit 
aprecierile unanime ale specialiș
tilor și publicului vizitator.

CIUDAD DE MEXICO:

CONVORBIRI INDIANO-VIET- NAMEZE. Nguyen Co Thach, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru al afacerilor externe al R. S. Vietnam, și-a încheiat vizita în India, unde a fost primit de premierul Rajiv Gandhi și a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe, P. V. Narasimha Rao. Au fost abordate probleme regionale și internaționale de interes reciproc. A fost apreciată pozitiv e- voluția relațiilor bilaterale.
încheierea lucrărilor conferinței generale 

a Organizației pentru Interzicerea Armelor Nucleare 
in America Latină (OP A N AL)CIUDAD DE MEXICO 28 (Agerpres). — In capitala Mexicului s-au încheiat lucrările conferinței generale a Organizației pentru Interzicerea Armelor Nucleare în America Latină (OPANAL), la care au participat reprezentanți din 40 de state, în documentul final se subliniază că țările în.curs de dezvoltare sint angajate cu responsabilitate egală, alături de țările industrializate, în procesul de edificare și consolidare a păcii internaționale. Documentul lansează comunității internaționale apelul de a sista cheltuielile destinate cursei înarmărilor, cheltuieli care au destabilizat întreaga economie mondială. afectînd mai ales țările în curs

de dezvoltare. De asemenea, se reafirmă importanta intrării depline în vigoare a tratatului de la Tlatelolco, semnat in 1967, la Ciudad de Mexico, avînd ca obiectiv transformarea America Latine în zonă denuclearizată și folosirea energiei nucleare exclusiv în scopuri pașnice.Delegații statelor membre ale OPANAL l-au reales pe venezuelea- nul Antonio Stempel în funcția de secretar general al organizației pentru o perioadă de patru ani și au aprobat o serie de rezoluții referitoare la consolidarea cooperării regionale în domeniul dezarmării și coexistenței pașnice, transmite agenția Prensa Latina.

I

BIROUL DE COORDONARE AL ȚARILOR NEALINIATE, reunit la sediul Națiunilor Unite din New York, a sprijinit în unanimitate intrarea Venezuelei în rîndul statelor membre ale mișcării și a recomandat ratificarea acestei decizii la reuniunea la nivel inalt de la Belgrad, prevăzută să aibă loc în luna septembrie.REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT A PACTULUI AMAZONIC. Președinții țărilor membre ale Pactului- . Amazonic, din care fac parte Bolivia, Brazilia, Columbia, Peru, Ecuador, Venezuela, Guyana și Suriname, urmează să participe la o reuniune la nivel înalt in zilele de 6 și 7 mai in orașul brazilian Ma- riaos. Potrivit ziarului brazilian „O Globo", cu acest prilej va fi semnată „Carta de la Manaos".

I

În pregătirea Conferinței ministeriale 
consacrate datoriei externe latino-americaneBRASILIA 28 (Agerpres). — La Brasilia au inceput, vineri, lucrările reuniunii pregătitoare — la nivel de experți — a Conferinței ministeriale pe tema datoriei externe a Americii Latine, care se deschide sîmbătă, în capitala Braziliei, în prezența miniștrilor de finanțe din Argentina, Brazilia, Columbia, Mexic, Panama,

Peru. Uruguay și Venezuela, state membre ale Grupului celor opt, format din Grupul de la Contadora și Grupul de Sprijin — transmite agenția Prensa Latina.America Latină are în prezent o datorie externă de aproximativ 420 miliarde de dolari.
Convorbiri chino-sovieticeBEIJING 28 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Qian Qichen, l-a primit pe adjunctul ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Igor Roga-

ciov, care a avut la M.A.E. al Chinei consultări in pregătirea viitoarei in- tîlniri la nivel înalt chino-sovietice — informează agențiile China Nouă și T.A.S.S.

i
I

ÎN COREEA DE SUD TINUA MANIFESTAȚIILE___MASA ALE MUNCITORILOR ȘI STUDENȚILOR. Astfel, 15 000 muncitori din 10 întreprinderi sud- coreene au organizat o grevă, ce- rînd eliberarea unor muncitori arestați de autoritățile de poliție. În același timp, Consiliul General al Studenților Sud-Coreeni a hotărît să se alăture luptei muncitorilor, organizînd în perioada 27 aprilie — 1 mai o grevă împotriva măsurilor luate de guvernul sud-coreean față de mișcările democratice din tară.

CONDEde

MĂSURĂ. Guvernul norvegian a ordonat verificarea imediată a tuturor celor 61 de avioane de luptă de tip „F-16" pe care le are in dotarea trupelor sale. Specialiștii apreciază că aceste aparate au o serie de defecțiuni la mecanismul de catapultare din cabina pilotului. Se presupune că aceasta a fost și cauza morții unui pilot în cursul ciocnirii la începutul lunii aprilie a două avioane „F-16" în apropiere de Trondheim.
MAREA BRITANIE:

de creștereLONDRA 28 (Agerpres). — Ultimul raport trimestrial publicat de Confederația Industriei Britanice (C.B.I.) relevă că ritmul economiei britanice se reduce ca ilrmâre. a politicii de majorare a ratei.; dobînzii în vederea combaterii inflației. Economiștii prevăd în acest an un ritm de creștere a PIB de 2 la sută, in comparație cu 4,4 la sută înregistrat în 1988. Una din cauzele care au determinat această situație este creșterea ratei dobînzii -r de la 7,5 la sută la 13 la sută în perioada iunie-noiembrie 1988. în Marea Britanie înregistrîndu-se cea mai înaltă

Reducerea ritmului 

economicărată a dobînzii în cadrul principalelor șapte țări puternic industrializate — respectiv. Marea Britanie, Japonia. R.F.G.. Franța. S.U.A., Italia și Canada. Raportul constată o reducere a producției industriale și creșterea numărului firmelor care lucrează sub capacitate. Purtătorul de cuvint al C.B.I. a atras atenția asupra efectelor negative pentru exportatorii britanici a ratelor înalte ale dobinzilor. Astfel. în primele 2 luni ale acestui an. balanța comerțului exterior al Marii Britanii a înregistrat un deficit de 3,3 miliarde lire sterline.

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎN JAPONIA A CRESCUT, în martie, cu 20 000, totalizind 1,46 milioane, indică o statistică oficială niponă, dată publicității la Tokio.
I

ATAC TERORIST ÎN MOZAM- BIC. Elemente teroriste din așa- zisa „Rezistentă Națională Mozam- bicană" au întreprins un atac asupra localității Manisa din Mozam- bic. Opt persoane au fost ucise, alte 21 rănite, teroriștii recurgînd la acte de vandalism. Forțele armate mozambicane au reușit să-i alunge pe atacatori.
I

CANADA : Buget deficitar 
pentru anul fiscal 1989—1990OTTAWA 28 (Agerpres). — Bugetul de stat al Canadei pe anul fiscal 1989—1990, anunțat d.e ministrul canadian de finanțe, Michael Wilson, conține un deficit de 30,5 miliarde dolari canadieni, în pofida unei largi game de majorări de impozite și a unor reduceri de cheltuieli. în po

fida reducerii cu 5 miliarde dolari canadieni a deficitului pe anul fiscal curent și cu 9 miliarde — anul viitor — a spus Wilson, datorită majorării dobinzilor la datoria publică de 320 miliarde dolari canadieni a țării, deficitul se va ridica anul acesta la 30,5 miliarde dolari.
O CERINȚĂ MAJORĂ A VIEȚII INTERNAȚIONALE

„Modernizarea" politicii-nu a rachetelor nucleare
In spiritul unei atitudini de înaltă responsabilitate pentru destinele pecii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, relevînd, la recenta Plenară a C.C. a| P.C.R., că situația internațională se menține complexă, contradictorie și gravă, enumera între factorii care contribuie la menținerea unei atari situații proiectele N.A.T.O. de modernizare a rachetelor nucleare cu rază scurtă de acțiune. „Cît timp se vor menține armele nucleare - declara secretarul general al partidului - se va menține ți pericolul unui război 

nuclear, care va duce la distrugerea omenirii, la dispariția însăși a vieții 
pe planeta noastră".Tocmai pornind de la această realitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea renunțării la modernizarea rachetelor cu rază mai scurtă de acțiune, atit de către N.A.T.O., cît și de către țările Tratatului de la Varșovia, sub un control internațional corespunzător, renunțîn- du-se, totodată, la perimata concepție de „asigurare a păcii" prin descurajarea nucleară, care înseamnă, de fapt, perpetuarea politicii de forță si dominație. 1 „ ,Este o poziție profund constructivă, de largă semnificație, a cărei însemnătate vin să o pună în evidență o serie de evoluții contradictorii din ultimul timp.Ceremoniile legate de împlinirea a patru decenii de la crearea N.A.T.O., ca și lucrările reuniunii de la Bruxelles a grupului de planificare nucleară a pactului atlantic au fost marcate de un șir de cuvîn- tări de circumstanță, care, fără nici o excepție, au subliniat, sub o formă sau alta, „vocația pașnică" a acestei alianțe militare, nefăcîndu-se economie de aprecierile cele mai extravagante. Pentru a cita un singur exemplu din potopul de declarații prilejuite de aceste evenimente, pactul atlantic a fost definit de secretarul general al organizației. Manfred Worner, drept „coloana vertebrală și 

farul unui viitor in pace și liber
tate al oamenilor"... Cuvinte frumoase, fără îndoială, dar dezmințite chiar în cuprinsul acelorași cuvîn- tări, din care nu au lipsit, ca un laitmotiv, pledoariile în sprijinul „modernizării" rachetelor cu rază scurtă de acțiune (S.N.F.) ale N.A.T.O., aceasta făcînd, probabil, parte integrantă, în concepția cercurilor atlantice, din planurile de asigurare a unui... „viitor în pace și libertate".Este bine cunoscută împotrivirea largă pe care o întîmpină chiar

în rîndurile țărilor membre ale N.A.T.O. proiectele de modernizare a acestor rachete, sub motivul asi- metriilor existente pe planul forțelor convenționale între cele două a- lianțe militare din Europa. împotrivire determinată de primejdiile reale pe care le implică astfel de proiecte, ce au în vedere sporirea de la 88, în prezent, la 700 (adică de opt ori) a numărului rachetelor americane de tipul „Lance", staționate în R.F.G., concomitent cu amplificarea razei lor de acțiune și a puterii focoaselor nucleare, cu care sint înzestrate. Raza de acțiune sporită va fi de 450 de km. deci a- proape de patru ori mai mult decît în prezent. Tratatul de lichidare a rachetelor intermediare, avînd ca limită inferioară 500 km, nu este astfel încălcat, în mod formal, dar, prin distanța pe care o pot parcurge, rachetele „Lance" modernizate tind să-și schimbe natura tactică și, în ultima instanță, să golească de conținut, cel puțin parțial, acest tratat !Pasul modest făcut în direcția de- nuclearizării Europei, o dată cu semnarea tratatului amintit, riscă, astfel.

să fie anulat, cu toate primejdiile ce pot decurge de aci. O situație deosebit de periculoasă se creează pentru R.F.G., intrucit, în caz de folosire, rachetele „modernizate" vor exploda (în virtutea însăși a distanței maxime pe care o pot parcurge) în cuprinsul granițelor sale — ca și al teritoriilor imediat învecinate. Este lesne de înțeles, în a- semenea împrejurări, opoziția extrem de puternică a opiniei publice vest-germane față de aceste proiecte, opoziție care a determinat cercurile guvernamentale de la Bonn să se pronunțe pentru amînarea pînă în 1991—1992 a unor decizii în privința noilor sisteme de rachete. A- titudinea guvernului ’R.F.G. este determinată și de usturătoarele eșecuri suferite, în ultimul timp, in alegerile pe plan local din Berlinul occidental și din landul Hessen și de temerea unei reeditări, la scară federală, a acestor eșecuri, cu prilejul scrutinului parlamentar ce urmează să aibă loc în decembrie viitor.Cu atît mai surprinzătoare au apărut de aceea, în lumina pozițiilor declarate oficial, dezvăluirile făcute, cu cîtva timp în urmă, de unul din canalele televiziunii vest-germane cu privire la existența unei acțiuni de cooperare între un consorțiu din R.F.G. 
(„Messerschmitt—Boehow—Blohm") și uzinele americane „Martin—Mariet
ta" (fabricante ale rachetelor „Pershing" !) în vederea punerii la punct a unei rachete cu focoase de tip convențional, denumită .,Kolas". Episodul, neelucidat încă pe deplin (se știe că rachetele de tip convențional pot fi, relativ ușor, readaptate pentru a transporta focoase nucleare), a scos oricum în evidență, o dată mai mult, cît de ostilă este starea de spirit a opiniei publice vest-germane și în general a opiniei publice continentale față de ideea „modernizării", realitate de care oficialitățile de la Bonn nu mai pot face abstracție.Avînd în vedere contradicțiile inter- atlantice existente în această spi

noasă chestiune, ministrul de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, și colegul său, ministrul apărării, Gerhard Stoltenberg, au întreprins, chiar în aceste zile, o vizită fulger la Washington pentru a pleda în favoarea punctului de vedere al guvernului lor, în sensul amînării cu doi sau trei ani a respectivelor proiecte. Mai mult, ca un element nou, cei doi miniștri s-au pronunțat în sprijinul propunerii făcute în recenta Declarație a statelor participante la Tratatul de la Varșovia de a se iniția neîntîrziat negocieri în vederea reducerii pe etape și apoi a lichidării rachetelor nucleare tactice din Europa — eliminindu-se, astfel, disproporțiile în acest domeniu în defavoarea N.A.T.O. și pe care alianța atlantică le invocă drept motiv suplimentar al „modernizării". Relatările asupra rezultatelor acestui demers indică faptul că S.U.A. par a fi înclinate să accepte aminarea pînă mai tîrziu a amplasării noilor rachete, dar in schimb resping categoric ideea oricăror tratative pentru reducerea și, în final, eliminarea armamentului racheto-nuclear tactic. Șeful Pentagonului, Richard Cheney, a reafirmat, in modul cel mai energic, împreună cu secretarul Departamentului de Stat, James Baker. în convorbirile avute cu cei doi miniștri vest-germani, cele declarate de S.U.A. la reuniunea de la Bruxelles. in sensul că în nici un caz nu se poate renunța la „fac
torul descurajării nucleare", definind, nici mai mult nici mai puțin, ca „inacceptabilă" denuclearizarea Europei ! Iar președintele Bush, ma- nifestînd semne de vizibilă nemulțumire față de atitudinea R.F.G., nu a ezitat, într-o declarație publică apreciată ca fără precedent, să a- dreseze admonestări aliatului vest- german, avertizindu-1 să nu pericliteze „unitatea N.A.T.O". în fine, noul ambasador american la Bonn. Vernon Walters, nu s-a sfiit să vorbească de perspectiva unui „de
zastru" al N.A.T.O. „dacă unii mem

bri ai alianței decid să-și urmăreas
că propriile interese, fără a lua in 
considerare interesele generale ale 
alianței".Cercurilor guvernamentale americane le-a sărit imediat în ajutor guvernul britanic, premierul Margaret Thatcher invitînd pe cei doi miniștri vest-germani să se oprească la Londra în drumul lor de întoarcere de la Washington la Bonn, cu scopul evident de exercitare a unor noi presiuni pentru a determina o schimbare a pozițiilor R.F.G. — ceea ce și explică refuzul celor doi miniștri de a da curs invitației. Observatorii consideră că premierul brlta’nic va face o nouă încercare în acest sens cu prilejul convorbirilor — prevăzute mai demult — pe care urmează să le aibă duminică în capitala R.F.G.. dar sint de părere că demersul său va avea puține șanse de reușită („misiune imposibilă", aprecia un ziar londonez). Cert este că, deocamdată, guvernul de la Bonn rezistă acestor presiuni concentrice. în declarația făcută joi în Bundestag cancelarul Kohl pronun- țindu-se, din nou, în favoarea unor negocieri asupra armelor nucleare tactice, deși a avut grijă să adauge că nu este potrivnic actualei orientări a N.A.T.O., axată pe îmbinarea armamentului nuclear cu cel convențional. Pe de altă parte, guvernele Belgiei. Danemarcei, Norvegiei, Italiei. Spaniei au anunțat că sprijină ideea tratativelor Est-Vest pentru reducerea la niveluri paritare cît mai scăzute a rachetelor nucleare tactice pînă la totala lor lichidare, ceea ce pune în lumină lipsa de realism a acelora ce se situează pe poziții contrarii.Tendințele unora din cercurile a- tlantice de cramponare, cu orice preț, față de discreditata concepție a 
„descurajării nucleare" vin, desigur, in totală contradicție cu cerințele curentului tot mai puternic in favoarea unei „triple opțiuni zero", adică a renunțării cu desăvirșire la toate rachetele nucleare, indiferent de raza de acțiune. Fapt semnificativ, tradiționalele marșuri și demonstrații de primăvară ale mișcării antirăzboinice s-au desfășurat anul acesta în R.F.G.. ca și în alte țări vest- europene, sub lozinca : „Să se mo
dernizeze politica — nu rachetele !“. O lozincă de stringentă actualitate, la care se raliază forțe sociale și personalități politice reprezentînd un

spectru din cele mai ample de convingeri, păreri și opțiuni.Un deosebit interes a stîrnit propunerea cuprinsă intr-un studiu al Centrului belgian de cercetări și informații în problemele păcii. în sensul ca N.A.T.O. să adopte o nouă 
„dublă decizie", similare celei care, la începutul deceniului, a „fundamentat", dacă se poate spune așa, amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa occidentală, numai că, de data aceasta, in sens invers. Și anume, în loc ca mai întîi să se staționeze noile rachete „modernizate" și apoi să se negocieze eventuala lor retragere (cum s-a întîmplat în cazul eurorachete- 'lor), să se negocieze mai întîi și să se ajungă la un acord care să facă inutilă staționarea noilor arme ! Propunere care, în spiritul logicii, al ideii avansate de Tratatul de la Varșovia, răspunde, în cel mai înalt grad, intereselor păcii în Europa și în lume.Nu de mult, Bernard Lown, copreședinte al mișcării „Medicii lumii 
pentru preintimpinarea unui război 
nuclear", declara, la o reuniune internațională, că „armele nucleare și 
omenirea nu mai pot coexista pe 
planeta noastră". Cuvinte care redau, în expresivitatea lor, însăși esența noii gîndiri politice, pusă la ordinea zilei de cerințele supraviețuirii omenirii. O gindire nouă, care impune să se renunțe la mentalitățile vetuste, la teoriile lipsite de orice fundament potrivit cărora existenta armelor atomice ar putea constitui o garanție a păcii. Și să se croiască drum cît mai larg de afirmare concepției noi, singura realistă, în favoarea căreia România a militat întotdeauna în modul cel mai consecvent, alături de toate conștiințele înaintate ale contemporaneității, și anume, că pacea poate fi realizată doar prin abolirea armelor de distrugere în masă, în primul rînd nucleare, și prin stabilirea unui echilibru al armelor convenționale la niveluri cît mai reduse. Numai o astfel de „modernizare" este admisă și reclamată de popoare, numai o astfel de schimbare radicală a modului de abordare a problematicii celei mai arzătoare a vieții internaționale corespunde intereselor dezvoltării pașnice a umanității.

Romulus CAPLESCU
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POLIȚIA MEXICANA A ARESTAT CINCI TRAFICANȚI DE DROGURI și a confiscat 11 tone de marijuana, pregătită pentru a fi expediată în Statele Unite. A fost, de asemenea, capturată o mare cantitate de muniție și camioane folosite de traficanți la transportul drogurilor.
POPULAȚIA UNIUNII SOVIE

TICE număra 286 717 000 locuitori 
la sfirșitul lunii ianuarie 1989, De 
la recensămintul din 1979, popu
lația U.R.S.S. a crescut cu 24 300 000 
locuitori. Uniunea Sovietică conti
nuă să se plaseze pe cel de-al 
treilea loc in lume ca populație.GREVA IN SPANIA. La chemarea sindicatelor, circa două milioane de oameni ai muncii din Spania — salariații din transporturile publice și circa 900 000 de funcționari de stat din diverse servicii — au început o grevă de 24 de ore, revendicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață.

LA LONDRA se desfășoară un 
seminar special cu privire la pro
blemele mediului înconjurător.' 
Oameni de știință și experți exa
minează ultimele date cu privire 
la consecințele creșterii nivelului 
apelor mării, determinată de „efec
tul de seră". Pe agenda semina
rului figurează, de asemenea, pro
blema deteriorării stratului de 
ozon și a posibilității sporirii nu
mărului cazurilor de cancer din 
cauza creșterii 
ultraviolete.

intensității fazelorDEFICITUL PORTUGALIEI CU 34 la sută cedent, escudos, acestei oficial dat publicității la Lisabona, cea mai mare parte a acestui deficit a fost înregistrat de Portugalia în schimburile cu Piața comună : 503 miliarde escudos.

COMERCIAL AL a crescut în 1988 față de anul pre- reprezentînd 888 miliarde cifră-record in istoria țări. Potrivit unui raport
LA LIMA s-a anunțat suspendarea. sesiunii Congresului Național (parlamentul) în semn de protest împotriva, asasinării de către elemente extremiste a deputatului „Stîngii Unite", Edilberto Arroyo. In declarații făcute presei, parlamentarii peruani au condamnat energic acțiunile elementelor extremiste, reclamind măsuri ferme pentru întronarea unui climat de ordine și securitate.
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BILANȚUL URAGANULUI DIN 
BANGLADESH. Puternicul uragan 
care a afectat in urmă cu două zile 
R. P. Bangladesh a provocat pro
babil moartea a cel puțin 500 de 
persoane, au anunțat surse guver
namentale. Potrivit ziarului „Ban
gladesh Observer", numărul răniți- 
lor se ridică la 10 000, dintre care 
cinci mii se află in stare critică. 
Peste 110 000 de locuitori au rămas., 
fără adăpost, tn zona calamitate 
acționează echipe de salvare spri
jinite de armată. Președintele țării, 
M. H. Ershad, care a sosit in regiu
nea sinistrată, a cerut să se depună 
eforturi maxime pentru normaliza
rea vieții.
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