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PARTIDUL
COMUNIST ROMÂN
centrul vital al națiunii

în istoria îndelungată a poporului român, partidul comu
nist reprezintă singurul partid care a pus mai presus de toate 
interesele generale ale oamenilor muncii, ale întregii națiuni 
și, cu cele mai mari jertfe, el a condus clasa muncitoare și ce
lelalte forțe progresiste, democratice, întregul popor, în înfăp
tuirea revoluției de eliberare națională și socială, apoi a revo
luției socialiste, în făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că partidul 
comuniștilor a demonstrat prin întreaga sa activitate că re
prezintă centrul vital de la care iradiază lumina și căldura dă
tătoare de 
nostru.

viață, conștiința cea mai înaintată a poporului

NICOLAE CEAUȘESCU

Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româniaîn localitățile Scornicești — județul Olt. Colibași — județul Argeș, însurăței și Tanca — județul Brăila. Avrig și Tălmaciu — județul Sibiu. Seini — județul Maramureș. care au devenit, pe baza Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, adoptată recent de Marea Adunare Națională, orașe agroindustriale, au avut loc plenare ale comitetelor orășenești ale consiliilorUrbanizarea beneficiază decele menționate, constituie practic o consacrare a situației de fapt
de partid si sesiuni populare orășenești, localităților care această lege, ca și

printr-una de drept. reflectînd profundele transformări petrecute în viata tuturor așezărilor patfiei. îndeosebi in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Ele se inscriu în amplul proces revoluționar, pus în operă din inițiativa și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor, orașelor și comunelor, de ridicare permanentă a nivelului de trai și de civilizație, a calității muncii și vieții tuturor cetățenilor.

Dind expresie satisfacției deosebite față de noul statut dobindit de așezările respective, sentimentelor de aleasă dragoste și prețuire eu care locuitorii lor, asemenea Întregului popor, il înconjoară pe conducătorul partidului si al țării, profundei recunoștințe ce i-o poartă pentru grija statornică a- cordată dezvoltării și înfloririi tuturor zonelor și localităților, parti- cipanții la plenarele comitetelor de partid și la sesiunile consiliilor populare ale noilor orașe au adresat telegrame tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
DE PARTICIPANT!! LA PLENARA. COMITETULUI ORĂȘENESC OE PARTID Șl SESIUNEA 

CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC SCORNICEȘTI, JUDEȚUL OLT

Suflet trup din dul Comunist Român cărui întemeiere sărbătorim 68 de ani — s-a afirmat, de la bun început, ca purtătorul de cuvînt al marilor aspirații ale maselor, ale întregului popor. conducătorul luptei pentru dreptate socială și națională, omului de orice fel.Crearea,

sufletul neamului, trupul, poporului. Partide la a
împotriva exploatării către om, a asupririi deîn 1893, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România demonstrase creșterea forței clasei noastre muncitoare, a spiritului revoluționar care o anima. în luptele acelor ani s-a maturizat însăși clasa muncitoare, s-a fortificat conștiința ei de clasă, au crescut și s-au impus cadre . de revoluționari străluciți — de- monstrîndu-se capacitatea muncitorilor români de a se organiza, de a-și mobiliza forțele , in vederea atingerii idealului pentru care luptau. Făurirea, în 1921, a partidului comunist, prin transformarea partidului socialist, a ridicat pe o nouă treaptă, superioară, toate acele trăsături pe care partidul celor ce muncesc le dobîndise în activitatea rii în viață a lupta.în anii cerîndu-și activitatea timp de două decenii în condițiile grele ale ilegalității, Partidul Comunist Român și-a demonstrat cu strălucire rolul de avangardă revoluționară, con- ducind marile bătălii de clasă, mo- bilizînd clasa muncitoare, întregul popor la luptă împotriva fascismului, împotriva războiului, mili- tind permanent, cu tenacitate, pentru unitatea celor ce muncesc, pentru făurirea unei noi orinduiri

sa închinată afirmă- țelurilor pentru careau urmat, desfășu-

în50sociale. Sînt încă vii ecourile aniversării a la marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, strălucit act de voință politică, în organizarea și desfășurarea căruia tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol determinant. Memorabila acțiune revoluționară de acum 50 de ani din București, ca și manifestațiile muncitorești patriotice desfășurate în peste 80 de localități ale țării au pus puternic în lumină ideile programatice fundamentale ale Partidului Comunist Român, rolul clasei muncitoare ca forță principală a societății, potențialul revoluționar al maselor largi populare — cu vigoare demonstrate în anii grei ce au urmat. Partidului nostru comunist i-a revenit misiunea istorică de a crea împotriva fascismului și războiului un consens național care a dus la victoria torică de la 23 August 1944, inaugurarea unei noi etape în toria României.Epopeea construirii uneiRomânii, a făuririi pe pămîntul de la Carpați, Dunăre și Mare a celei mai bune și mai drepte orinduiri a așezat în reflectoarele istoriei, pe podiumul cel mai înalt, gloriosul Partid Comunist Român, stegarul neînfricat al luptei poporului, forța politică ce a știut să conceapă și să transpună în viață planul renașterii țării, al ascensiunii ei neabătute, al înfloririi pămîntului românesc.Congresul al IX-lea, înscris cu litere de aur în istoria României, spiritul său profund înnoitor, revoluționar, consecventa aplicare creatoare a legităților generale

conștiință de ani de patriotică.

is- la is-noi

în- pri- re- sti-

gle progresului social. a principiilor socialismului și-au pus pecetea pe dezvoltarea in ritmuri înalte a țării, au generat transformări uriașe in toate domeniile vieții economice, social-polltice, științifice și culturale, au stimulat o operă constructivă de amploare.Partidul, clasa muncitoare, tregul popor aduc, și cu acest lej, omagiul lor de profundă cunoștință, de nețărmuritămă și iubire tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit luptător revoluționar, ctitor de țară nouă, strategul temerar al luptei pentru gloria și măreția României. Pe bună dreptate, cu îndreptățită mîndrie, poporul român numește epoca de față, cea mai rodnică din îndelungata sa istorie. EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.în această perioadă ș-a acordat un loc deosebit regîndirii locului și rolului partidului în societate, devenit centrul vital al națiunii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus întreaga activitate a partidului sub semnul generoasei axiome, a ideii-forță ce călăuzește opera revoluționară contemporană : socialismul se construiește cu poporul, pentru popor !Astăzi, ca urmare a dezvoltării sale continue, politico-ideologice și organizatorice, partidul nostru comunist numără 3,7 milioane de membri, din care 55 la sută sînt muncitori. Partid al clasei muncitoare, partid al întregului popor, P.C.R. este forța socială cea mai avansată a societății noastre, centrul vital al națiunii. Sistemul democrației muncitorești-revoluțio- nare, creat în ultimele două decenii, învederează cu prisosință vocația profund democratică a par-

tidului nostru' comunist, voința de a face din popor participant activ la elaborarea și înfăpluirea deciziilor in toate domeniile vieții eco- nomico-sociale. Creșterea rolului organismelor democratice, al răs- . punderii colectivelor de oameni ai muncii nu diminuează. ci. dimpotrivă. impune ca o necesitate obiectivă intensificarea activității partidului, creșterea răspunderii comuniștilor in conducerea diferitelor domenii de activitate, strin- gerea continuă a legăturii lor cu masele.Marile victorii obținute în ultimele decenii, transformarea din temelii a economiei, uriașa operă de construcție și edilitară, avintul invătămintului, științei și culturii, dobindirea independenței depline, a unui imens prestigiu pe arena mondială — toate aceste realități definitorii pentru România .contemporană, ca și uriașele programe de dezvoltare în realizarea cărora poporul român este angajat cu întreaga sa ființă sînt indisolubil legate de politica înțeleaptă și cutezătoare a Partidului Comunist Român, de numele marelui conducător al partidului și poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Omagiind Partidul Comunist Român cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a întemeierii sale, oma- giindu-1 pe marele său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, Întregul popor se angajează să-și consacre în continuare puterea de muncă și de creație, animat de spirit revoluționar, înfloririi pămîntului românesc, gloriei și măreției României, făuririi pe vatra străbună a viitorului de aur — comunismul.

trecerea Românieidăm glas

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,Comuniștii, toti locuitorii Scorniceștilor, vatră de istorie multiseculară, au trăit momente de neuitat, de profundă vibrație patriotică prilejuite de străvechii noastre așezări in rindul orașelor socialiste.în aceste clipe de emoționantă sărbătoarecelor mai alese sentimente de stimă, dragoste, de înaltă prețuire față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, ctitor de tară nouă, personalitate marcantă a contemporaneității, arhitectul libertății si demnității noastre.Aducem un respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceausescu, eminent om politic, savant de prestigiu international, care are o deosebită contribuție la înfăptuirea operei de edificare a societății socialiste in patria noastră, la dezvoltarea necontenită a științei, invătămintului si culturii.Evenimentul la care participăm astăzi a devenit posibil prin înfăptuirea politicii partidului și statului de amplasare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei, elaborată si fundamentată după Congresul al IX-lea al P.C.R., prin care se asigură dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor si localităților tării pe baza principiilor moderne si de largă perspectivă ale sistematizării teritoriului tării, de autoconducere si autoaprovizionare. în scopul presterii bunăstării generale a întregului popor.în tot cega cg am . realizat pină în prezent am beneficiat permanent de orientările dumneavoastră, cuprinse în documentele de partid si de stat, de indicațiile pe care ni le-ati dat cu prilejul vizitelor • de lucru efectuate la Scornicești. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. de mobilizatoarele îndemnuri si chemări ce ni le-ati adresat, de sprijinul direct de care ne-am bucurat, laolaltă cu întreaga țară,

în realizarea obiectivelor cuprinse in planurile de dezvoltare economico-socială in profil teritorial.Vă mulțumim din adîncul inimilor noastre pentru tot ceea ce ati făcut si faceți ca România să înflorească. să-si sporească frumusețea si tinerețea, devenind — o dată cu lichidarea în întregime a datoriei externe — cu adevărat independentă economic și politic. inăltîndu-se mindră si liberă intre statele lumii.Permiteti-ne. mult iubite si stimate tovarășe secretar general, să vă raportăm că oamenii muncii din Scor- nioești au reușit, in perioada care a trecut din acest an. să depășească sarcinile de plan la productia-marfă industrială, la producția de export, la productivitatea muncii.în agricultură am efectuat. înainte de termen, și de cea mai bună calitate, lucrările din campania de primăvară. Acum acordăm o atentie deosebită întreținerii culturilor, strîngerii furajelor, realizării efectivelor si producțiilor din zootehnie, avind toate condițiile ca si in acest an să obținem recolte bune.Reafirmindu-ne atașamentul solemn la întreaga politică internă si externă a partidului si statului, sintem ferm hotăriti să nu precupețim nici un efort pentru a realiza neabătut sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, să facem totul pentru a intîmpina cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al partidului cu rezultate remarcabile în toate domeniile si sectoarele de activitate.în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor orașului Scornicești vă adresăm dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și mult' stimatei tovarășe Elena Ceâușescu urări de sănătate, putere de muncă, fericire, pentru a ne conduce pe mai departe spre viitorul de aur — comunismul.
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TEMEIURI ALE MÎNDRIEI PATRIOTICE,

ALE ANGAJĂRII REVOLUȚIONARE PENTRU

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRIIANI EROICIÎNTR-UN TIMP EROIC
8 MAI 1989. Pentru noi, comuniștii români, este 

zi de sărbătoare și angajare revoluționară pentru 
că aniversăm 68 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român — moment de importantă isto
rică deosebită, care a reprezentat o nouă etapă 
a mișcării muncitorești revoluționare din țara 
noastră. Au trecut mai mult de 100 de ani de 
la constituirea, în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, a primelor organizații muncitorești 
și aproapd 100 de ani de la formarea. în 1893, a 
Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din 
România, care a marcat afirmarea clasei munci
toare ca forța socială cea mai avansată a socie
tății românești. De la apariția pe scena istoriei 
a clasei muncitoare și a organizațiilor sale revo
luționare nu a fost moment mai important in 
dezvoltarea patriei noastre in care aceste forțe 
sociale și politice să nu fi avut un rol de însem
nătate hotăritoare in întreaga dezvoltare a tării.

La 8 Mai 1921, delegații la Congresul Parti
dului Socialist au hotărit, cu mare majoritate de 
voturi, transformarea acestuia in Partidul Co
munist Român — continuator logic al mișcării 
revoluționare și socialiste, din România, exponent 
al clasei muncitoare și al celor mai înaintate 
forțe politice, in lupta pentru dreptate socială și 
națională, pentru formarea și păstrarea ființei 
poporului, a națiunii și a statului național uni
tar român.

Acum, la a 68-a aniversare a existentei Parti
dului Comunist Român și a peste 100 de ani a 
mișcării muncitorești revoluționare, putem afir
ma cu îndreptățită mîndrie că. prin întreaga sa 
activitate, partidul a demonstrat și demonstrează 
că nu a avut și nu are decit un singur țel su-

prem : măreția poporului și a întregii națiuni, 
bunăstarea și fericirea oamenilor muncii, apă
rarea independentei și suveranității tării, victoria 
socialismului și comunismului in România.

Sub conducerea partidului comunist, marile 
realizări obținute de poporul nostru au transfor
mat România intr-o tară puternică, industrial- 
agrară. cu un nivel ridicat de trai, de bunăstare 
a întregii națiuni ; o țară a cărei dezvoltare este 
gindită și clădită exclusiv pe temelia muncii pro
prii. libere, egale, a muncii desfășurate pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
După cum se știe, in pofida crizei și destabili
zării economiei mondiale, pentru prima dată in 
istoria sa îndelungată. România nu mai are nici 
o datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui 
și este cu adevărat independentă — economic și 
politic.

Miine este 8 Mai — ziua creării partidului nos
tru comunist. Trăim aniversarea in Tara Muncii, 
în anul Congresului al XIV-lea al partidului și 
în anul 45 de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă. Cum privesc făurarii de tară nouă propria 
lor operă. înfăptuită din inițiativa și sub con
ducerea partidului, a secretarului său general 1 
Ce gînduri cutezătoare desprind ei din cutezanța 
cuvintărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie a.c., la 
sesiunea Marii Adunări Naționale și in fața ce
lor peste 120 000 de participanți la marea adu
nare populară a oamenilor muncii din Capitală ? 
Sînt doar citeva din întrebările pe care le-am 
adresat interlocutorilor din ancheta social-poli- 
tică pe care o publicăm in pagina a IlI-a.
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GALAȚI : Ritmuri superioare 
in realizarea producției pentru exportUnitățile economice ale județului Galați manifestă preocupări susținute pentru onorarea sarcinilor de export. Astfel. întreprinderile „Laminorul de Tablă" și „11 Iunie" din Galați au realizat pe 4 luni ale anului o importantă producție suplimentară destinată onorării contractelor cu partenerii * străini. Cele două u- nități industriale gă- lățene și-au îndeplinit prevederile de

de res- sutâ. pro- export
plan la acest indicator în perioada amintită în proporție 101,7 la sută și, pectiv, 128,9 la Pe total județ, ducția pentrurealizată pe 4 luni ale anului este cu 42,7 la sută superioară celei din aceeași perioadă a anului trecut, o contribuție importantă în această creștere avînd-o Combinatul Siderurgic Galați. (Dan Plăeșu).

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,în numele tuturor locuitorilor din Colibași, vă adresăm cele mai alese sentimente de înaltă stimă și prețuire pentru modul strălucit în care conduceți destinele partidului și poporului, pentru marea contribuție triei, lume.Petreg ....Nicolae Ceaușescu", locul unde se construiesc autoturismele „Dacia" a cunoscut o puternică dezvoltare economico-socială, fiindu-i atribuit acum statutul de așezare urbană, ce-1 înscrie printre localitățile moderne ale țării, care asigură tuturor cetățenilor condiții tot mai bune de muncă și viață.Vă adresăm cele mai calde mulțumiri pentru grija pe care o purtați localității noastre, asemenea tuturor așezărilor țării, cărora, prin noile măsuri privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale, inițiate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, li se deschid noi perspective de dezvoltare și de valorificare superioară a potențialului de care dispun.Cu profundă mindrie patriotică am aflat faptul că România a reușit să-și achite integral, la sfîrșitul lu-

pe care o aveți la dezvoltarea și înflorirea pala creșterea prestigiului României socialiste inparcursul perioadei căreia poporul în- i-a conferit numele ctitorului său, „Epoca

nii martie, datoria externă, act ce reprezintă o victorie a orinduirii noastre socialiste, reflectă trăinicia și dinamismul economiei naționale, hărnicia poporului nostru, justețea planurilor de dezvoltare a patriei. elaborate cu clarviziune sub directa dumneavoastră îndrumare.Vă raportăm că am dezbătut cu răspundere comunistă modul cum s-a acționat pentru realizarea planurilor și programelor de dezvoltare în profil teritorial, angajîndu-ne ca, mobilizați de inflăcăratele dumneavoastră indemnuri, să muncim exemplar pentru îndeplinirea sarcinilor în industrie, agricultură, în toate domeniile, pentru așezarea întregii activități sub semnul unei calități și eficiente superioare.Urmînd minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de dăruire și abnegație cu care slujiți interesele supreme ale partidului și poporului, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom face pe deplin datoria, în spirit de ordine și disciplină, pentru a spori contribuția orașului la dezvoltarea și înflorirea județului, a patriei, pentru a intîmpina cu rezultate da prestigiu marile evenimente politice din acest an.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID 

Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC COLIBAȘJ, 
JUDEȚUL ARGEȘ

Telegramele adresate de participanții la plenarele comite
telor orășenești de partid și sesiunile consiliilor populare 
orășenești însurăței și lanca - județul Brăila, Avrig și 

Tălmaciu - județul Sibiu, Seini - județul Maramureș
IN PAGINA A V-A
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PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 7 mai 1989

sub conducerea Partidului Comunist Român
Expoziția omagială fotodocumentară și de carte, organizată cu prilejul aniversării a 100 de ani de la 
declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc și a 50 de ani de la marea

demonstrație patriotica, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939

Impresionantele mărturii documentare, înmănuncheate în expoziție, reconstituie istoria de un secol a sărbătoririi zilei de 1 Mai în țara noastră, în fapt' însăși istoria eroică și îndelungată a clasei muncitoare. Prezența, în acest cadru. în primele panouri ale expoziției a unor reproduceri după desene și litografii amintind de evenimente de seamă ale veacului trecut sugerează, in conformitate cu adevărul istoric, rădăcinile adinei ale mișcării muncitorești în solul românesc, contribuția marcantă a clasei muncitoare la obținerea unor mari izbinzi ale poporului în Iuțită sa pentru unitate și suveranitate națională. Alte mărturii documentare aduc in atenție momentul consacrării zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc, prin hotărîrea Congresului

Internaționalei a II-a d.in iulie 1889 de la Paris, la ale cărui lucrări a luat parte și o delegație a socialiștilor români. Hofărire pe care proletariatul român a adus-o la împlinire incă in anul următor, 1890, cind. așa cum relevă expoziția, in București și in alte centre ale țării au avut loc demonstrații și întruniri muncitorești. Un grupaj de reproduceri după ziare muncitorești ale vremii relevă forța deosebită cu care. încă de la sfirșitul secolulai al XIX-lea, cu deosebire după făurirea P.S.D.M.R., s-a afirmat clasa muncitoare în viata socială, consecvență cu care ea a militat' pentru Înnoirea democratică a societății, pentru o lume mai ’ bună și mai dreaptă, adevăruri ilustrate și de sărbătorirea zilei de 1 Mai. .vremii, exponatele relevă caracterul mereu mai impunător pe care l-au dobindit manifestările muncitorești de la 1 Mai, precum în anul 1920, cind în București au demonstrat peste optzeci de mii de oameni,, iar în întreaga tară circa o jumătate de milion. Iată apoi mărturii documentare ale sărbătoririi zilei de 1 Mai 1921, care s-a desfășurat sub semnul pregătirilor pentru istoricul congres ce avea să se deschidă la 8 Mai 1921 și care a statuat transformarea partidului socialist în partid comu-

Urcind pe firul

nist. Așa cum o atestă numeroasele exponate înmănuncheate aici, partidul a imprimat manifestărilor de 1 Mai un puternic spirit revoluționar, transformindu-le in ample și viguroase acțiuni de luptă -politică pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregului popor. în perioada care a urmat anului 1933, în condițiile intensificării primejdiei revizionismului și a războiului, manifestările de 1 Mai au fost concepute și organizate de partid ca parte integrantă a luptei împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea integrității teritoriale și a independentei naționale a României.A fost perioada în care s-a afirmat cu putere în lupta revoluționară condusă de partid personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Măr

turii de epocă atestă participarea sa însuflețită la acțiunile revoluționare organizate împotriva exploatării și inegalităților sociale, la mișcarea antifascistă. înaltele însușiri morale și politice dovedite în Îndeplinirea însărcinărilor încredințate aducin- du-i in scurtă vreme larga apreciere și prețuire a tovarășilor de luptă. Un proces-verbal al autorităților, din 27 iunie 1934. sublinia că tovarășul Nicolae Ceaușescu fusese arestat la Craiova unde adusese liste de subscripție și proteste — „toate acoperite cu numeroase semnături" — prin care se cerea stingerea procesului intentat conducătorilor luptelor muncitorești din ianuarie- februarie 1933. Un „comunicat" din ziarul „Clopotul" din 30 septembrie 1934 anunța că, în seara zilei de 20 septembrie, un grup de muncitori și intelectuali antifasciști, intre care se număra și tovarășul Nicolae Ceaușescu, se aflau la sediul mișcării antifasciste, din strada Foișor nr. 9, unde au fost atacați de organele polițienești, fiind închiși apoi 24 de ore Ia sediul prefecturii poliției. La 12 decembrie 1934, un protest adresat autorităților de delegați ai Comitetului Național Antifascist, ‘Partidului Socialist Unitar și Ligii Muncii semnala maltratarea la Poliția Capitalei a tovarășului Nicolae Ceaușescu, „membru al Co-

s-au la unitate
tovarășului în transformarea tribună de luptă rostit chemările de acțiune a

mitetului Național Antifascist'1. Alte mărturii documentare, privitoare la procesul de la Brașov din mai-iunie 1936, intentat unui grup de militanți comuniști și antifasciști, atestă rolul hotărîtor al Nicolae Ceaușescu procesului într-o de la care partidului forțelor patriotice, democratice, progresiste in lupta împotriva primejdiei fasciste.Un amplu spațiu este consacrat în expoziție marii demonstrații patriotice, antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, in pregătirea și des- o contribuție avut tovarășulfășurarea căreia determinantă au Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. Sînt evocate, prin sugestive imagini de epocă, împrejurările

internaționale grave, complexe ale acelei primăveri in cursul căreia două state independente — Cehoslovacia și Albania — au fost ocupate de trupele țărilor fasciste și • revizioniste. Sînt relevate' măsurile întreprinse de partid pentru pregătirea manifestărilor de 1 Mai sub semnul imperativelor stringente ale acelui greu răstimp pentru țară : constituirea unui comitet de organizare a manifestărilor, fixarea breslelor ca principal cadru pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor, înfăptuirea unității de voință muncitorească. realizarea unor contacte cu alta forte politice de orientare democratică în vederea sărbătoririi zilei de 1 Mai intr-un larg front popular antifascist. O hartă evidențiază cele peste 80 de localități ale țării în care au avut loc întruniri muncitorești și serbări cimpenești la 1 Mai 1939, conferind astfel acestei zile caracterul unei impresionante manifestări antifasciste și antirăzboinice la scara întregii țări, al unei exprimări deschise a voinței naționale. O altă hartă Înfățișează Capitala, principalele locuri legate de evenimentele acelei zile : sala ARO (unde a avut loc Congresul breslelor), sălile „Tomis" și „Eintracht" (unde s-au desfășurat' două întruniri), Piața Romană (de unde a început marea demonstrație a celor peste 20 000 de

din industriași pielăriei, tovarășultinerilor muncitori, să-și perfecționeze ne-
de muncitori, unui mare și simpati- și faptul câ serbarea „în raportul

oameni), străzile de-a lungul cărora manifestanții au dat glas hotărîrii lor de luptă antifascistă și antirăzboinică. Parcul Carol cu Mor- mintul Eroului Necunoscut (unde in încheierea manifestației a fost depusă o coroană de flori). Pe aceeași hartă sint prezentate cele aproape 50 de întreprinderi bucureștene ai căror muncitori au luat parte la demonstrație, precum și stadionul Ministerului Muncii din Parcul Veseliei, unde în după-amiaza aceleiași zile a avut loc o serbare cim- penească, căreia militanții comuniști. in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-au imprimat un pronunțat caracter antifascist. Numeroase reproduceri din presa epocii atestă rezonanța profundă pe care manifestările din București de la 1 Mai 1939 le-au avut in conștiința țării, in rindul opiniei publice internaționale, numeroase ziare și agenții de presă, posturi de radio și forumuri internaționale descifrindu-le semnificațiile politice profunde, mesajul lor antifascist și antirăzboinic, valoarea de exemplu și model de urmat.Alte mărturii documentare relevă apoi prezența sistematică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu în lupta revoluționară condusă de partid. Astfel, la 4 august 1939, organele Siguranței raportau că in ziua precedentă, la o acțiune a cercului cultural al lucrătorilor textilă .Nicolae Ceaușescu. „cunoscut comunist", a vorbit cerîndu-lecontenit' pregătirea politică și profesională. O altă notă a autorităților consemna că la 13 august 1939, pe stadionul din Parcul Veseliei a avut loc o serbare cîmpenească la care au luat parte peste o mie Semnalînd „prezența număr de membri zanți comuniști", ca aceștia au transformat manifestație comunistă11.menționa rolul decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu. al tovatășei Elena Ceaușescu in atingerea a- cestui tel.Imagini fotografice, facsimile după ziare și manifeste comuniste reconstituie modalitățile in caTe a fost sărbătorită ziua de 1 Mai în anii grei ai războiului hitlerist. eforturile depuse de partid pentru realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, pentru coalizarea forțelor patriotice pe o unică platformă de luptă pentru salvarea țării, fapt ce a chezășuit victoria glorioasei revoluții de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944. O dată cu aceasta s-au deschis noi orizonturi procesului revoluționar din țara noastră, fiecare dintre treptele urcate in opera de edificare a noii orinduiri regăsin- du-se plenar în buchetul împlinirilor cuprins în raportul muncitoresc de 1 Mai.Cea de-a \doua sală a expoziției înfățișează râstimpul de efervescentă și rodnică istorie inaugurat de Congresul al IX-lea, din iulie 1965, cind marele forum comunist a desemnat. în consens cu voința întregului popor, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de conducere in partid. Așa cum o reliefează imaginile și datele statistice înmănuncheate in expoziție, epoca inaugurată cu 24 de ani în urmă reprezintă o perioadă de profunde prefaceri in societatea românească. de dezvoltare multilaterală. armonioasă a economiei tării, de puternică înflorire a vieții științifice și culturale, a invătămintului și activității politico-educative, de întinerire a chipului tuturor așezărilor 

tării, de ridicare continuă a calității muncii și vieții poporului. Sint evidențiate rolul hotărî lai- al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în elaborarea strategiei și programelor de dezvoltare economico-socială. forța gindirii sale novatoare, vizionare, vasta sa activitate politico-organi- zatorlcă desfășurată pentru unirea și mobilizarea energiilor creatoare ale poporului in vederea asigurării progresului multilateral al patriei.Este pe larg înfățișată apoi o altă dimensiune definitorie a anilor „Epocii Nicolae Ceaușescu" — democratismul profund al orinduirii noastre, cadrul democratic larg făurit din inițiativa și cu contribuția hotărîtoa- re ale secretarului general al partidului. spre a se asigura accesul efectiv. nemijlocit al tuturor oamenilor muncii la elaborarea si înfăptuirea programelor și planurilor de dezvoltare politici tru. In amplul rășului . _vizitelor de lucru întreprinse, împreună du tovarășa Elena Ceaușescu. în Capitală și in toate județele țării, prilej de cunoaștere nemijlocită, la fața locului, a realităților, de analiză* concretă a stadiului înfăptuirii mă-" surilor si hotărîrilor adoptate, de identificare a unor căi și modalități de optimizare a întregii activități.O amplă secțiune a expoziției este consacrată științei. învățămîntului și culturii ; exponatele evidențiază faptul că in această perioadă, pe temelia concepției secretarului general al partidului, potrivit căreia știința. învățămîntul și cultura constituie astăzi factori hotăritori ai progresului economico-social multilateral, a- cestea au cunoscut, sub conducerea și îndrumarea de înaltă competență a tovarășei Elena Ceaușescu, o puternică înflorire, sporindu-și necontenit contribuția la dezvoltarea generală a patriei, dind o nouă strălucire bogatelor lor tradiții.Cu pregnanță asemenea, faptul de Congresul al lui a reprezentat

economico-socială, a întregii a partidului si statului nos- acest context, este prezentat 1 dialog cu poporul al tova- Nicolae Ceaușescu, în cadrul

este evidențiat, de că epoca inaugurată IX-lea al partidu- o perioadă de stră-

u

al partidului, tovarășul Ceaușescu, prestigioasă con- la imbogătirea tezaurului

lucită afirmare a. țârii în viata internațională, România socialistă des- fășurind o vastă și susținută activitate politico-diplomatică consacrată soluționării marilor probleme ale contemporaneității, in consens cu aspirațiile supreme ale popoarelor, apărării drepturilor fundamentale ale acestora la pace, la existentă liberă, la dezvoltare de sine stătătoare, triumfului unei noi gîndiri politice internaționale.O întreagă sală a expoziției este consacrată cărții, ilustrîndu-se si în acest fel bogăția și diversitatea vieții spirituale a tării.La loc de seamă este prezentată vasta operă teoretică a secretarului general Nicolae tribuție ___ ______ __________gindirii revoluționare, la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii edificării orinduirii noi. Volumele din ciclul „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", din seria de „Opere alese", din seria „Interviuri, declarații și conferințe de presă", din culegerile de texte intitulate „Din gindirea social-politică a președintelui Nicolae Ceaușescu", „Din gindirea economică a președintelui Nicolae Ceaușescu11. „Din gindirea filozofică a președintelui Nicolae Ceaușescu11 dau contur unei opere teoretice de dimensiuni impresionante. caracterizată printr-o a- bordare creatoare, de pe pozițiile concepției revoluționare, a întregii problematici a construcției socialis-

spațiu este acordat lucrărilor consacra-
te, printr-o analiză aprofundată, riguros științifică a proceselor vieții sociale contemporane, prin concluzii. idei și orientări de mare valoare principială și practică.Un larg în expoziție te vieții și activității' tovarășului Nicolae Ceaușescu si numeroaselor traduceri din lucrările secretarului general al partidului, publicate de prestigioase case editoriale de peste hotare, fiecare in parte și toate la un loc reprezentînd expresia înaltei prețuiri acordate personalității celui care și-a consacrat întreaga viată progresului și propășirii poporului său, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.Expoziția cuorinde. de asemenea, lucrările științifice ale tovarășei a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic si savant de larg prestigiu internațional. lucrări ce reprezintă contribuții prețioase la. dezvoltarea cercetării științifice în domenii de maximă însemnătate pentru progresul general al tării. Sînt expuse, de asemenea, lucrările tovarășei Elena Ceaușescu tipărite în numeroase țări ale lumii, ilustrare a largii recunoașteri internaționale a aportului acestora la îmbogățirea patrimoniului cunoașterii universale.Un loc deosebit ziție volumele ce diferite domenii creație literar-artistică, alcătuind o sugestiv^ panoramă a Ijpgătiel vieții științifice și cultural-artistice a țării.

11 ocupă in expo- apartin celor mai de cercetare, de
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ANI EROICI ÎNTR-UN TIMP EROIC
„Tot ce am realizat în această perioadă istorică scurtă reprezintă rodul muncii eroicei noastre clase 

muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor categoriilor sociale, a întregului popor, care, într-o deplină 
unitate, sub conducerea partidului nostru comunist, înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a partidu
lui și statului, ce răspunde năzuințelor întregii națiuni44.

NICOLAE CEAUȘESCU

Strategul unor mărețe 
împliniriMaistrul Iile Stanciu iși amintește bine câ in urmă cu numai 10 ani, din locul in care-și desfășoară in prezent activitatea se raporta, tot in luna mai, despre stadiile fizice de execuție a unor capacități de producție la un obiectiv industrial de o deosebită importanță pentru dezvoltarea economico- socială a județului Sălaj, pentru economia națională în ansamblu : actuala întreprindere de Țevi din municipiul Zalău. în prezent, in intîmpinarea zilei de 8 Mai, metalurgiștii sălăjeni raportează noi recorduri în producție, inclusiv la laminate finite pline din oțel, produse la care s-a ajuns la peste 1000 tone pe zi.— Puternic mobilizați de inițiativa „Zile șl săptămîni record de producție", schimbul pe care îl conduc — relatează maistrul Iile Stanciu — a realizat o producție medie de 350 tone sîrmă in 8 ore, cu parametri calitativi superiori, destinată în cea mai mare parte exportului. Sînt realizări care se constituie in răspunsul nostru comunist, muncitoresc, in fapte care să marcheze ziua creării Partidului Comunist . Român.

Industrie in Sălaj ? Desigur, 
șl in că de foarte mare impor
tanță și performanță. Cind și 
cum a apărut 7 Să ne amintim 
împreună cu tovarășul Ioan 
Mureșan, primarul municipiu
lui....Octombrie 1973. Zalăul iși sărbătorește 500 de ani de atestare documentară. La marea adunare populară organizată cu acest prilej, secretarul general al partidului; tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, vorbește despre dimensiunea prezentului și cea viitoare a urbei ce înainte vreme părea condamnată lâ anonimat. Este anul in care încă se mai lucrează pe planșetă, se bat țăruși, se trasează obiective economice. Și totuși, este anul în care se fac și primele evaluări ale unui nou început. Trecuseră abia cinci ani de la reorganizarea administrativ-teritorială a țării, cind s-a rostit ferm și răspicat opțiunea politică privind dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor patriei, și Zalăul. Sălajul în ansamblu își modificaseră structural configurația economică. Se produceau deja armături industriale, fire de bumbac, blocuri ceramice. Zalăul incepea să devină ceea ce numim oraș industrial, cu toate consecințele care decurg dintr-un asemenea statut....1980. Prind contur pe platforma industrială a Zalăului noi ramuri ale industriei purtătoare de progres tehnic : electrotehnica. metalurgia. chimia industrială. Volumului mare de investiții alocat județului Sălaj. reședinței sale, locuitorii acestei zone ii fac față cu brio : construiesc, finalizează, pun în funcțiune, dau în folosință. Se grăbesc, mai au încă de recuperat. O fac cu tenacitate, mîn- drie. cu bucuria împlinirii. Toți știind, avînd limpede conștiința faptului că o fac pentru ei, pentru coniii lor, pentru destinul frumos al acestui străvechi pămînt românesc....La confluența dintre două cincinale, 1989 : Zalăul se pre- z'ntă ca un oraș modern sub t-iat" aspectele. Cu o industrie d° 69 r" ori mai puternică dorit în 1968. A creste în două decenii de 60 de ori, iată o ner- formauță greu de imaginat. Acum, cind viața lui econo-

Magistralele viețiiOameni in fața unor ecrane. Lumini pilpîind pe un uriaș panou sinoptic dau de veste că pe teritoriul supravegheat de creierul cibernetic au pătruns noi trenuri, venind dinspre București spre Constanta sau dinspre Constanța spre București. Sin- tem la Fetești, in locul de unde șe controlează prin calculator traficul feroviar din zonă. Gazdele noastre, specialiști din carii ul Institutului de Cercetări pentru Transporturi — București („Incertraiis"), ne vorbesc despre eforturile și cercetările lor, despre rezultatele de pină a- cum, despre apropiata perspectivă a extinderii, mai întîi la nivel de magistrală, apoi, treptat, pe alte linii magistrale a a- cestui sistem de conducere a traficului feroviar ce aduce, lată, viitorul la timpul prezent...— Nu trebuie să vă surprindă faptul că, la noi, la calea lerată, calculatorul a pătruns de ani buni, și nu numai in activitatea de coordonare a traficului. ci și în activitatea de triere, ..Insula cibernetică Videle" fiind un exemplu elocvent in acest sens, precum și in alte activități care cereau, altfel. un volum de muncă imens, efectuat, firește, ca la C.F.R., adică contracronometru. nonstop și fără greșeală.Interlocutorul nostru, ing. Mihai Munteanu, directorul general al direcției mișcare și comercial din cadrul Ministerului 

mico-socială se desfășoară sub semnul firescului pentru un centru industrial racordat la circuitul mondial de valori materiale și spirituale, aproape că nici nu ne vine să credem că n-a fost la fel de cind lumea. Aproape că nici nu mai știm cînd au apărut întreprinderea de Armături Industriale din Fontă și Oțel, întreprinderea de Conductori Electrici Emailați, întreprinderea de Anvelope, întreprinderea de Produse Ceramice, întreprinderea Electro- centrale, întreprinderea de Țevi, Filatura de Bumbac, Integrata de In, întreprinderea de Prelucrare a Lemnului. întreprinderea de Nutrețuri Combinate, Avicola, ca să enumerăm doar citeva dintre cele mai importante ; cele 33 000 de noi locuri de muncă, modernele cartiere de locuințe cu cele peste 18 000 de apartamente, edificiile pentru sănătate. în- vățămint, cultură, zecile de noi meserii...
Așa s-a întâmplat la Sălaj. 

Dar tot așa — schimbind ceea 
ce este de schimbat — s-a în
tâmplat și la Vaslui, Sfintu 
Gheorghe, Botoșani, Alexan
dria, Tirgu Jiu, Miercurea- 
Ciuc, Suceava, dar unde nu ? 
In „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
cea mai înfloritoare din istoria 
patriei, fostele centre urbane 
s-au dezvoltat și se dezvoltă 
fără precedent. București, 
Craiova, Cluj-Napoca, lași, Ti
mișoara. Constanța... sint ele 
insele de nerecunoscut. Dar nu 
numai' ele. Localități care altă
dată au fost comune ori târ
guri modeste, uitate, condam
nate ia o viață de azi pe miine.. 
la vegetare ți colb, sint astăzi 
des citate la radio, în presă, la 
televiziune. De ce ? Tocmai 
pentru activitatea lor tlin in
dustrie, din agricultură, din 
domeniile social-culturale. Lo
calități cum sint Calafat, Tirgu 
Secuiesc, Urziceni, Birlad, Pu
cioasa, Huși, Balș, Mizil. Vatra 
Dornei, Toplița. Rm. Sărat, Dej, 
Cavnic, Titu, Cimpeni sint — 
dar sint o riiulțime !, iar dez
voltarea lor a fost și este strins 
legată de cele ISO de platforme 
apărute după anul 1968 — tot 
atâtea dovezi de necontestat că 
după Congresul al IX-lea al 
partidului și fostele mici loca
lități s-au racordat la viața cea 
mare a țării. Ba mai mult : nu 
de puține ori au fost conectate 
la circuitul economic internațio
nal. în 1968, in 18 județe se reali
za o producție industrială pe lo
cuitor mai mică de 10 000 lei, 
iar in 4 dintre acestea produc
ția era mai mică de 4 000 lei. 
în 1990 nu vom avea nici un 
județ cu o producție mai mică 
de 50 000 lei pe locuitor. Premi
sele sint create : producția in
dustrială va fi, în acest an, de 
circa 135 de ori mai mare față 
de' 1945, iar din aceasta, creș
terea realizată dună Congres”! 
al IX-lea, din 1965. ești de 130 
de ori.

Aceasta este baza pe care 
s-au asigurat dezvoltarea gene
rală a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, ridicarea 
continuă a gradului de civili
zație, a nivelului de trai mate
rial. și spiritual al nostru. al 
tuturor. Iar cind sub ochii dv. 
o așezare pînă in acel moment 
ștearsă, anonimă, începe să 
crească, să se dezvolte, nu cău- 
tați explicația cine știe unde. E 
suficient să priviți jur-impre- 
jurul ei. Și-i imposibil să nu 
aflați chiar acolo, aproape, șan
tierul unei noi platforme in
dustriale !

Transporturilor și Telecomunicațiilor, ține, cu acest prilej, să ne clarifice citeva aspecte legate de evoluția transportului feroviar in țara noastră, înce- pmd cu anii grei ai refacerii și reconstrucției de după 23 August, ani in care s-au scris cu trudă și entuziasm primele file de cronică ale muncii de brigadier (la Bumbești-Livezeni și la Salva-Vișeu), ca și momentul ce avea să declanșeze și in domeniul transporturilor, ca în toate ramurile de bază ale economiei, procesul dezvoltării fără precedent : Congresul al IX-lea al partidului.— Dacă ne comparăm cu anul 1965 — continuă inginerul Mihai Munteanu — volumul mărfurilor expediate înregistrează un plus de 175 la sută, iar transportul de călători. de 156 la sută. Acestea reflectă și dezvoltarea trans’porturilor feroviare, dar in primul rind dezvoltarea economiei naționale in general. Numai prin dezvoltarea puternică a industriei au fost posibile transformările înregistrate in domeniul nostru de activitate și. implicit, ele au fost impuse de cerințele cres- cinde ale unei economii în plin avint. Este, de altfel, perioada in care am beneficiat de dotări extraordinare. Astfel, in decembrie 1965 aveam să inaugurăm tracțiunea electrică pe prima secție Brașov—Predeal pe o lungime de 26 de km. La sfir-
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șitul anului trecut însumam 7 765 km de linie electrificată, în ce privește acțiunea de dublare a liniilor, pină la acea dată aveam linii duble doar pe porțiuni izolate, totalizînd 680 km. în prezent avem aproape3 000 km de linie dublă. în 1965 era predominantă tracțiunea cu abur, ne aflam „în zorii" tracțiunii diesel atît in traficul de călători, cît și de mărfuri. Acum și tracțiunea diesel ne apare ca depășită, fiindcă între timp s-a introdus tracțiunea electrică. aflată în plin proces de extindere ; mai întîi s-a introdus pe liniile de profil greu și pe liniile magistrale, iar în prezent se extinde pe întreaga rețea de linii principale. Armai trebui menționat că materialul rulant și toate instalațiile din dotarea C.F.R. sint realizate în țară. Tot în această perioadă s-a introdus bloc de linie automat pe mai bine de4 700 km și au fost dotate cu centralizare electrodinamică 628
Primăvara noii revoluții agrareRememorăm, împreună cu inginerul Sandu Miron, directorul întreprinderii de Execuție și Exploatare a Lucrărilor de •îmbunătățiri Funciare Brăila, cîteva secvențe monografice : ..Primele lucrări de mare am? ploare în domeniul hidroamelio- . rațiilor — ne spune interlocutorul nostru — au fost realizate în anii construcției socialiste, dimensiunile acestora crescînd considerabil după Congresul al IX-lea al partidului. Acțiunile hidroameliorative s-au concretizat în îndiguirea incintelor Călmățui—Gropeni, Brăila—Dunăre—Șiret, Măxineni—Racovița și Insula Mare a Brăilei. în incintele indiguite, ca și pe Terasa Brăilei s-au realizat lucrări de desecare pe o suprafață de peste 250 000 hectare.Suprafața irigată în Bărăganul brăilean a sporit de la 25 954 hectare în 1965 la peste 360 000 hectare în prezent. Prin vaste lucrări hidroameliorative, terenuri neproductive au fost readuse la viață. Cu o forță umană de circa 5 500 de oameni ai muncii, cu o dotare tehnică de sute de utilaje terasiere, mijloace de transport și de încărcat, cu baze proprii de betoane și prefabricate, unitatea noastră a acționat și acționează pe un larg front. în vara anului trecut, o adevărată operă in materie de hidroameliorații, o izbîndă a generațiilor actuale pentru viitor a fost creată în zona Făurei—Jirlău, unde apele Dunării au întîlnit rîul Buzău. Aici s-a impus realizarea unei construcții deosebit de complexe, unică în felul său în țară. Acum, un canal de aduc- țiune cu un debit de 6 metri cubi pe secundă subtraversează albia Buzăului. O conductă cu diametrul cît înălțimea unui om poartă apele Dunării în amonte
Reliefurile unei epoci glorioasePrimăvară cu Dunăre strălucitoare și cu șantier naval poleit de soare. Ne vorbește maistrul principal Tudor Ma- rinache.— în cinstea zilei de 8 mai, zi in care, an de an. aniversăm crearea partidului nostru comunist. navaliștii gâlățeni se 

>de-..stații. ■ S-au mecanizat 19 stații de triere și. s-a . realizat primul triaj automatizat, „Insula cibernetică Videle", la care ne-am mai referit. S-au construit complexul de poduri dunărene, alte obiective. intre care linii de cale ferată complet noi, care numai în vremurile noastre. cu posibilitățile tehnice de acum, se puteau construi : Pașcani — Tirgu Neamț, Dornești — Șiret, Deva — Brad, Băbeni — Ber- bești, Albeni — Cărbunești, s-au normalizat liniile Satu Mare — Negrești, Oaș — Bixad și Alba Iulia — Zlatna. Se află în construcție linia ferată Vîlcea — Vîlcele, cea de la Hirlău — Botoșani (prin Flămînzi), Din- geni — Dorohoi și se continuă „drumul cărbunelui" de la Bâ- beni—Berbești spre Albeni— Cărbunești prin Seciuri. Toate acestea laolaltă constituie o ctitorie de seamă a „Epocii Nicolae Ceaușescu", alături da atitea alte mărețe ctitorii.
spre rîul Șiret. E un autentic motiv de mîndrie pentru noi, cei care stingem setea pămin- tului în județul Brăila...".

Motiv de mîndrie, intr-ade
văr, dar nu numai pentru brăi- 
leni. La inițiativa și sub îndru
marea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
elaborat -Programul național 
pentru asigurarea unor produc
ții sigure și stabile prin crește
rea potențialului productiv al 
pămintului, mai buna organi
zare și folosire în mod unitar a 
terenurilor agricole, a întregii 
suprafețe a țării, realizarea 
irigațiilor pe circa 55—60 la 
sută din suprafața arabilă, a 
lucrărilor de desecări și com
batere a eroziunii solurilor-. 
Tot pe baza indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, in 
.34 de județe din zonele colinare 
au fost organizate perimetre- 
etalon, pe o suprafață de 70 000 ha. unde se aplică cu re
zultate pozitive experiența
dobîndită pentru combaterea
eroziunii solului.

Efectele acestor inițiative ?
Numai suprafața amenajată
pentru irigații a crescut de la 
42 mii ha cit era in 1950 la 
229 mii ha in 1965 și la 3 750 mii 
ha in acest an 1 Firește, toate 
acestea au costat și costă sume 
importante : intre 1945—1989 
pentru dezvoltarea agriculturii 
s-au alocat 666 miliarde lei, din 
care in perioada 1966—1989, 
602 miliarde lei. Dar numai așa 
se poate înțelege cum a fost 
posibil ca, față de 1945, pro
ducția agricolă a țării să creas
că de circa zece ori, din care 
<fe peste șase ori incepind din 
1965. Păminturile înnoite ale 
țării sint ele insele o ctitorie 
a acestei epoci de profunde 
prefaceri in cadrul cărora noua 
revoluție agrară joacă un rol 
decisiv.

străduiesc să obțină noi succese. Se străduiesc și reușesc. Unul dintre ele il constituie lansarea a două noi nave de 15 000 tdw. Cu numai o săp- tămină în urmă fusese lansată alta, din aceeași serie, acest „amănunt" vorbind despre ritmul alert înregistrat de con

structorii noștri in luna aprilie Si in prima săptămina a lunii mai. Argumente ar fi și .'scoaterea de curind din docul uscat' a navei nr. 7 de 35 000 tdw, precum și începerea montării in doc a petrolierului nr. 8.— Acestor fapte de muncă dedicate zilei partidului de către colectivele secțiilor I-A și I — preciza inginerul Traian Mîndru. directorul fabricii de armare a șantierului naval — li se a- daugă și alte realizări. Au fost create condiții pentru lansarea în curind a două nave pentru export, a început debitarea la un nou tip de vas destinat, de asemenea, partenerului extern și se înregistrează stadii avansate de execuție la alta comenzi. In anii de glorii ai „Epocii Nicolae Ceaușescu". beneficiind de importante modernizări și dezvoltări. Șantierul Naval de la Galați a devenit unul dintre cei mai .mari constructori de nave din țară și cel dinții care a realizat nave maritime românești. Numărul acestora — din anul 1965 și pînă în prezent — depășește cifra de 220. cu o capacitate totală de peste 2,2 milioane tdw. Impresionează gama largă de tipuri și destinații. Am construit naye-minera- lier. carboniere. multifuncționale. port-conteinere, petroliere, nave tip RO-RO și altele, cărora li se adaugă cele 7 platforme de foraj marin. Aportul autohton în construcția navală este foarte ridicat în prezent, gradul de integrare cu echipamente și instalații românești ri- dieîndu-se la circa 97 la sută. Ne-am străduit să utilizăm cît mai bine metalul. Au fost continuu optimizate formele si s-a îmbunătățit randamentul global al navelor. în acest cincinal, indicele de Înnoire a fabricației depășește 90 la sută. Creșterea de peste 10 ori a producției Șantierului Naval Galați în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" a fost determinată de transpunerea în viată a programului prio
Conduși de partid spre 

realizări istorice
Coincidență fericită : in 1989 

se rotunjește, iată, un deceniu 
de la întâia călătorie cu metroul 
in București. Acest mijloc mo
dern, rapid, confortabil de trans
port în comun a înregistrat, cu 
jumătate de an în urmă, călă
toria cu numărul de 1 mi
liard.— Ce-i nou la metrou ? l-am întrebat pe Romulus Fornoga, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea Metroul București.— Construit din inițiativa personală și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, metroul a intrat in viata cotidiană a capitalei patriei noastre. El se inscrie in rindul monumentalelor înfăptuiri, de mare însemnătate economică și socială, din anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".In lume, metrouri in funcțiune sint 115. Alte circa 30 în construcție. Țările care însă s-au încumetat să-l făurească numai și numai cu forte proprii — proiecte, utilaje, echipamente — sint mai puține decit degetele de la două mîini. Intre acestea se numără și performanta constructorilor de me

ritar de construcții navale, conceput de secretarul general ,al partidului. Ne-am străduit %ă apelăm in construcția de nave la tehnologii noi. modernizate. Am sporit gradul de automatizare a unor operații (sudură. vopsire), ne-am preocupat de perfecționarea continuă, profesională a oamenilor muncii. Ca atare, se poate afirma că șantierul nostru, care pește cițiva ani iși va sărbători centenarul existenței, a cunoscut abia in ultimul sfert de veac al vieții sale adevărata înflorire.
Ați reținut ? în numai trei 

săptămîni, numai la Galați 
au fost lansate la apă alte 
trei nave de 15 000 tdw. Nu 
de mult. «Comănești». 165 000 
tdw ! — nava-amiral a flotei
noastre, construită la Constan
ța — și-a încheiat probele de 
mare și a fost predată benefi
ciarului. Flota noastră maritimă 
comercială — dar avem și o 
flotă fluvială ! — dispune as
tăzi de peste 200 de nave a căror capacitate de transport de
pășește 4,5 milioane tone de 
mărfuri. Sint nave cu tonaje și 
destinații diverse — cargouri, 
petroliere, vrachiere, mineralie
re. pescadoare, traulere. port- 
conteinere. feribot... Sint nave 
moderne, dotate cu mijloace de 
propulsare, de guvernare și de 
comunicare dintre cele mai e- 
ficiente, competitive cu cele mai 
bune realizate pe plan mondial.

Si ca să vă puteți forma o 
idee : vă amintiți de unde am 
pornit ? în 1947 s-a considerat 
a fi o mare performantă lansa
rea unui petrolier de ...2 000 
tone. în 1965, anul Congresului 
al IX-lea al partidului, tot ceea 
ce reușisem erau cargourile de 
4 500 tdw. Iar acum. în anul 
Congresului al XlV-lea, lansăm 
nave de 165 000 tdw !

Remarcați deosebirea, nu ? Ca 
și faptul că, in afară de Con
stanța și Galați, acum construim 
nave solicitate. la export și la 
Brăila, Oltenița, Tulcea, Dro- 
beta-Turnu Severin și Mangalia.

trou din marele oraș de pe Dîmbovița.Construcția — demnă de splendorile cu care în ultimii ani a fost înzestrată capitala României socialiste — are în prezent două magistrale în funcțiune. ce Însumează 50 kilometri de linie dublă. Se află în curs de finalizare magistrala a 3-a. Gara de Nord — Dristor II. in lungime de zece kilometri. Ea va fi pusă în funcțiune în luna august, in cinstea aniversării a 45 de ani de la istoricul 23 August 1944. Astfel, rețeaua metroului bucureștean în funcțiune va atinge 60 de kilometri in 1989, îndeplinindu-se cu un an mai devreme obiectivul stabilit.Făuritorii metroului au primit cu deosebită satisfacție aprobarea de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a propunerilor de dezvoltare in continuare a rețelei de bulevarde subterane. Noile tronsoane ce vor fi construite : Leontin Sălăjan — Policolor. în lungime de 4,1 kilometri și Basarab — Grivița Roșie — 1 Mai — Pajura. in lungime de 4,5 kilometri. Termenu’ stabilit de punere în funcțiune : cel mai tîrziu pină la 23 August 1991.

Știința și învățămintul
— factori ai progresuluiîn inima Transilvaniei discutăm cu prof. univ. dr. Gheorghe Mareu. directorul Institutului de Chimie din Cluj-Napoca. Ne declară : . Sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, s-a definit noul statut al cercetării științifice și tehnologice românești, obiectivele. cadrul organizatoric și mecanismele de transfer al rezultatelor în producție, s-a extins și modernizat baza materială a cercetării și proiectării, în prezent România dispunind de o puternică rețea de unităti de cercetare și un valoros corp de specialiști, în domeniul progresului teh- nico-științific, politica partidului și statului nostru a avut și are la bază tezele și principiile fundamentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu. privind rolul .științei in asigurarea dezvoltării multilaterale a societății, printre care se impun a fi menționate : știința, forță nemijlocită de producție, necesitatea preluării și dezvoltării continue a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, integrarea cu producția și învățămintul. Promovarea cu consecvență a acestor principii a condus la stimularea puternică a gîndirii novatoare, a inteligenței românești care se constituie acum ca o veritabilă materie primă.Exprimîndu-ne cele mai vii mulțimiiri pentru ideile și tezele novatoare de mgre valoare teoretică și practică formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară a Comitetului Central al partidului, cu privire la rolul și sarcinile științei și cercetării, toți oamenii muncii din institutul nostru asigură pe mult iubitul nostru conducător că, muncind-in cadrul Institutului Central de Chimie, condus și indrumat de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. vom acționa cu înaltă răspundere pentru amplificarea contribuției la dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, adăugind la marile realizări obținute de chimia
Semnături ale cutezanțeiDe la Constanta la Cernavodă pe drum de ape...încrucișăm la Basarabi, la Poarta Alba — acolo unde se desprinde, din drumul principal, alt drum de ape, inspre Ovi- diu și inspre Năvodari și capul Midia — la Medgidia și la Mircea Vodă cu convoaie de barje împinse de puternice remorchere.Drum de ape pe mijlocul Do- brogei — Canalul Dunăre — Marea Neagră, construcție pe măsura unui timp măreț înscris in Cronica de Aur a țării ca epocă a celor mai cutezătoare împliniri socialiste și comuniste.Ce liniște este acum pe Valea Carasu... • Cind și cînd, dau glas sirenele remorcherelor, sa- lutind trecerea pe sub un pod, salut ind în dreptul porturilor noi cuibărite în coasta dealurilor. anunțînd apropierea de e- cluza de la Agigea sau de ecluza de la Cernavodă. Dar. în acel nu prea Îndepărtat an 1975, an de început de nouă construcție pe valea aceasta, de la Dunăre pină in pragul satului Nazarcea erau doar bălți și stufărișuri. Iar dincolo de acestea, pină in umărul Mării — dealuri sterpe, barieră de piatră calca- roasă retezind orizonturile albastre. Imagine dezolantă a unor locuri vitregite de rodnicia pămintului, așezări mai mult decît modeste, vegetînd sub apăsarea secetelor endemice — vara, strîngîndu-se in ele însele parcă, sub mușcătura crivățului șl a gerului — iarna. Aceste locuri au fost străbătute, pas cu pas, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de-a lungul timpului cît a durat construcția : în aceste locuri secretarul general al partidului a fost de nenumărate ori oaspetele constructorilor. analizind împreună cu ei mersul lucrărilor, în cadrul unor rodnice dialoguri de lucru, soluționînd pe loc cele mai complexe probleme pe care, inerent, le ridica un o- biectiv de amploarea acestuia. Prezența sa în mijlocul constructorilor antrena toate energiile lor creatoare, genera puternica angajare revoluționară 
Miine este 8 Mai 1989 — cind se împlinesc 68 de ani de ta 

făurirea Partidului Comunist Român. Este zi de aniversare și 
angajare partinică, muncitorească-revoluționară. Privim țara sub 
steagul de lumină al sărbătorii și ne mîndrim o dată mai mult 
că tot ceea ce s-a zidit nou, grandios, trainic, eficient și frumos 
a trecut prin gindurile și mîinile, prin viețile noastre de munci
tori. țărani și intelectuali — cetățeni ai României socialiste. Cti
toriile pe care le-am amintit in pagina de față sint doar ciieva 
din marele buchet de succese obținute de țară, pentru țară, sub 
conducerea partidului nostru comunist.

Mircea BUNEAcu sprijinul corespondenților „Scînteli“

românească în acești ani glorioși noi și remarcabile succese".
Recunoștința exprimată de 

omul de știință clujean are te
meiuri trainice. în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidu
lui învățămintul, cercetarea ști
ințifică, ingineria tehnologică și 
proiectarea au cunoscut creșteri 
cantitative și perfecționări cali
tative de-a dreptul spectaculoa
se. Mai mult de trei sferturi din 
tot ceea ce există astăzi ca zes
tre a școlii românești a fost 
realizat in anii construcției so
cialiste, iar din aceasta 70 la 
sută a fost construită după 
1965.

Partidul și statul nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acordă o atenție deosebită dez
voltării și modernizării, in con
tinuare. â învățămîntului. inte
grării sale cu cercetarea și pro
ducția, formării de cadre cu o 
temeinică pregătire pentru toate 
sectoarele de activitate, cores
punzător programelor de dezvol
tare economico-socială a țării, 
cerințelor progresului multila
teral al patriei noastre socialiste. 
Prin măsurile aprobate la re
centa ședință a Comitetului Po
litic Executiv se prevede ca. in 
noul an de invățămint. 94 la sută 
din elevii clasei a IX-a să fie 
pregătiți în licee cu profil indus
trial. agroindustrial, silvic și 
economic, iar 6 la sută in licee 
cu profil sanitar și neindustrial. 
S-a hotărît, de asemenea, ca ab
solvenții a 10 clase care vor fi 
cuprinși în învățămintul profe
sional — a cărui durată va fi 
majorată — să urmeze, în ace
lași timp, și învățămintul liceal 
seral. S-a stabilit sporirea nu
mărului de locuri în învățămin
tul seral, liceal și profesional, 
pentru o mai bună cuprindere a 
absolvenților de 10 clase din anii 
precedenți, încadrați în produc
ție. In anul universitar 1989— 
1990 este prevăzută o creștere, 
față de anul precedent, cu cir
ca 2 000 a numărului de locuri 
la învățămintul de zi și seral.

Sint preocupări și măsuri care 
exemplifică edificator sprijinul 
și preocupările cu adevărat re
marcabile pe care partidul, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu le 
acordă dezvoltării invățămintu
lui, culturii și științei.

a miilor și miilor de mineri, excavatoriști, buldozeriști, podari, constructori de căi ferate, constructori de porturi și ecluze. Din mîinile acestor mii și mii de oameni creștea, văzînd cu ochii, o operă constructivă menită să infrunte veacurile, veșnicia. Stătea în puterea noastră, în puterea țării, în puterea modernei noastre indus-trii socialiste, in capacitatea creatoare a muncitorilor și specialiștilor români de a da, repede și temeinic, chip acestei opere constructive fără egal în întreaga existență a României.Prin munca și talentul constructorilor români, de la Marea Nordului la Marea Neagră — drum de ape lesnicios ; prin talentul și abnegația constructorilor români, drumul spre Mare, față de cel care trecea prin Galați — Tulcea — Su- lina, se scurtează cu circa 400 de kilometri ; prin dăruirea și priceperea constructorilor români, întreaga geografie a locului a fost radical influențată și replămădită. Valea Carasu a devenit o veritabilă grădină — livezile de piersici, viile nobile și miile de hectare pe care se practică o legumicultura de mare randament se țin lanț, iar sistemul de irigații de la mijlocul Dobrogei imens eficiența, canalele pătrunzînd pină înspre Negru Vodă — in sud, pînă inspre Co- gealac și Baia — in nord ; au înflorit și s-au modernizat toate așezările de pe traseul Canalului Dunăre — Marea Neagră și de pe traseul Canalului Poarta Albă — Midia — Năvodari. Rațiuni și avantaje de o complexitate care de-abia in timpul care vine se descifrează în amănuntul amănuntului, rescriind istoria unei regiuni a țării vestită, altădată, prin ariditatea și sărăcia ei.Canalul Dunăre Neagră...O victorie constructivă din

își sporește ‘ ‘ lui

Marea
tre cele mai mărețe victorii constructive ale epocii de neasemuite împliniri socialiste și comuniste, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

/
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CĂLITĂ TE, NUMAI PRODUSE 
DE CEA MAI BUNĂ CALITATE!

La ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 5 mai, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat, din nou, că problema calității trebuie să reprezinte problema numărul unu a activității in toate domeniile. Totodată, secretarul general al partidului a cerut să se ia, în continuare, măsuri ferme pentru întărirea disciplinei tehnologice, pentru întărirea controlului în toate fazele de fabricație, pină la recepția finală, asigurîndu-se realizarea unor produse competitive pe piața mondială, la nivelul celor mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico-știintifice.Sint aprecieri care atestă atenția deosebită ce se acordă sporirii nivelului tehnic și calitativ al producției în politica economică a partidului. în acest context, creșterea fiabilității produselor românești joacă un rol de maximă importanță. Aceasta este opinia exprimată unanim și de participanții la dezbaterea organizată de ziarul „Scinteia" cu sprijinul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor. După ce au argumentat această cerință, participanții la dezbatere s-au refrfrit la măsurile concrete aplicate în unele unități din economie sau care ar trebui adoptate in continuare in etapele de proiectare și omologare, astfel incit să se creeze cadrul necesar sporirii fiabilității produselor. Am prezentat aceste opinii in numerele din 4. 5 și 6 mai ale ziarului ,,Scînteia“ ; astăzi ne vom ale produselor.Redacția : In procesul complex al 
sporirii fiabilității produselor, un rol 
important revine și producătorilor. 
Ce s-a realizat in această privință și, 
mai ales, ce trebuie făcut in conti
nuare ?Eugeniu Bratu, inspector general In cadrul direcției tehnice a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini : Mai ales in ultimii ani, viața a obligat unitățile economice să se aplece cu mai mult interes a- supra problemelor legate de calitatea și fiabilitatea produselor, aceasta fiind singura cale de „supraviețuire" pe piață, îndeosebi în domeniul construcțiilor de mașini. S-au întreprins măsuri concrete. In toate întreprinderile au fost elaborate sisteme de asigurare a calității, manuale de calitate cu procedurile specifice proceselor de producție. Desigur, punerea în operă nu se realizează de la o zi la alta, este nevoie în primul rind de o pregătire; adecvată a personalului. Nu vreau să detaliez problema a- sigurării calității — căreia i se subsumează, în mod firesc, preocuparea pentru fiabilitate —, dar un lucru este cert : vremea în care de calitate se ocupa doar C.T.C.-ul a trecut de mult. în ceea ce privește in mod direct fiabilitatea, îndeosebi a- tunci cind este vorba de produse de mare complexitate, dificultățile sint deosebite pentru că producătorul răspunde în fața beneficiarului atit de ceea ce a făcut el, cit și de contribuția furnizorilor de componente.Neculai Barbălată, inspector-șef la Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor : Și este firesc să fie așa, în toată

opri la următoarele etape de „viața" lumea se întîmplă la fel ! Fiind însă adusă din nou în discuție problema fiabilității componentelor, aș dori să prezint o experiență — de dată recentă — ce s-a dovedit foarte utilă. La o mare întreprindere din Pitești s-a trecut la reomologarea tuturor componentelor produselor ce le execută pe baza unor verificări severe. Pentru unele componente s-a introdus și recepția efectuată de beneficiar pe fluxul de fabricație al furnizorului, în conformitate cu prevederile Legii contractelor economice. Deci nu se verifică numai produsul finit, ci și modul cum acesta este realizat, reducindu-se astfel în mod simțitor posibilitatea apariției unor vicii ascunse. Rezultatele acestei proceduri au și început să se facă simțite în fiabilitatea produsului final.Constantin Teodorescu, cercetător științific la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electrotehnică: Pe lingă fiabilitatea componentelor, producătorii trebuie să acorde mai multă atenție respectării riguroase a tehnologiilor de fabricație, ca o condiție hotăritoa- re a calității. Abaterile dimensionale față de toleranțele admise, înlocuirile de materiale decise fără testarea suficientă a soluțiilor și alte asemenea practici transformă producția de serie în producție de unicate, cu un puternic impact negativ asupra fiabilității.Radu Moțoiu, consilier la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Construcția de Mașini: Pentru a stăpîni așa cum se cuvine producția de serie, o condiție nu suficient de bine înțeleasă este dotarea întreprinderilor cu

standuri de probă adecvate fluxului de fabricație. Pentru a ne alinia la rezultatele de virf realizate pe plan mondial, trebuie să ne aliniem și la condițiile de fabricație, între care utilizarea standurilor de probă prevăzute în tehnologiile de execuție nu poate in nici un caz să fie omisă sau eludată.Șerban Cancer, inginer-șef cu pregătirea fabricației la întreprinderea de întreținere și Reparație a Utilajelor de Calcul și Electronică Profesională : Din păcate, am întîlnit u- nele situații în care pentru creșterea tactului benzii de montaj și sporirea producției s-au eliminat tocmai operațiuni de verificare interfazică. E- fectul asupra calității produsului final a fost, desigur, nefavorabil.Redacția : Este important să pre
cizăm, in acest context, că in cadrul 
recentei ședințe a Comitetului Poli
tic Executiv s-a indicat să se revadă 
stadiul programelor privind realiza
rea standurilor de probă in întreprin
deri, pentru a se asigura buna func
ționare a produselor înainte de a fi 
expediate beneficiarilor. In finalul 
dezbaterii, vă rugăm să vă referiți 
la citeva dintre obiectivele ce tre
buie avute in vedere pentru asigu
rarea fiabilității, după momentul 
producției.Veronel Antonescu, inspector general la Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor : Aș porni de la un aspect a cărui importanță este de multe ori subestimată : stabilirea unor condiții de fiabilitate in deplină cunoștință de cauză în contractele de desfacere a produselor, îndeosebi la export. Am întîlnit situații în care se prevedea, textual : „produsul va fi realizat cu materii prime și materiale de cea mai înaltă calitate și fiabilitate". Ce poate să însemne a- ceasta ? Trebuie stabiliți parametri clari, și nu cuvinte lipsite de conținut, la urma urmelor, care nu pot genera decît... neînțelegeri între furnizor și beneficiar. Apoi, s-au acordat uneori garanții cu totul nerea- liste, fără a se face studii aprofundate de fiabilitate. Cu aceasta revenim, inevitabil, în „terenul" activității de proiectare...Șerban Cancer : în prezent nu se poate vorbi de fiabilitate, mai ales in domeniul echipamentelor complexe. fără instruirea adecvată a utilizatorilor — acesta este un aspect bine cunoscut’ de toată lumea, important este ca și în practica de zi cu zi să se regăsească în mod

corespunzător. Dincolo de această chestiune, nu cred că se poate îmbunătăți in timp fiabilitatea produselor fără un dialog permanent pe filiera proiectant-producător-utilizator. în această privință, vreau să arăt că l.I.R.U.C. realizează de mai mulți ani in mod sistematic un dialog cu principalii furnizori de tehnică de calcul pe tema comportării în exploatare a echipamentelor ; am realizat și citeva analize comune cu Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor. Aceste preocupări au permis depistarea și rezolvarea mai multor probleme și perfecționarea parametrilor funcționali ai unor tipuri de calculatoare. Trebuie să spun insă că legăturile nu au ajuns pină la proiectant, pînă acum nici un institut de proiectare nu ne-a solicitat sprijinul pentru imbunătățirea mentena- bilității produselor pe care le concepe.Constantin Teodorescu : Apare foarte clar că, din orice unghi am aborda problema fiabilității, se ajunge în cele din urmă la necesitatea conjugării eforturilor pe întreaga filieră de realizare a produselor. Sînt de părere in acest sens că „punctul terminus" trebuie să il constituie o rețea, la scară națională, pentru urmărirea în exploatare a produselor, ale cărei informații să stea la baza perfecționării noilor generații de bunuri industriale. Sînt de părere că o abordare sistemică, așa cum s-a sugerat șl în dezbaterea noastră, ar permite ca în puțini ani problema fiabilității să fie deplin stăpinită.
Cîteva concluzii desprinse 

din dezbatereSpecialiștii care au participat la această dezbatere au formulat și alte idei, au făcut diferite propuneri, au prezentat mai multe experiențe pozitive, pe care spațiul limitat nu ne-a p.ermis să le înfățișăm. Am insistat în mod deosebit asupra neajunsurilor și a propunerilor formulate pentru că autocontemplarea realizărilor nu este de natură să sprijine îmbunătățirea în continuare a rezultatelor.în finalul dezbaterii, reluăm în sinteză principalele propuneri formulate, care trebuie privite ca un tot unitar, într-o. acțiune de largă amploare, coordonată la nivel național. vizind toate etapele de viață a produselor, după cum urmează :

Pentru realizarea recoltelor sporite prevăzute pentru acest anÎntreținerea culturilor
la timp, cu participarea activă 
a tuturor forțelor de la sate!
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BUZĂU

Exemple care demonstrează că se poate și repede, și bineîn unitățile agricole din județul Euzău, ca urmare a măsurilor teh- nico-organizatorice inițiate de comandamentul județean pentru agricultură și, mai ales, a faptului că întreaga activitate are la bază acordul global și prevederile stimulative ale noului sistem de formare și repartizare a fondurilor de produse pentru retribuire, cooperatorii, întreaga forță de muncă de la sate participă la intreținerea culturilor. Ca atare, lucrările sint mult mai a- vansate față de aceeași perioadă a anului trecut. în consiliile agroindustriale Pogoanele, Săhățeni. Cislău, Mihăilești, Balta Albă și Ru- șețu se execută cea de-a doua pra- șilă la sfecla de zahăr și floarea- soarelui.Că mate acest dețulta Albă. Acest adevăr, știut de ori-
ploile sînt bune cind sînt ur- de prașile ne-am convins, in început de mai, traversind jude la Mihăilești pină la Bal-

ce țăran, este reargumentat prin fapte de mii de oameni care muncesc intens Ia intreținerea culturilor. La Cooperativa Agricolă de Producție Mihăilești, cea mai mare unitate din consiliul agroindustrial cu același nume, peste 1 000 de cooperatori se aflau in cîmp la întreținerea culturilor și recoltarea furajelor pentru masă-verde. „în ultimii trei ani, la efectuarea lucrărilor de întreținere a culturilor am folosit prășitoarele trase de cai — rîe spune Dumitru Andronescu, președintele cooperativei. In această primăvară am generalizat prășitul cu cai în toate cîmp. Lucrările calitate bună, tante economii 120 de cai pe ceastă lucrareprafață echivalentă cti norma a 23 tractoare. Motorina economisită este folosită la recoltarea și transportul furajelor masă-verde".

fermele vegetale de se fac la timp și de realizînd și impor- de carburanți. Cu cel care-i folosim la a- prășim zilnic o su-

5Culturi frumoase, bine întreținute am văzut și in unitățile din Consiliul Unic Agroindustrial Balta Albă. „Ploile din ultima perioadă au determinat o răsărire uniformă a plantelor, care acum se dezvoltă rapid — ne spune tovarășul Neculai Fe- raru, președintele consiliului agroindustrial. Principala noastră preocupare este să menținem lanurile fără buruieni, să păstrăm densitatea optimă pentru a avea cit mai multe plante recoltabile pe unitatea de suprafață".Cu gindul și, mai ales, cu faptele la viitoarele recolte, lucrătorii ogoarelor buzoiene acționează în aceste zile, printr-o exemplară mobilizare a forțelor, la întreținerea culturilor, iar rezultatele înregistrate atestă crearea unor premise sigure pentru obținerea unor producții mari, superioare celor din anii trecuți.
Ste’lan CHIPER
corespondentul „Scînteii

TELEORMAN

Răspundere maximă pentru îngrijirea sfeclei de zahăr

In etapa de proiectare :
• Pentru toate produsele, documentațiile să conțină analize si calcu

le de fiabilitate previzională și experimentală, verificate ulterior în pro
ducția de serie. . (1,f ■

• Metodologia de realizare a analizelor de fiabilitate să facă obiec
tul unor standarde la nivel de ramură sau naționale.

• Informațiile referitoare la fiabilitatea componentelor să fie furni
zate de o rețea de bănci de date, constituite la nivelul instituțiilor cen
trale de cercetare pe ramură.

• Institutele de proiectare să dispună de echipamente speciale pen
tru testarea soluțiilor adoptate pentru noile produse, fundamentind exact 
calculele de fiabilitate experimentală.

In etapa de omologare :
• Limitarea severa a competențelor producătorilor in omologarea 

produselor pe care le vor executa.
® Constituirea unei rețele naționale de laboratoare neutre pentru a 

certifica fiabilitatea și calitatea produselor și a aviza standardele de 
produs. Funcția respectivă poate reveni laboratoarelor existente in insti-

tute de cercetare științifică și de învățămint superior, care ar trebui 
împuternicite în acest sens.

• Tpt unor laboratoare acreditgte ar trebui să revină și sarcina avi
zării capacității producătorilor, extinzând și pentru alte produse regle
mentările valabile în prezent. •

In etapele de producție și utilizare a produselor:
• Ridicarea nivelului de pregătire aii personalului, îndeosebi al ace

luia care lucrează cu utilaje de înaltă tehnicitate.
• Extinderea aplicării procedeului recepției efectuate de beneficiar 

pe fluxul de fabricație al furnizorului.
• Construirea de standuri de probă și utilizarea lor adecvată 

„punctele cheie" ale proceselor de fabricație, ca procedee cuprinse 
tehnologie.

• Fundamentarea riguroasă, pe baza unor studii de fiabilitate 
meinice, a garanțiilor de funcționare acordate prin contracte.

• Realizarea unui dialog permanent între utilizator, producător și 
proiectant, pentru perfecționarea noilor generații de produse. Informațiile 
din exploatare trebuie să stea la baza constituirii băncilor de date cu 
privire la funcționarea reală a produselor.

în 
în

te-

Eugen RADULESCU

în unitățile agricole din județul Teleorman se cultivă 10 220 hectare cu sfeclă de zahăr. în vederea obținerii în 1989 a unei producții medii la hectar de 68 tone, a fost Întocmit din vreme un amplu program- cadru privind această importantă plantă tehnică, stabilindu-se măsuri concrete privind amplasarea după cele mai bune plante premergătoare și respectarea riguroasă a normelor agrotehnice la semănat. Următoarea etapă, determinantă de altfel pentru realizarea recoltelor planificate, o constituie lucrările de întreținere, care se află acum in centrul preocupărilor gospodarilor o- goarelor.La Cooperativa Agricolă de Producție din comuna Drăgănești Vlaș- ca, unde de-a lungul anilor s-a a- cumulat o bună experiență in ceea ce privește cultivarea sfeclei de zahăr. se află in plină desfășurare cea de-a doua prașilă manuală. Condițiile climatice din această primăvară au impus efectuarea primei prașile manuale pentru combaterea vetrelor de buruieni pe cele 160 hectare cultivate, după care s-a realizat răritul, rămînînd în urma acestei acțiuni circa 105 000 plante recoltabile pe fiecare hectar. Cea de-a doua prașilă manuală s-a făcut pe aproape jumătate din intreaga suprafață. Concomitent s-a trecut și la prășitul mecanic, folosindu-se cultivatoarele. Este demn de remarcat faptul că, în afara celor 270 de cooperatori din cele 4 ferme vegetale; participă la muncă în cîmp alți locuitori ai comunei — oameni ai muncii de la unități neagricole și navetiști, care au preluat culturi spre a le îngriji, în acord global.

La Cooperativa Agricolă „23 August" Orbească de Sus, cultura sfeclei de zahăr este curată, frumoasă, uniformă, cu plante bine dezvoltate ce au deja 6—7 frunzulițe, toate atestînd răspunderea cu care s-a acționat pină în prezent pentru a se asigura cele mai bune condiții de vegetație. Aici s-a făcut prima prașilă manuală, răritul. și s-au aplicat două tratamente fitosanitare impotriva dăunătorilor, urmind să înceapă și a doua prașilă manuală. „Principala noastră preocupare este să menținem cultura fără buruieni, să păstrăm densitatea optimă pentru a avea cit mai multe plante recoltabile pe fiecare din cele 75 hectare ocupate cu sfeclă de zahăr — ne spune președintele cooperativei,

Gheorghe Purcăruș. în afara celor 412 cooperatori, la lucrările de întreținere participă și alți locuitori ai satului, care au încheiat contracte- angajament pe baza acordului global".Repede și bine, angajare deplină și maximă responsabilitate — sint doar citeva dintre imperativele acestei perioade, care se regăsesc în conștiința lucrătorilor ogoarelor din județul Teleorman, hotărîți să Sporească rodnicia pămîntului, să valorifice superior posibilitățile de care dispun an cu zahăr. pentru ca anul 1989 să fie un recolte mari și la sfecla de
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"TIMP BUNPENTRU AGRICULTURA

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINTIFICE
Din realizările institutelor de cercetare științifică din Canitală

Grădinile Timișului sînt pregătite pentru o producție mare de legumeCompresoare cu consumuri reduse de metalO problemă de stringentă actualitate pentru colectivul de la întreprinderea „23 August" o constituie reducerea consumurilor de oțel și metale neferoase in condițiile îmbunătățirii parametrilor tehnico- funcționali ai produselor realizate. Ca urmare a unor studii efectuate de Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Compresoare și Material Ru

lant, prin redimensionarea unor repere, utilizarea tehnologiilor moderne de turnare și prelucrare și optimizarea tehnologiilor, s-au redus consumurile de oțel aliat și materiale neferoase în fabricația de compresoare cu 213 kilograme la cupru și aliaje din cupru, 162 kilograme aluminiu și aliaje din aluminiu și 2 085 kilograme de oțeluri 'inalt aliate.Aparat de măsurare a parametrilor motoarelor termice cu pistonLa Institutul Național de Motoare Termice a fost finalizat și pus in funcțiune un aparat ce permită măsurarea parametrilor motoarelor termice cu piston. Aparatul este realizat în totalitate cu tehnică de calcul românească șl are la bază o idee originală brevetată ca invenție. Dintre caracteristicile tehnice ale aparatului precizăm faptul că toată logica este cablată hard și asigură determinarea cu mare exactitate a parametrilor. Eficienta noii metode de măsurare a parame

trilor motoare’or termice cu nfs*on constă in creșterea productivității muncii de circa 20—30 de ori față de procesele manuale și asigură sporirea posibilităților de optimizare a energeticii motoarelor termice, cu efect asupra' scăderii consumului de combustibil al acestora.Demn de subliniat este faptul că acest nou sistem poate fi utilizat în toate întreprinderile constructoare de motoare și echipamente de injecții.O nouă instalație de vopsire cu cabine mobiJeUn colectiv de specialiști de la Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Industria Construcțiilor de Mașini a realizat pentru prima dată în țara noastră o instalație de vopsire utilaje termoenergetice cu cabine mobile. Instalația este concepută în totalitate din componente fabricate in țară și are două cabine mobile tip portal, care se deplasează pe căi de rulare de pe un post de lucru pe altul al platformei de vopsire, asigurîndu-se, totodată, eva

cuarea aerului viciat și compensarea acestuia cu aer proaspăt introdus in hală. Instalația asigură o înaltă productivitate a muncii, exe- cutind anual vopsirea a peste 480 000 metri pătrați. în condițiile economisirii a 500 de kilograme produse peliculogene pe an. Noua instalație de vopsire este destinată Combinatului de Utilaj Greu Cluj-Napoca, dar ea poate fi folosită cu înalt randament in toate întreprinderile de mașini-unelte din tară.Echipament de diagnosticare a pierderilor energeticeCa urmare a cooperării dintre proiectanți și specialiști din cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Electronică și specialiști de la întreprinderea „Autobuzul", recent a fost finalizat echipamentul mobil de diagnosticare energetică. A- cesta este format practic dintr-o autoutilitară TV 14-FA, pe care sînt montate aparate de măsură și control. Cu ajutorul acestui nou echipament se pot intocmi diagnoze pe conturul energetic al întreprinderilor industriale și se pot depista

eventualele surse de pierderi energetice. Totodată, se pot face calcule de eficiență energo-tehnologică in funcție de care se pot lua măsuri de perfecționare a proceselor de fabricație. Cu ajutorul acestui echipament mobil se pot înregistra economii de pină la 5 Ia sută din consumul energetic al fiecărei întreprinderi investigate. Echipamentul de diagnosticare energetică se află : i fabncaPa curentă a întreprinderii „Autobuzul" și poate fi contractat de către orice beneficiar din țară.
Gheorghe ION1ȚĂ

în județul Timiș s-a desfășurat și continuă să se desfășoare o acțiune, coordonată direct de comitetul județean de partid, pentru revitali- zarea legumiculturii. De ce spunem „revitalizarea legumiculturii" intr-un județ care dispune de condiții deosebit de melor ? timp, se unitățile muncă ar fi insuficientă pentru a se efectua la timp și de bună calitate toate lucrările in grădinile de legume. Atenția principală fiind concentrată asupra culturii plantelor de cimp — unitățile agricole obținînd rezultate remarcabile în sporirea producției de cereale și plante tehnice — a determinat neglijarea legumiculturii, ajungindu-se ca unele cantități de legume să fie aduse din alte județe.La inițiativa comitetului județean de partid a fost elaborat un program pe baza căruia s-a reușit ca. in decurs de numai dqi ani, recolta de legume să sporească simțitor. Acum județul Timiș își asigură toate legumele necesare aprovizionării populației și livrează cantități anreciabi’e unor județe limitrofe, precum și la export. în 1988 planul la producția de legume a fost îndeplinit, iar în acest an, pină la 30 aprilie, au fost livrate la fondul de stat 6 431 tone legume atît cît prevede planul.Ce a contribuit la obținerea acestor rezultate ? Tovarășul Alexandru Rădulescu. inginerul-șef al trustului horticol, ne spune că. pe baza măsurilor cuprinse în programul aprobat de comitetul județean de partid, cultura legumelor perisabile — tomate, ardei, vinete — a fost concentrată în consum, port — au fost părtate, 1 în alte ...fost create astfel adevărate centuri de grădini de legume. Concomitent, s-au urmărit concentrarea producției și specializarea unităților. De pildă, ceapa uscată se cultivă în numai 11 unități agricole, dar pe suprafețe mult mai mari. Au fost dezvoltate și modernizate amenajările pentru irigații. Organizarea și retribuirea muncii în acord global au rezolvat și problema asigurării forței de muncă în legumicultură, determinînd o amplă participare a oamenilor la efectuarea lucrărilor, un interes sporit pentru obținerea de recolte mari.Ne aflăm intr-o perioadă de vîrf a lucrărilor in legumicultură. Am

favorabile cultivării legu- Din simplul motiv că, un încetățenise părerea că în agricole din județ forța de

i apropierea centrelor de iar cele rezistente la.trans- ceapa. usturoiul, varza — extinse in zonele mai inde- la Ccnad, Sînnicolau Mare și părți. în jurul orașelor au

urmărit cum se acționează în vederea realizării producției de legume prevăzute a se obține în acest an. începem investigația noastră la Asociația Economică de Stat și Cooperatistă Lovrin, unitate care cultivă o mare suprafață cu legume. „O să producem atita varză și atî- tea tomate incit cei ce valorificarea • legumelor vor năduși cu preluarea mă tovarășul Gheorghe directorul asociației.ne sint prezentate culturile de legume. Varza pe cele 10 hectare formează deja câpâțini. De altfel, așa cum aprecia directorul asociației, la 15 mai vor începe recoltarea și livrarea verzei. Aici se cultivă și 70 hectare cu tomate, din care 40 hectare sint timpurii, plantarea lor fă- cindu-se conform graficului. Modul cum sint întreținute și se dezvoltă culturile constituie prima dovadă care vine în sprijinul afirmației făcute de directorul asociației referitoare la recolta bună ce se prelimi- nă a fi obținută in acest an, o situație de natură să asigure buna a- provizionare a pieței cu aceste produse.Si în alte unități cultivatoare de legume din județ se muncește cu înaltă răspundere si eficientă. .Aplicăm o serie de măsuri atit pentru sporirea randamentului la hectar, cit si pentru obținerea unor recolte cît mai timpurii — ne spune tovarășul Mihai Jurchescu. directorul întreprinderii Agricole de Stat Sag. în această primăvară am fost primii din județ care am livrat ceapa verde. Vrem să fim primii și la livrarea verzei. știut fiind că pentru ce se valorifică pină la I iunie se încasează cel mai bun preț. Cu tomatele am riscat.vreme.ciștig : plantele se dezvoltă frumos și vom obține o recoltă timourie. ‘Pentru a spori gradul de intensificare in legumicultură. răsadurile de varză le-am plantat pe trei rînduri la fiecare brazdă, realizind o densitate de 100 000 plante la hectar. Adevărat, am folosit mai multe răsaduri, dar în loc de 15 hectare, cît este planul, realizăm producția pe numai 10 hectare, găm duceȘiva. Gottlob, Coșteiu, Asociația Economică Sinnicolau Mare și altele, prin creșterea răspunderii cadrelor de conducere și promovarea la conducerea fermelor legumicole a unor oameni pasionați, activitatea din

se ocupă de și fructelor lor" — afir- Dumitrașcu, Spre edificare

plantîndu-le de-Am riscat, dar sintem în.

Procedînd astfel, lucrăm și iri- o suprafață mai mică, ceea ce și la reducerea cheltuielilor", în cooperativele agricole Ciaco-

legumicultură a fost ridicată la cote înalte. Mult mai mult s-ar putea face in această direcție la Cooperativa Agricqlă Tomnatic, unitate care, pe lingă suprafețele mari cu legume de cîmp, dispune de ,14,5 hectare de sere, adevărat, și' aici lucrările curente din legumicultură sint avansate. Varza de ue cele 10 hectare este mare, s-a încheiat plantarea tomatelor, iar a ardeiului pe 35 hectare și a vinetelor pe 24 hectare se desfășoară potrivit graficelor stabilite. Conducerea unității trebuie sprijinită în ce privește soluționarea unor probleme cu care se . confruntă. Președintele cooperativei agricole, Kiefer Ioan, ne spune că în această primăvară organele de specialitate nu au asigurat unității suficientă folie de polietilenă și substanțe pentru combaterea musculi- țelor de seră. Cu toate acestea, din discuțiile purtate aici a rezultat necesitatea întăririi răspunderii în muncă a cadrelor din conducerea unității. De exemplu, din cauză că nu s-au îngrijit de repararea grupului electrogen, la prima întrerupere de curent electric nu s-a mai putut asigura încălzirea serelor, legumele din primul ciclu de vegetație fiind afectate. Este ușor de închipuit ce pagubă constituie aceasta pentru cooperativa agricolă, ce gol a produs în aprovizionarea localităților urbane din județ cu legume extratimpu- rii. Asemenea probleme trebuie analizate exigent în cadrul organizației de partid din cooperativa agricolă.Așa cum arătam, măsurile luate de Comitetul Județean Timiș al P.C.R. in vederea îmbunătățirii activității in legumicultură. concomitent cu ridicarea pe o treaptă suoe- rioară a Răspunderii celor care lucrează in acest sector, au dat roade. Iar aceste roade se reflectă in cantitățile mari de produse care se obțin, produse care vor trebui să ajungă pe drumul cel mai scurt la consumatori. Subliniem in această privință și necesitatea îmbunătățirii activității de preluare și prelucrare a produselor. Previziunile referitoare la recolta de legume în județul Timiș sint foarte optimiste, dar întemeiate. Din discuțiile purtate a reieșit că au existat destule neajunsuri în- ce privește preluarea și valorificarea legumelor din recolta acestui an. Ele vor trebui înlăturate pentru ca să fie livrată desfacere, spre pierderi. producția de legume repede unităților de a se preveni orice
loan HERȚEG 
Cezar IOANA

Pentru agricultori, luna mai este considerată o lună hotărîtoare pentru recoltă. Explicabil de ce. Acum au loc înapicarea bobului la dezvoltă i mînțate Dacă la ___ _____________furajere nivelui producției depinde in bună măsură de evoluția timpului, mai precis de precipitațiile și temperaturile înregistrate în cursul acestei luni, la prăsitoare hotări- toare sint lucrările de întreținere, fără a subestima rolul factorilor meteorologici, dintre care umiditatea din sol are cea mai mare însemnătate.După o iarnă secetoasă, primăvara anului 1989 se înscrie din punct de vedere termic printre cele mai timpurii primăveri din ultimele cinci decenii — se apreciază la Institutul de Meteorologie și Hidrologie. Regimul termic care s-a menținut deasupra limitelor normale a determinat reluarea vegetației cu aproximativ 30 de zile mai devreme decît in anii obiș- nuiți. De asemenea, lucrările agricole de sezon au început mai da timpuriu, desfășurîndu-se în condiții agrotehnice bune. în. luna aprilie a plouat abundent, cele mai mari cantități de apă înregistrîn- du-se in zonele vestice, centrale și nordice, unde au totalizat 100 litri pe metru pătrat. în majoritatea zonelor sudice și estice, precipitațiile s-au situat între 25— 50 litri apă pe metru pătrat, iar în Dobrogea și pe suprafețe re- strînse din Oltenia, Muntenia și Moldova acestea au fost sub 25 litri pe metru pătrat. Ca urmare, la culturile de toamnă s-au înregistrat ritmuri bune de creștere și dezvoltare, iar la cele de primăvară — o răsărire energică.Acum, se apreciază la institutul de specialitate, rezervele de umiditate accesibile plantelor pe adin- cimea 0—100 cm, lă culturile de toamnă neirigate, se situează la valori cuprinse intre 1 000—1 400 mc la hectar în cea mai mare parte a Banatului, Crișana, nord-vestul Transilvaniei și Subcarpatii Getici, în Transilvania, vestul Banatului, nord-vestul Olteniei, centrul si nordul Munteniei, estul Dobrogei, precum și nord-vestul Moldovei, rezervele de apă sînt satisfăcătoare, fiind cuprinse intre 800—1 000 mc la hectar. Rezervele de apă sînt mai scăzute — 600—800 mc la hectar — în sud-estul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, in cea mai mare parte a Dobro®ei și Moldovei. Doar în Podișul Bîrla- dului, conținutul de apă al solului este mai scăzut, fiind doar de 500 mc la hectar. în stratul de sol cuprins între 0—20 cm, la culturile prăsitoare neirigate, rezervele de umiditate sînt optinte, atingînd 300—500 mc la hectar în zonele vestice și centrale ale țării. Valori satisfăcătoare — 200—300 mc la hectar — sint localizate în nord- vestul Moldovei, cea mai mare parte a Olteniei, precum și în centrul și nordul Munteniei. în majoritatea zonelor din Moldova, vestul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea, conținutul de apă al solului este de 200—250 mc la hectar. Și în acest caz, cele mai scăzute rezerve, 150—200 mc la hectar, sint localizate in Podișul Bîrladului.La această dată, toate culturile

și umplerea cerealele păioase, se puternic culturile însă- în această primăvară, griu și orz, la plantele
se dezvoltă în bune condiții. La orzul de toamnă s-a generalizat faza de înflorire in zonele sudice, vestice și estice, iar in zonele centrale și nordice culturile sint la început de inspicare. La grîu predomină faza de înspicare în zonele sudice și sud-vestice și faza de burduf in Cimpia de Vest și jumătatea de sud a Moldovei. La culturile prășitoare, procesul de în- frunzire a continuat în ritmuri lente datorită temperaturilor scă- ,zute din cursul nopții. Pomii și vița de vie prezintă o stare de vegetație bună și foarte bună.Se apreciază că vor continua să cadă precipitații care vor determina creșteri ale rezervelor de umiditate din sol in majoritatea zonelor agricole, care vor fi mai substanțiale în zonele nord-estice, centrale și nordice. Așadar, există condiții ca și în partea de sud-est a Moldovei, unde se înregistrează rezerve scăzute de umiditate în sol, acestea să crească în urma precipitațiilor ce se vor înregistra în zilele următoare. Trebuie avută in vedere însă și evoluția temperaturilor în următoarele zile, factor de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea in continuare a culturilor. La orz, aflat în faza de înflorire, procesele de polenizare și fecundare vor fi stînjenite ușor în zonele in care temperaturile minime vor scădea sub pragul critic de 10 grade. în zonele de cîmpie din sudul țării, unde vegetația orzului este mai avansată fenolo- gic, va începe procesul de lare a substanței uscate in griu se va generaliza ____ ____inspicare în zonele sudice și se va declanșa în zonele vestice și estice ale țării. Datorită umidității ridicate și temperaturilor mai scăzute din aceste zile, există condiții favorabile imburuienării culturilor și atacului de boli și dăunători. Se apreciază că, după o ușoară scădere a temperaturilor in zilele următoare, în a doua parte a lunii vremea va intra într-un proces de încălzire accentuată.Pentru lucrătorii din agricultură, acestea nu sînt simple date de buletin meteorologic și hidrologic, ci instrumente de lucru în organizarea și desfășurarea muncilor agricole. De aici, necesitatea ca specialiștii să urmărească, in continuare, datele cu privire la evoluția vremii, starea de vegetație a culturilor și, in funcție de aceasta, să stabilească judicios cum să se desfășoare lucrările de întreținere a culturilor, celelalte acțiuni din agricultură, resDectindu-se normele tehnice. Refermdu-ne doar la întreținerea culturilor, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, rezultă că acestea sint mult mai avansate decît în alți ani, ca de altfel și vegetația culturilor. Se înregistrează însă diferente între unități agricole și chiar între județe situate în aceeași zonă in ce privește proporția în care au fost efectuate prașilele mecanice și manuale la porumb, floarea-soare- lui, sfeclă de zahăr, cartof și alte culturi.Este necesar ca organele și organizațiile de partid să sprijine conducerile unităților agricole ir* organizarea muncii. în mobilizarea forțelor tehnice și umane, să exercite un control permanent.

acumu- bob. La faza de
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Profundă recunoștință pentru remarcabila operă 

de dezvoltare și modernizare a localităților patriei, 

angajament ferm de ă înfăptui exemplar politica 

partidului și statului

Telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC ÎNSURĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,Vă exprimăm cu profund respect, în numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc în orașul însurăței, cele mai alese sentimente de dragoste și recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător de partid și de stat, de a cărui prodigioasă activitate sint legate înfăptuirile fără egal ale poporului nostru din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.. personalitate politică proeminentă a lumii contemporane.Cu cel mai ales respect și deosebită considerație aducem un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de mare însemnătate la elaborarea și înfăp

tuirea programelor de dezvoltare economico-so- cială a patriei. Ia progresul neîntrerupt al științei. învățămîntului și culturii românești.Localitatea în care muncim și trăim a cunoscut destinul tuturor așezărilor patriei, sub lumina binefăcătoare a politicii promovate de partidul si statul nostru. în ultimii ani puterea economică a orașului nostru a sporit considerabil prin construirea unor obiective industriale, a unităților de industrie mică și artizanală, prin creșterea producțiilor întreprinderii agricole de Stat și ale celor două cooperative agricole de producție.La însurăței s-au construit an de an blocuri de locuințe, care astăzi însumează aproape 330 de apartamente. De asemenea, beneficiem de centrală telefonică automată, conectată la rețeaua națională. Localitatea va cunoaște în viitor o dezvoltare și mai susținută, prevăzîndu-se

între altele ca pînă la sfîrșitul actualului cincinal să se asigure construirea a noi apartamente. a unui liceu cu 24 săli de clasă, cu profil de îmbunătățiri funciare, a altor edificii sociale.Cu deplină satisfacție pentru toate aceste minunate împliniri, care conferă astăzi fostei comune însurăței statutul de oraș agroindustrial. mîndri de a trăi si munci în anii cei mai glorioși din istoria României, vă aducem dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, un vibrant și înălțător omagiu. cele mai calde urări de multă sănătate pentru a conduce pe mai departe partidul, România pe drumul luminos al socialismului, al comunismului.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID 

Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC 
ÎNSURĂȚEI, JUDEȚUL BRĂILA

DE PARTICIPANT!! LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC IANCA, JUDEȚUL BRĂILA

Mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, locuitorii orașului Ianca. județul Brăila, dau expresie sentimentelor de profundă stimă și recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru neobosita activitate de strălucit militant revoluționar și înflăcărat patriot pusă în slujba dezvoltării multilaterale a patriei, bunăstării și fericirii poporului român, erou al păcii, al luptei pentru asigurarea unui climat de înțelegere și colaborare, favorabil dezvoltării libere și independente a tuturor popoarelor. •Cu cea mai aleasă considerație, aducem un vibrant omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. eminent om politic, pentru contribuția de mare

însemnătate la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la înflorirea și afirmarea științei, învățămînt'U- lui și culturii românești.Prin înfăptuirea politicii partidului nostru de dezvoltare armonioasă și echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, a tuturor zonelor și localităților, politică legată nemijlocit de numele dumneavoastră, mult' iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, localitatea noastră a cunoscut și cunoaște, asemenea celorlalte așezări românești, o dezvoltare continuă.în localitatea noastră își desfășoară activitatea mai multe unități productive, intre care două schele petroliere, precum și brigăzi complexe de construcții-montaj. în ultimii ani s-au construit circa 1 000 apartamente și 13 000 mu spații comerciale. Avem în orașul nostru 8 școli

generale. 2 licee cu profil agroindustrial și, respectiv, petrol, 2 scoli profesionale. 8 grădinițe, o creșă, spital. 7 dispensare medicale. Centrul de cultură și creație ..Cîntarea României", o bibliotecă țu peste 56 000 volume, o bază sportivă.în acest' moment de deosebită bucurie ne angajăm să muncim cu dăruire pentru dezvoltarea pe mai departe a localității în care trăim și muncim, a orașului nostru drag, pentru transpunerea în viată a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, să intimpinăm cu noi și deosebite rezultate in muncă cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială si na- țtona'ă. antifascistă și antiimnerialistă și Congresul al XIV-lea al partidului.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID 

Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC 
IANCA, JUDEȚUL BRĂILA
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DE PARTICIPANT» LA PLENARĂ COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC AVRIG, JUDEȚUL SIBIU

Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,în aceste momente de înaltă mlndrie patriotică și deplină satisfacție, comuniștii, toți locuitorii Avrigului, într-o deplină unitate de simțire. dau glas celor mai alese sentimente tl« nptSrmur’tă dragoste, profundă recunoștință și Înaltă prețuire pe care le nutresc față de dumneavoastră, strălucit conducător al națiunii noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului, promotor neobosit al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.în același timp, aducem tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și do știință, cel mai călduros omagiu pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului.Reprezintă un mare adevăr, prețuit de întregul nostru popor, că printre deschiderile nova

toare. cu adevărat revoluționare ale istoricului Congres al IX-lea al partidului s-a înscris si amplul proces inițiat și condus nemijlocit de dumneavoastră, de ridicare economică și socia’ă a tuturor localităților patriei. în această perioadă, pe care cu îndreptățită mindrie patriotică o numim ..Fpoca Nicolae.Ceaușescu". perfecționarea structurii administrativ-teritoriale a țării s-a împletit strînș cu puternica dezvoltare a forțelor de producție și amplasarea lor echilibrată in toate județele. în toate zonele patriei. Asemenea întregului popor, locuitorii Avrigului dau o înaltă aoreciere Legii privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România, care oferă o perspectivă nouă procesului revoluționar de dezvoltare armonioasă a tuturor localităților, pe baza principiilor autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării. Aceasta, reprezintă o nouă dovadă a preocupării pe care dumneavoas

tră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o manifestați consecvent pentru înlăturarea deosebirilor. dintre sat și oraș, pentru transformarea fiecărui oraș și fiecărei comune în adevărate centre economico- sociale. pentru asigurarea accesului echitabil al tuturor locuitorilor patriei la binefacerile .civilizației și culturii socialiste.Profund recunoscători pentru tot ceea ce ați f-""ut si faceți, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru binele națiunii și al tării, vă asigurăm că vom munci cu înaltă dăruire. în spirit revoluționar, pentru sporirea contribuției orașului Avrig la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, de ridicare continuă a bunăstării întregului ponor.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID

$1 CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC AVRIG, 
JUDEȚUL SIBIU

DE PARTICIPANT» LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID Șl SESIUNEA 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC TĂLMACIU, JUDEȚUL SIBIU

Mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,Cu sentimente de aleasă prețuire șl profund respect, cu înaltă mlndrie patriotică, locuitorii din Tâlmaciu, județul Sibiu, vă exprimă cu prilejul trecerii localității noastre de la statutul de comună la cel de oraș, deosebita lor recunoștință și mulțumire pentru modul strălucit în care conduceți destinele țării, pentru preocuparea statornică față de creșterea nivelului de civilizație și bunăstare al întregului nostru popor.Mindri de Istoricele succese obținute de țara noastră în anii socialismului, folosim și acest' prilej pentru a vă adresa, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri, recunoștința noastră profundă pentru tot ceea ce ați făcut și faceți in scopul dezvoltării armonioase a tuturor zonelor și localităților țării, pentru creșterea continuă a calității vieții locuitorilor acestora.Anii de glorie care au trecut de la Congresul

al IX-lea al partidului au ilustrat prin impresionante mărturii că dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați redat' națiunii române, în acest rodnic răstimp, sentimentul demnității, patosul revoluționar, cutezanța și încrederea in viitorul strălucit și comunist al patriei, deschizînd orizonturi noi de afirmare a României socialiste pe planul vieții internaționale. Cu deplin temei, cu aleasă recunoștință, națiunea română a așezat împlinirile acestui timp eroic sub numele ilustrului militant comunist si înflăcărat patriot caro sîn- teți dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor strălucit de tară și de istorie, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care v-ați consacrat întreaga viață înălțării României pe culmile civilizației socialiste și comuniste.în aceste momente de intensă trăire patriotică. vă aducem un fierbinte omagiu dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru neobosita și strălucita activitate ce o consacrați progresului neîn

trerupt al tării, binelui și fericirii poporului, edificării socialismului și comunismului pe pă- mintul patriei.Ne exprimăm, totodată, întreaga stimă și prețuire față de activitatea prodigioasă, multilaterală a tovarășei Elena Ceaușescu. pentru contribuția sa deosebită la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare generală a țării.Conștient! pe deplin de marile răspunderi ce ne revin în calitate de cetățeni ai orașului agroindustrial Tălmaciu. mulțumindu-vă din adâncul inimilor pentru noul statut conferit localității noastre, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a contribui in și mai mare măsură la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la înflorirea multilaterală a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID 

Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC TĂLMACIU, 
JUDEȚUL SIBIU

DE PARTICIPANT» LA PLENARA COMITETULUI ORĂȘENESC DE PARTID SI SESIUNEA 
CONSILIULUI POPULAR ORĂȘENESC SEINI, JUDEȚUL MARAMUREȘ

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,într-o atmosferă de înălțător patriotism, de angajare fermă pentru a transpune neabătut in viață hotăririle Plenarei Comitetului Central al P.C.R. din 12—14 aprilie și legile adoptate de Marea Adunare Națională, Comitetul Orășenesc de paitid și Consiliul Popular Orășenesc Seini vă exprimă, în numele tuturor locuitorilor noului oraș agroindustrial al Maramureșului. cel mai fierbinte omagiu pentru contribuția dumneavoastră determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor și localităților patriei, de făurire a socialismului cu poporul și pentru popor, de înălțare a României pe noi trepte de progres și civilizație.Cu legitimă mindrie vă raportăm că în anii de după Congresul al IX-lea al partidului, localitatea Seini a cunoscut importante prefaceri

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pe plan economic, social-cultural, edilitar-gos- podăresc. Despre aceasta vorbește faptul că de la 172 milioane lei în anul 1965. producția agroindustrială a localității a ajuns, in prezent, la I miliard lei. dezvoltindu-se puternic zootehnia și pomicultura. Au fost create noi capacități de producție ale micii industrii, s-au extins prestările de servicii către populație, care valorifică superior resursele locale materiale și de forță de muncă.Pentru toate aceste minunate împliniri socialiste — rod al politicii clarvăzătoare, profund umaniste a partidului de dezvoltare si modernizare a localităților, al grijii dumneavoastră permanente pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii — locuitorii celui mal tînăr oraș al Maramureșului vă exprimă din adincul inimilor cele mai alese ginduri și sentimente de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință.Răspunzînd prin noi fapte de muncă hotărîrii luate privind ridicarea localității noastre la

rangul de oraș, ne angajăm ferm in fata dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să acționăm cu dăruire si abnegație comunistă pentru a infăptui exemplar sarcinile ce ne revin, pentru a realiza integral obiectivele din planul în profil teritorial pe acest an, pe întregul cincinal și pentru a pregăti temeinic programul de dezvoltare a localității pe anii 1991—1995.Dorindu-vă din toată inima multă putere de muncă, ani mulți și luminoși în fruntea partidului și a patriei, vă încredințăm că nu ne vom precupeți eforturile pentru a întîmpina cea de-a 45-a aniversare a marii noastre sărbători naționale de la 23 August și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu cele mai bune rezultate in toate domeniile de activitate.
COMITETUL ORĂȘENESC DE PARTID 

Șl CONSILIUL POPULAR ORĂȘENESC SEINI, 
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Cronica zileiLa București au avut loc, in perioada 3—6 mai, convorbiri între delegațiile organelor centrale de planificare din Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică, conduse de tovarășii Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării. și I.D. Masliukov, prim-vi- cepreședinte al Consiliului de Miniștri. președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S.în spiritul înțelegerilor și hotări- rilor convenite la nivel inalt. au fost analizate posibilități și modalități de extindere, in continuare, a colaborării economice și tehnico-științi- fice in domenii de interes comun, a specializării și cooperării in producție, a conlucrării dintre organele centrale de planificare din cele două țări.La încheierea convorbirilor, conducătorii delegațiilor au semnat un protocol privind coordonarea planurilor economiilor nattona1" ale telor două țări pe perioada 1991—1995 și in perspectivă.A fost prezent E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.în timpul cit s-a aflat în țara noastră, conducătorul delegației sovietice a întreprins o vizită în județul Timiș, unde s-a intiln.it cu membri ai Comitetului executiv al Consiliului popular județean. De asemenea. a vizitat obiective economice, edilitare și social-culturale din Capitală și din municipiul Timișoara.
★Simbătă, la Ambasada Uniunii Sovietice din București a avut loc o conferință de presă, în acest cadru. I. D. Masliukov. prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S.. a prezentat aspecte actuale ale dezvoltării și modernizării economiei sovietice, re- ferindu-se în acest context la perfecționarea activității de planificare.Au participat reprezentanți ai presei centrale. Agenției Române de Presă — Agerpres. Radioteleviziu- nii, Comitetului de Stat al Planificării, precum și ai unor ministere.. *In perioada 30 aprilie — 6 mai 1989, o delegație militară română condusă de generalul-maior Ștefan Gușă, prim-adjunct al ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste România și șef al Marelui Stat Major, a efectuat o vizită în Turcia, la invitația șefului Statului Major General al Forțelor Armate ale Republicii Turcia, general de armată Necip Torumtay.în Turcia, oaspeții români au fost primiți de Safa Giray, ministrul apărării naționale al Turciei și au avut convorbiri cu o delegație militară condusă de șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Republicii Turcia. Au fost evocate relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, evidențiindu-se necesitatea dezvoltării acestora în spiritul înțelegerilor stabilite la cel mai înalt nivel.
★Sărbătorirea Zilei mondiale a Crucii Roșii, ce are loc in fiecare an în prima decadă a lunii mai, a coincis anul acesta cu implinirea a 125 de ani de la crearea mișcării mondiale de Cruce Roșie. Cu acest prilej, in București și în municipiile reședință de județ s-au desfășurat adunări festive in cadrul cărora din partea Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie s-au acordat „Diploma de onoare" și insigna de „Evidențiat în munca de Cruce Roșie" celor mai merituoși activiști obștești. De asemenea, în Capitală a avut loc simpozionul „Grija pentru sănătatea și vigoarea tinerei generații. latură importantă â politicii sanitare a partidului și statului nostru, contribuția Crucii Roșii la creșterea și educarea tineretului in spiritul normelor igienice de viață, al păstrării sănătății individuale și colective".în numele milioanelor de membri ai Crucii Roșii din România, în cadrul adunărilor s-a dat expresie sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii. față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru grija statornică acordată ocrotirii sănătății populației. pentru sprijinirea permanentă a activității de Cruce Roșie din țara noastră.Acelorași evenimente i-a fost dedicată și expoziția republicană intitulată „Pentru sănătate și umanitate". ce s-a deschis la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România. Au fost organizate, totodată, gale de filme, expoziții de afișe și fotografii cu tematică educa- tiv-sanitară. (Agerpres)

Centenar 
Eminescuîn cadrul Centenarului Mihai Eminescu. la Botoșani a avut loc simpozionul omagial „Eminescu publicist". organizat sub egida Consiliului Ziariștilor' din România, in colaborare cu redacția gazetei „Clopotul" si Comitetul Județean Botoșani de Cultură și Educație Socialistă. Au luat parte membri ai Consiliului Ziariștilor, reprezentanți ai presei centrale si județene, scriitori, redactori de la reviste literare și culturale.Manifestarea a prilejuit prezentarea bogatei activități publicistice desfășurate de marele poet, fiind relevate mesajul patriotic al operei sale ziaristice, pasiunea și curajul civic pe care Mihai Eminescu le-a pus în slujba susținerii nobilelor idealuri de dreptate socială și independentă națională ale poporului român, prețuirea de care se bucură astăzi. în condițiile înfloririi culturii si artei socialiste, întreaga creație eminesciană, moștenirea spirituală a poetului nostru național. (Agerpres)

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins între 7 mai, ora 20 — 10 
mai, ora 20. în țară : Vremea va fi 
răcoroasă, chiar rece în primele zile. 
Cerul va fi mai, mult noros la început 
apoi va deveni treptat variabil. Vor 
cădea ploi care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite pe alocuri de descăr
cări electrice și izolat de grindină în 
prima parte a intervalului, apoi ploile 
se vor restrînge ca arie, mai ales în re
giunile vestice și sud-vestice. Izolat, in 
zonele deluroase din ndrdul și vestul 
țării, precum și la munte, precipitațiile 
vor fi și sub formă de lapoviță sau nin
soare. Vintul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele intensificări la începutul 
intervalului. Temperatura aerului va 
marca o creștere spre sfîrșitul interva
lului, mai ales în regiunile sudice și 
sud-vestice. Minimele vor fi cuprinse, 
în general, între zero și 8 grade, iar 
maximele între 10 și 20 de grade, mai 
ridicate în sud și sud-vest in ultima 
zi.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Vă adresez cele mai cordiale mulțumiri pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a întemeierii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Folosesc și această ocazie spre a exprima satisfacția noastră pentru dezvoltarea cu succes a relațiilor dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, precum și dorința aprofundării lor in continuare în interesul popoarelor noastre, păcii si progresului social.

STIPE ȘUVAR
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
Domnului ~NICOLAE^CEĂUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră de felicitare transmis cu ocazia aniversării revoluției islamice iraniene.Urez poporului român bunăstare și prosperitate.
SEYYED AU KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc foarte mult pentru felicitările și bunele urări pe care dumneavoastră mi le-ați adresat mie și poporului Republicii Unite Tanzania, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a zilei unirii noastre.Doresc să vă asigur că Tanzania va năzur totdeauna spre consolidarea relațiilor excelente și cooperarea care există între cele două țări ale noastre. Vă rog să primiți asigurările considerațiunii mele cele mai înalte. Al dumneavoastră cu sinceritate,

AU HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

tv
11,30 Lumea copiilor (color) ft Telefll- 

moteca de ghiozdan. „Cei șase urși 
șl clovnul Cybulka". Producție a 
studiourilor din R.S. Cehoslovacă. 
Cu : Lubomir Lipsky, Jiri Sovak, 
Milos Kopecky. Regia : Oldrich 
Lipsky. Episodul 1

12,25 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12.40 Viața satului (color) 
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cîrrtarea României (color). Oma

giul țării, conducătorului iubit
20.20 Film artistic (color). „RîYil care 

urcă muntele". Producție a Casei 
de filme unu. Cu : Gheorghe Co- 
zorici, Valeria Seciu, Gheorghe 
Metzenrath, Catrinel Dumitrescu, 
Emanoil Petruț, Olga Bucătaru, 
Nineta Guști, Mihai Gingulescu, 
Aurel Grușevschi, Boris Gavlițchl, 
Adina Popescu, Ovidlu Moldovan. 
Scenariul : Ladislau Tarco, Gheor

ghe Bejancu, Cristiana Nicolae. 
Regia : Cristiana Nicolae

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 8 MAI

19.00 Telejurnal
19.25 înaltă resnonsabilitate pentru des

tinele edificării socialismului în 
România. Documentar (color)

19,45 Odă partidului biruitor. Spectacol 
literar-muzical-coregrafic (color)

20,15 Ctitorii ale Epocii de Aur (color). 
Demnitatea de a fi membru al 
Partidului Comunist Român

20,35 Tezele și orientările formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune revo
luționară. Dezvoltarea intensivă, 
organizarea și modernizarea indus
triei pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii. Documentar 
(color)

20,55 Știința — forță nemijlocită de pro
ducție. Documentar (color)

21,10 Din lumea capitalului. Documen
tar (color)

21.25 Tezaur folcloric (color). Cîntecul, 
pagină vie din istoria neamului

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

cinema
ft Ciclu de filme românești. „Româ
nia, o țară In plină dezvoltare" (do
cumentar). „Străzile au amintiri" 
(film artistic) : PATRIA (11 96 25) — 
9; 11,30: 14: 16.30: 19
ft Iubire statornică: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17: 19
• O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13: 15: 17: 19. FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15: 17: 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15: 17; 19 
ft Maria și Mirabela în Tranzistoria : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 
15: 17: 19
ft Francois Villon : SALA MTCA A 
PALATULUI — 11, FESTIVAL (15 63 84)
— 8; 11,30; 15; 18,45
ft întoarcerea lui Magellan : UNION 
(13 49 04) — 9; 11 : 13; 15: 17; 19
ft Martori dispăruți : LIRA (31 71 71)
— 9- 11; 13; 15: 17; 19, COSMOS 
(27 54 95) — 9: 11 : 13; 15: 17; 19
ft Vacanța cea mare : ARTA (21 31 86)
— 15: 17: 19
ft Alo, aterizează străbunica : BU
ȘEȘTI (50 43 58) — 15: 17: 19
ft întîlnire amînată : LUMINA 
(14 74 16) — 9:11: 13; 15: 17: 19
ft Program special pentru copii si ti
neret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
ft Caz cu caz nu se potrivește : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17: 19
ft Misiune specială : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
ft Oricare fată iubește un băiat : CO- 
TROCENI (81 88 88) — 15; 17: 19
ft Șatra: VIITORUL (10 67 40) — 15; 
17; 19
ft Unde este un „nofelet" ? : MUNCA 
(21 50 96) — 13; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : A 12-a noapte — 10 ; Bădă
ranii — 11,30 : Nu se știe niciodată — 
18,30 ; (sala Amfiteatru) : Un anotimp 
fără nume — 10 : Contrabasul — 18 : 
(sala Atelier) : Ultimul set — 10 ;
Fata din Andros — 15

ft Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Valori came
rale românești". Recital de violă Con
stantin Bordei. La pian Aladar Racz
— 10,30 ; „Treptele afirmării artistice". 
Ana-Maria Iliuț — pian. Colaborează 
Camelia Pavlenco — pian. Emil Bo- 
lozan — vioară. La pian Viorica 
Boerescu — 17,30 : (Ateneul Român) : 
Recita! de pian Octavian Rădoi. Cola
borează actorul Petre Moraru — 19
O Opera Română (13 18 57) : Inimă de 
copil — 11 : Freischiitz — 18
ft Teatrul de operetă (13 63 48) : Okla
homa — 10,30 ; Tinerețea unui vis
— 18
ft Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket (aminat din 
14.IV) — 10,30 ; 18
ft Teatrul Mic (14 70 81) : O femele 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 10,30; Ivona, principesa Bur- 
gundiei — 18.30
ft Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 11 ; Bătrîna șl 
hoțul — 19
ft Teatrul de comedie (16 64 60) ; 
Scaiul — 10 ; Capcană pentru un băr
bat singur — 18
ft Teatrul ..Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 10 ;
Livada de vișini — 18 : (sala Studio) : 
EX — 10,30 ; Dansul morții — 18,30
ft Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 11 ; Cum s-a făcut de-a ră
mas Catinca fată bătrînă — 18; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul neascul
tător — 11 ; Hotel „Zodia Gemenilor" 
— 18
ft Teatrul satlric-muzical ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 73) : Belmondo al 
II-lea — 18 : (sala Victoria. 50 58 65) : 
Cavalcada rîsului — 18 ; (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : De la tango la 
rock — 18
ft Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 11 : Spectacol extraordinar de cin- 
tece și dansuri românești — 18 : (la 
Palatul Sporturilor și Culturii) : Cind 
liliacul înflorește — 19
ft Teatrul ..Ton Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10.30
ft Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Bu-Ali — 11 ; (sala Cos- 
monauților, 11 12 04) : Tigrișorul Pe
tre — 11,30
ft Circul București (10 41 95) : „Vede
tele Circului din Varșovia — 10 ;
15,30 ; 19
ft Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Dalbul pribeag — 11 ; Mobilă șl du
rere — 18,30

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Atenție la vitezăIn condițiile instabilității vremii, caracteristice pentru actualul sezon,luna mai a debutat Drin - valori de trafic ridicate, ca un veritabil prolog al sezonului estival. De la început, este de remarcat in mod deosebit comportarea preventivă a majorității automobilistilor. confirmată si de numărul redus de evenimente rutiere. raportat la marele aflux de autovehicule care au străbătut șoselele tării. Agenții de circulație, prezenti în permanentă pe artere din interiorul si din afara localităților, au intervenit oportun, prin măsuri menite să tempereze imnrudenla unor oameni ai volanului pentru a-i feri de pericolul accidentelor. Astfel, la Bistrița a fost oprit la timp conducătorul unui autoturism care circula in localitate cu 105 kilometri pe oră. Deoarece cu numai o lună în urmă același conducător auto fusese înregistrat de aparatul radar cu 98 de kilometri pe oră. in împrejurări asemănătoare, s-a luat măsura suspendării temporare ■ a permisului de conducere. La Arad, un alt autoturism a fost înregistrat cu 83 km oe oră. iar la Săvinești. județul Neamț, un autovehicul a trecut prin fata ecranului radar cu 78 de km ne oră. avind si o pană la una din roti. O imprudentă care putea avea consecințe grave. La Beresti — Bistrița. explozia unui pneu al ifnui autovehicul pilotat cu viteză excesivă s-a soldat cu avarierea gravă a mașinii in coliziunea cu un conac. Aceeași imprudentă a dovedit-o și un automobilist care circula in municipiul Miercurea-Ciuc cu 98 de km oe oră. în condiții de oloaie. Adaptarea vitezei la condițiile meteoru- tiere concrete este o cerință imperioasă a unei circulații moderne, civilizate. in deplină siguranță.

Cu trenul nu-i de glumitClipele de cumpănă trăite de doi automobiliști ignorind semnificația semnalelor optice si acustice care avertizau asupra apropierii trenului la pasajele la nivel cu calea ferată din Comănesti. județul Bacău, si Bărăganul, județul Brăila, primejduin-

du-și atît propria viață, cit și pe a pasagerilor care-i insoteau. s-au datorai grabei si imprudentei. La Caransebeș conducătorii a două autoturisme s-au strecurat printre semi- bariere la numai cîtiva metri de trenul care tocmai se apropia de pasaj. Se reamintește conducătorilor de vehicule că la traversarea pasajelor la nivel cu calea ferată asigurarea este obligatorie. Nerespectarea semnalelor de avertizare la pasajele semaforizate constituie o mare imprudentă si un real pericol.
Neatenția la volanNeatent in conducerea mașinii, datorită unor discuții purtate cu pasagerii în timpul mersului, un automobilist din județul Covasna a observat prea tirziu o căruță care se deplasa in aceeași direcție si nu a mai putut evita impactul. în urma cărui» persoana aflată pe bancheta din dreapta a fost rănită grav. Tot din cauza neatenției în conducere, un automobilist din Galati a pierdut controlul mașinii care s-a izbit violent de un conac fiind distrusă aproape în întregime. Omul de la volan a scăpat cu viată numai datorită faptului că avea cuplată centura de siguranță.Statisticile relevă că automobilistii. mai ales începătorii, manifestă mai frecvent momente de neatenție Ia sfirsitul săptăminii. cind oboseala î.și spune cuvintul. Greșeala cea mai frecventă a începătorului este aceea de a urca la volan pentru călătorii pe distante prea mari. Este un act de bravură inutil si periculos. Dușmanul cel mai perfid al unor asemenea călătorii este oboseala, datorată adeseori linsei de antrenament, monotoniei unor trasee, obiceiului de a fuma in timpul conducerii. Lucru valabil nu numai pentru începători, ci. si pentru automobilistii mai experimentați. Este neoesar, de aceea, ca ori de cite ori constată momente de neatenție, care anunță instalarea oboselii, automobilistii să oprească *în locurile de parcare pentru scurte plimbări în vederea relaxării. Asemenea opriri sint necesare după parcurgerea a cel mult 100 de kilometri.

intiln.it


Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
România se afirmă ca o țară în plină dezvoltare, 

încrezătoare în viitorul său
Relatări și comentarii în presa din diferite țări ale lumii

Contribuțiile și inițiativele valoroase ale României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu vizînd încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rind a celei nu
cleare, realizarea păcii in lume, soluționarea tuturor conflic
telor și a problemelor litigioase prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor, lichidarea subdezvoltării și instaurarea

unei noi ordini economice internaționale sîrit amplu reflec
tate in mijloacele de informare in masă de peste hotare.

Achitarea de către România a datoriei sale externe este 
apreciată in comentariile de presă drept rezultatul nemij
locit al eforturilor poporului român, al politicii clarvăzătoare 
promovate de președintele Nicolae Ceaușescu.

Ziare și reviste din diferite țări pun, totodată, în eviden
ță realizările obținute de poporul român pe multiple planuri 
în anii dezvoltării sale libere, socialiste, îndeosebi in pe
rioada care a trecut de la istoricul Congres al IX-lea al 
P.C.R.

CEHOSLOVACIA

Cu prilejul aniversării Zilei naționale 
manifestări în onoarea ostașilor români căzuți 

în luptele pentru eliberarea teritoriului cehoslovacPRAGA 6 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor consacrate în Cehoslovacia aniversării Zilei naționale, la Cimitirul central al armatei române din Zvolen, unde se găsesc mormintele ostașilor români căzuți în luptele pentru eliberarea teritoriului cehoslovac de sub dominația fascistă, au fost depuse coroane de flori din partea Ambasadei române la Praga, precum și a conducerii locale de partid și de stat, a organizațiilor de masă și obștești.Au fost arborate drapelele Republicii Socialiste România și R.S. Cehoslovace și intonate imnurile de stat ale celor două țări. S-a păstrat

un moment de reculegere în semn de profundă recunoștință pentru jertfele aduse și contribuția armatei române la eliberarea teritoriului cehoslovac.Cu același prilej au fost depuse coroane de flori la monumentele eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea orașelor Piestany, Stara Tura — unde a avut loc și o adunare festivă organizată în piața centrală a localității — iși Brno.Au fost de față reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, conducători de instituții și întreprinderi, militari, pionieri și numeroși cetățeni.
Demersurilor de larg răsunet international ale președintelui Nicolae Ceaușescu consacrate edificării păcii pe planeta noastră, înfăptuirii dezarmării, statornicirii în întreaga lume a unui sistem durabil de relații noi între state, întăririi securității și cooperării le consacră un articol ziarul „LE PROGRES EGYPTIEN". Politica externă a României socialiste poartă amprenta gîndirii novatoare. străbătută de un puternic si autentic umanism, a președintelui Nicolae Ceaușescu — se subliniază in articol, care evidențiază în continuare : O analiză atentă a declarațiilor, interviurilor acestui om politic de talie mondială relevă faptul că președintele României a fost primul care a elaborat cu acuratețe un scenariu al consecințelor ce ar decurge din refuzul inițierii de negocieri serioase și oneste pentru înfăptuirea dezarmării. în primul rlnd nucleare, din continuarea politicii de forță,' în special a politicii de ignorare a suveranității altor națiuni și de amestec in treburile interne ale altor popoare, care periclitează pacea generală. Cotidianul egiptean pune în evidentă inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu in direcția realizării unor măsuri de dezarmare. în primul rînd de dezarmare nucleară. menite să asigure eliberarea omenirii de primejdia unui război nimicitor, înfăptuirea dreptului vital al tuturor popoarelor, al tuturor oamenilor la existență liberă, la viață, la pace. Susținind cu fermitate că dezarmarea si destinderea sînt probleme vitale ce interesează întreaga omenire și. ca atare, nu pot fi lăsate numai în seama superputerilor. că țările mici și mijlocii trebuie să-și aducă propria contribuție în aceste domenii, deoarece ele sînt afectate în cel mai înalt grad de cursa inarmărilor — arată ziarul— președintele României a acționat, în propria sa țară, pentru reducerea cheltuielilor militare, economiile realizate fiind consacrate unor proiecte de orcfirt social.Ca tară europeană — evidențiază „Le Progres Egyptieh" — România contribuie activ la realizarea unui climat de securitate și pace în Europa, propunind măsuri a căror aplicare vizează creșterea încrederii între statele continentului, garantarea păcii în această regiune a lumii. Intre altele. România se pronunță pentru realizarea în Balcani, în centrul si nordul Europei de zone ale păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine.In încheiere. ziarul egiptean pune în evidentă eforturile neobosite ale președintelui României pentru mobilizarea tuturor forte- , lor iubitoare de pace în lupta ’ pentru dezarmare, pentru dezvoltarea liberă, independentă a tuturor popoarelor, într-un climat de amplă cooperare internațională.
„Republica Socialistă România

— rezultat al muncii pline de ab
negație" este titlul unui articol publicat de cotidianul sovietic „SELSKAIA JIZNI", în care se arată : La sfîrșitul lunii martie. România și-a lichidat în întregime datoria externă, care în anul 1980 se ridica la peste 11 miliarde dolari. Acest lucru a fost anuntat de secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. Poporul român și-a exprimat bucuria in legătură cu acest eveniment în cadrul unei mari adunări, care a avut loc la București. Această bucurie este împărtășită si de prietenii săi.Ziarul relevă că încheierea plătii datoriei externe este rezultatul muncii pline de abnegație a poporului român. Datorită acestui lucru, au fost create premisele pentru dezvoltarea puternică în continuare a economiei țării, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului. Organul legislativ suprem al României a adoptat hotărîrea ca în viitor să nu se mai recurgă la credite străine, ca dezvoltarea tării să se realizeze prin forțele proprii si prin participarea largă la colaborarea internațională.In articol sînt înfățișate o serie de mari realizări ale poporului român în construcția socialistă, inclusiv ale oamenilor muncii din agricultură, care se pregătesc să întimpine cu noi succese cea de-a 45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944.Sub titlul „O Românie mândră, 
cu încredere deplină in viitorul 
său", ziarul „THE AUSTRALIAN FINANCIAL REVIEW** a publicat un articol în care se arată : Președintele României. Nicolae Ceaușescu. a anuntat oficial lumii întregi un mare eveniment din istoria tării, si anume, plata integrală a datoriei externe.In pofida previziunilor exper- tilor, care considerau aceasta ca un obiectiv imposibil de atins. România și-a achitat întreaga datorie externă, această realizare fiind, pentru o țară de dimensiunile României, uimitoare și deosebit de prestigioasă — relevă ziarul australian.

. ................................................................ .........iiHiii . ............... ........ = ....... ..........

LE PRESIDENT NICOLAE CEAUSESCU-PROMOTEUR 
INFATIGABILE DE LA CAUSE DE LA PÂIX

In articol sînt înfățișate realizări de excepție ale României moderne. Insistîndu-se asupra unor aspecte
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• „Lichidarea datoriei externe —o realizare demnă de admirație 
și respect" • „Premise favorabile pentru intensificarea și diver
sificarea schimburilor și cooperării economice" @ „Demersuri de 
larg răsunet internațional pentru asigurarea păcii, pentru instau
rarea unor relații interstatale bazate pe egalitate și respect reciproc"

revelatoare de ordin social. Durata medie de. viață in România, care cu numai citeva decenii in urmă era de 42 de ani, depășește astăzi 70 de ani — se relevă între altele. Veniturile personale au crescut de mai multe ori, statul a acordat o deosebită și permanentă atenție a- sigurării cu locuințe a tuturor familiilor. Accesul la asistentă medicală. precum și la educație este graituiit. Rețeaua de educație din România constituie unul din cele mai modeme sisteme de învăță- mint din lume. De reliefat faptul că. după terminarea studiilor, fiecărui tinăr îi este asigurat un loc de muncă potrivit specializării sale.Românii sint astăzi mîndri de realizările obținute — inclusiv de lichidarea datoriei externe —. cu aitît mai mult, cu cît ele sint rezultatul eforturilor proprii, și privesc cu încredere spre viitorul pe care și-l făuresc — se arată. în încheiere, in articol, evidențiindu-se : România se va afirma cu și mai multă putere acum ca una dintre națiunile independente, atit politic, cit și economic, ca o țară în plin progres, cu o conducere clarvăzătoare, fermă în împlinirea idealurilor naționale, pentru bunăstarea și fericirea celor aproximativ 23 de milioane de beneficiari — poporul român, care își construiește astfel propriul viitor.Ziarul „ANZEIGER FUR HAR- LINGERLAND** din R.F. Germania a publicat articolul „România — 
tară Jără datorii externe", in care se subliniază : Este un fapt senzațional. în actuala conjunctură economică mondială, cînd nivelul datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare depășește cifra astronomică de 1 300 miliarde dolari, ca o țară, și ea in curs de dezvoltare, să-și achite integral datoria externă. Această știre a fost anunțată recent de președintele României, Nicolae Ceaușescu.In articol sînt relevate unitatea și voința deosebite manifestate de poporul român pentru a realiza cu forțe proprii acest obiectiv. Este un act demn de respect, pe care orice om de bună credință nu poate să nu-1 aprecieze la justa lui valoare, cu atît mai mult cu cît rambursarea Integrală a datoriei externe s-a făcut concomitent cu dezvoltarea neîntreruptă a economiei românești — se evidențiază in articol, adău- gîndu-se : Toate acestea ne demonstrează că România este într-adevăr. o țară care are resurse economice cu totul remarcabile. Toate acestea atestă, fără drept de apel.

soliditatea și solvabilitatea României ca partener economic.Ziarul reliefează sublinierea președintelui Nicolae Ceaușescu privind faptul că România va acționa și in viitor pentru extinderea relațiilor economice, tehnico-științifice cu alte țări pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, avantajului reciproc, a unei colaborări la un nivel tehnic și calitativ înalt.Declarații, analize și prognozele unor specialiști din diverse țări, cît, mai ales, realitățile evidențiază faptul că România nu s-a orientat niciodată și, cu atit mai puțin în noile condiții, nu se va orienta spre o închistare, ci, dimpotrivă, spre lărgirea, intensificarea și diversificarea schimburilor sale economice și comerciale externe — subliniază ziarul vest-german.Sub titlul „România — lichidarea 
datoriei externe", publicația marocană „LE MATIN DU SAHARA ET DU MAGHREB" relevă într-un articol: Trebuie notat că realizările in acest domeniu reprezintă o performanță unică pe plan mondial, întru- cit numeroase țări — capitaliste dezvoltate, socialiste și mai ales in curs de dezvoltare — nu numai că nu au reușit să o facă, ci au ajuns să-și sporească datoria considerabil. România — se arată in continuare — exclude perspectiva izolării. a reducerii relațiilor sale cu alte state, considerînd necesar să continue, ne plan economic si politic. deschiderea sa către lume.în concepția României, datoriile externe se numără printre principalii factori care frinează procesul de dezvoltare a tuturor țărilor. în special a celor rămase in urmă. Nivelul lor imens — peste 1300 miliarde dolari in cazul „lumii a treia" — ridică o barieră în calea progresului pentru orice tară. si. mai ales, pentru țările în curs de dezvoltare. Reglementarea problemei datoriei este. deci. în mod logic o condiție fundamentală a noii ordini economice mondiale.România s-a pronunțat în repetate rînduri pentru o soluționare durabilă a crizei datoriilor, care nu poate fi tratată în mod izolat, ci numai într-o perspectivă globală și în contextul problematicii complexe a economiei mondiale contemporane — conchide publicația.Demersul politic românesc, al cărui inspirator si promotor este președintele Nicolae Ceaușescu. are la bază o viziune globală asupra relațiilor internaționale si o analiză științifică a tendințelor si evoluțiilor ce se manifestă ne arena mon

dială. Aceasta nertnite României să se situeze ne o poziție activă, să abordeze într-un mod nou problemele ce confruntă omenirea si să formuleze propuneri constructive în vederea soluționării lor juste și echitabile — evidențiază ziarul „THE ISLAND" din Sri Lanka, in articolul intitulat „România si pro
blema datoriilor externe". In viziunea României, rezolvarea problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare a devenit una dintre componentele fundamentale ale instaurării noii ordini economice internaționale, care reprezintă. la rîndul ei. o parte integrantă a strategiei de dezvoltare globală — relevă cotidianul.Alocînd constant pentru dezvoltare circa o treime din venitul national — și asigurînd pe această bază dezvoltarea puternică a forțelor de producție, un ritm înalt de creștere economică si ridicarea coriditiilor de viată ale întregului popor — România a reușit să-și lichideze, la sfîrșitul lunii martie a.c.. datoria externă. Această remarcabilă realizare a fost anunțată de președintele Nicolae Ceaușescu.Achitîndu-și complet datoria externă. România operează o breșă de mari proporții în practica inechitabilă a capitalului financiar international fată de țările în curs de dezvoltare, demonstrînd prin propriul exemplu că se poate trăi fără a depinde de alții, folosind la parametri tot mai ridicați forța de creație a națiunii, puterea ei de mobilizare si de dăruire.Relevînd importanta sporirii și intensificării eforturilor proprii. România subliniază totodată că rezolvarea rea’istă si de fond a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare reclamă schimbarea cadrului economic international si așezarea relațiilor economice dintre state pe principiile echității, egalității, avantajului reciproc si dreptului fiecărui popor la dezvoltare de sine stătătoare — subliniază „The Island".România sprijină ferm lupta popoarelor pentru eliberare națională și independență, in special acea luptă ce se desfășoară în condiții deosebit de complexe si face necesare soluții politice în interesul tuturor popoarelor care aspiră la independentă, pace si securitate — se subliniază în articolul „Rolul 
președintelui României in problema 
palestiniană", publicat de revista libaneză „AL AFKAR".Președintele Nicolae Ceaușescu — evidențiază publicația — a ac

ționat constant pentru solutionarea problemei palestiniene pe cale politică, acordîndu-i de-a lungul anilor o atenție permanentă. Președintele Nicolae Ceaușescu a discutat de mai mulți ani cu conducerea O.E.P. despre recunoașterea unui stat palestinian independent, luînd in considerare aspirațiile poporului palestinian de a fi liber și de a avea o entitate independentă. Metoda practică de realizare a acestui scop — așa cum afirmă președintele României — o constituie organizarea unei conferințe internaționale pentru pace, sub egida O.N.U,In legătură cu această orientare, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, releva, intr-o conferință de presă ținută după o primire la președintele României, că președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul șef de stat care a susținut necesitatea creării unui stat palestinian și, de asemenea, care a scos in evidență necesitatea organizării unei conferințe internaționale de pace pentru reglementarea problemelor din Orientul Mijlociu, inclusiv a celei palestiniene.Poporul român, prin președintele său, a contribuit la întărirea speranței într-o reglementare politică în Orientul Mijlociu și în acțiuni responsabile, care să ducă la triumful rațiunii, la instaurarea liniștii și păcii, astfel încît să se creeze condiții de păstrare a bunei vecinătăți și de realizare a aspirațiilor tuturor națiunilor la înțelegere și dezvoltare pașnică — arată în încheiere revista.Sub titlul „România — Strategia 
efortului propriu", ziarul „TA NEA“ din Cipru arată că realismul manifestat la mijlocul anilor ’60, cînd președintele Nicolae Ceaușescu a definit România drept o țară în curs de dezvoltare, a permis tării noastre optimizarea raportului dintre fondul de acumulare și de consum, realizarea unui progres economic rapid. Făuritorul României‘mbderne este președintele Nicolae Ceaușescu. care n mobilizat eforturile întregului popor în direcția acestei strategii politice, sintetizate în teza potrivit căreia o generație este judecată de istorie in funcție de cit produce, și nu de cît consumă.Datorită aplicării ferme a strategiei efortului propriu. România urmează a atinge stadiul de țară mediu dezvoltată. Este demn de menționat faptul că această țară va continua să aloce o treime din venitul național pentru dezvoltarea forțelor de producție.Efortul de acumulare realizat în actualul cincinal este destinat dezvoltării sectoarelor extractive și energetice, creșterii susținute a producției agricole, accelerării procesului de modernizare a industriei prelucrătoare, promovării progresului tehnic. Acestea sînt priorități vitale pentru o dezvoltare so- cial-economică rapidă, bazată pe e- chilibru structural și eficiență competitivă — arată ziarul cipriot in încheiere.România este o țară în care ritmurile de dezvoltare economico- socială, mai ales în ultimele peste două decenii, au crescut constant, în pofida instabilității economiei mondiale — relevă ziarul „RAILY NEWS" din Pakistan, în articolul intitulat „România — țară mediu 
dezvoltată".Punlnd în evidență caracterul riguros, realist, cutezător al abordării de către președintele Nicolae Ceaușescu a problemelor dezvoltării țării, cotidianul arată : Prin politica inițiată în 1965 a fost creat un larg cîmp de afirmare, de mobilizare a tuturor forțelor creatoare ale națiunii pentru transpunerea în fapt a amplelor programe de dezvoltare a țării.România este o țară socialistă în curs de dezvoltare. Definirea în acești termeni n-ar spune prea mult luată ca atare, fără a o raporta la nivelul economiei românești de acum 45 de ani sau de acum 24 de ani.România a reușit — ca urmare a alocării unei treimi din venitul national pentru dezvoltare — să-și sporească venitul national de 40 de ori față de 1945, să realizeze — în condițiile creării unor ramuri industriale moderne — o producție industrială de 135 ori mai mare față de cea a aceluiași an 1945. De asemenea, agricultura și-a sporit producția de circa 10 ori față de 1945.Arătînd că societății românești îi sînt încă de pe acum proprii trăsături specifice țărilor mediu dezvoltate, ziarul pakistanez relevă in încheiere : Finalitatea eforturilor întreprinse se regăsește statornic în creșterea nivelului de trai al locuitorilor României. Transpunerea în viață a planurilor de dezvoltare actuale va conduce neîndoielnic la dobindirea statutului de țară mediu dezvoltată din punct de vedere economic, stadiul respectiv însemnînd împlinirea unui deziderat politic, economic, social și asigurarea premiselor pentru o evoluție continuu ascendentă, in care aspirațiile de progres, bunăstare și civilizație ale tuturor cetățenilor se materializează in activitatea de fiecare zi, conducînd la dobindirea unei noi demnități pentru această țară și pentru poporul ei.(Agerpres)

varșovia : încheierea lucrărilor Conferinței 
Naționale a delegaților P.M.U.P.VARȘOVIA 6 (Agerpres). — _ La Varșovia s-au încheiat lucrările Conferinței Naționale a delegaților Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care a examinat stadiul îndeplinirii hotărîrilor și rezoluțiilor Congresului al X-lea al P.M.U.P. și a trasat sarcinile de viitor ale partidului. Totodată, conferința a adoptat Declarația electorală a P.M.U.P. pentru alegerile parlamentare, programate să se desfășoare în luna iunie.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, Wojciech Jaruzelski, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., a re

afirmat că Partidul Muncitoresc Unit Polonez este partidul ce transpune în viață idealurile clasei muncitoare, este partidul celor ce muncesc. Singurul program al partidului — a spus vorbitorul — este slujirea inr- tereselor poporului, asigurarea garanțiilor suveranității, independenței și securității țării. P.M.U.P. ■— a subliniat în încheiere vorbitorul — va acționa pentru consolidarea prieteniei și colaborării cu aliatii săi, va participa activ la eforturile de însănătoșire a situației internaționale.
SOFIA; Plenara C. C. al P. C. BulgarSOFIA 6 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al P.C. Bulgar, care a discutat politica agrară a partidului. In hotărîrea adoptată cu acest prilej se relevă necesitatea de

a se trece pe Scară largă la rezolvarea practică a problemelor actuale ale agriculturii pe baza dezbaterilor care au avut loc la plenară și in întreaga țară înaintea acesteia.
Continuă disensiunile in cadrul N.AJ.O. 
privind modernizarea rachetelor nucleare

Italia sprijină poziția R.F.G.ROMA 6 (Agerpres). — Guvernul italian a anuntat că sprijină poziția R.F.G. asupra controversatei probleme din cadrul N.A.T.O. referitoare la modernizarea rachetelor cu rază scurtă de acțiune de tip „Lance", poziție contrară celei a Statelor Unite și Marii Britanii.într-un comunicat oficial, difuzat la Roma, după o reuniune a Consiliului de Miniștri, se subliniază că o decizie asupra desfășurării de sisteme nucleare modernizate cu rază șcurță de acțiune în cadrul N.A.T.O, nu' pare urgenta. Totodată, se preci- zeâ?ă, că guvernul italian sprijină opțiunea de hegociere pentru a se

ajunge la o reducere a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune la un nivel minim paritar, compatibil cu exigențele stabilității și cu cele ale unei credibile și necesare disua- siuni. ,BONN 6 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Frankfurt pe Main, prezidiul federal al organizației „Liga Antifascistă" din R.F.G. (V.V.N.) relevă că trebuie făcut totul pentru ca de pe pămîntul ger- nîări să nu mai pornească nici un război, ci' numai inițiative de pace, informează agenția A.D.N.
S U- a. : Tendința de menținere la un nivel înalt 

a cheltuielilor militare
atestată de prevederileWASHINGTON 6 (Agerpres). — Ambele camere ale Congresului au aprobat proiectul bugetului federal pe 1990. in cadrul căruia capitolul cheltuieli însumează în total 1 160 miliarde de dolari.Ministerului Apărării îi sînt aloca-

buqetare pentru 1990te 305,5 miliarde de dolari, sumă ce atestă clar tendința de menținere la un nivel ridicat a cheltuielilor militare. Se preconizează ca. în viitorul an fiscal, deficitul bugetar să fie redus cu 28 miliarde de dolari, sub nivelul de 100 miliarde.
0.1.M. cere guvernului vest-german să înceteze 

practica interdicțiilor profesionale
1OOOO de persoane au fost afectate de această practică 
ce constituie încălcarea unei convenții ratificate $1 de R.F.G.GENEVA 6 (Agerpres). — într-un raport dat publicității de una din comisiile Organizației Internaționale a Muncii, citat de agenția A.D.N., se cere guvernului vest-german să înceteze imediat practica interdicțiilor profesionale din R.F.G, Cazurile de interdicții profesionale anunțate la O.I.M. constituie o încălcare a unei convenții pe această temă, ratificată în anul 1961 și de R.F.G., se a- rată in documentul elaborat de un colectiv de experți. Agenția A.D.N. notează că practica interdicțiilor pro

fesionale, inițiată printr-un decret a- doptat de autoritățile vest-germane în 1972, a afectat pină acum circa 10 000 de persoane și a determinat efectuarea a circa 3,5 milioane de anchete de către serviciile secrete vest-germane. Potrivit decretului din 1972, anumite persoane, calificate drept „radicale" din cauza convingerilor lor politice — între care se numără și membri ai partidului comunist, ecologiști și militanți pentru pace — nu pot ocupa o serie de funcții publice în R.F.G.
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

CONVORBIRI SOVIETO-NIPO- 
NE. Comunicatul de presă privind convorbirile purtate la Moscova de ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, și ministrul de externe al Japoniei, Sousuke Uno, precizează că cei doi miniștri au abordat probleme privind relațiile bilaterale și unele aspecte ale actualității internaționale. Au avut loc convorbiri referitoare la încheierea Tratatului de pace sovieto-nipon. Au fost apreciate pozitiv eforturile depuse de părți în vederea îmbunătățirii relațiilor bilaterale.

PREȘEDINTELE PAKISTANU
LUI, Ghulam Ishaq Khan, l-a primit pe ministrul zimbabwean de externe, Nathan Shamuyarira. Cu acest prilej au fost discutate probleme privind activitatea in cadrul mișcării de nealiniere și situația actuală din regiune. Șefului statului pakistanez i-a fost remis un mesaj din partea președintelui Robert Mugabe.

VIZITA. La invitația secretarului general al P.M.S.U. și a președintelui Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, în prima jumătate a lunii iulie a.c., președintele S.U.A., George Bush, va vizita Ungaria.
• NAUFRAGIU. Un vas comercial Lcipriot cu un deplasament de9,4 tone s-a scufundat în Oceanul

I
IIndian, la 700 km sud de Insula Reunion, departament francez de peste mări. în momentul accidentului, la bordul navei echipaj compus din 24 se afla un de membru

DECES. După cum agenția I.N.A., Adnan comandant-șef adjunct armate irakiene, vicepremier și ministru al apărării al Irakului, și-a pierdut viața în urma unui accident de elicopter, t
DECLARAȚIE. Liderul Partidului Revoluției Democratice (P.R.D.) din Mexic, Cuauhtemoc Cardenas, a arătat că obiectivele acestei formațiuni politice sînt adîncirea cooperării latino-americane și lupta pentru instaurarea păcii în America Centrală.

informează Khairallah, al forțelor
I

I
I
I
I

SCANDALUL „NORTH". Un juriu din /12 persoane — trei bărbați și nouă femei, toți negri — l-a inculpat pe colonelul Oliver North, fost membru al Consiliului Securității Naționale al S.U.A., principalul acuzat în afacerea denumită „Iran—Contras", în urma căreia în S.U.A. s-a deschis un proces. Contra lui North au fost reținute trei capete de acuzare : obstructionarea unei anchete con- gresionale, falsificarea și distrugerea de documente publice, primirea I de cadouri ilegale.
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