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O impresionantă mărturie a grijii 
partidului, a întregii societăți față 

de formarea și educarea 
celei mai tinere generații a țării

I  . -- . —•

TOVARĂȘUL NICOLAI CEAUSESCU SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
AU INAUGURAT NOUL PALAT AL PIONIERILOR SI ȘOIMILOR PATRIEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
inaugurat, simbâtă, noul edifi
ciu al Palatului pionierilor și 
șoimilor patriei, splendidă con
strucție ridicată în Parcul Tine
retului din Capitală.

Construirea acestui așezâmint 
de cultură și educație patrioti
că, revoluționară, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
constituie încă o dovadă grăi
toare a preocupării statornice a 
partidului, a secretarului său ge
neral, a intregii noastre socie
tăți față de cea mai tinărâ ge
nerație a țârii, asigurind copii
lor condiții optime de învăță
tură și activitate creatoare, de 
dezvoltare a aptitudinilor și 
talentelor, de educare și in
struire pentru a deveni cadre 
de nădejde ale patriei, viitori 
constructori ai comunismului in 
România.

La această nouă întîlnire a 
conducătorului partidului și sta
tului cu pionierii și șoimii pa
triei au venit un număr impre
sionant de copii, multi dintre ei 
însoțiți de profesori și părinți. 
Au ținut să fie de față 
mii de locuitori ai Bucureștiului. 
Cei prezenti purtau portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu, 
drapele, flori, foarte multe 
flori.

Bulevardul Pionierilor a îm
brăcat. în această frumoasă zi 
de vară, haine de sărbătoare. Pe 
frontispiciul clădirilor ce stră
juiesc această modernă arteră 
a Capitalei au fost arborate 
drapele tricolore și roșii. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urări la adresa partidului, a 
secretarului său general, a pa
triei noastre socialiste.

La festivitatea inaugurală au 
participat membri și membri 
supleanti ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai Comitetu
lui Central al partidului, mi
niștri. precum și conducători ai 
organizațiilor de copii si tine
ret.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu puternice 
urale si ovații. Cei prezenti 
au scandat cu entu
ziasm ! „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
..Ceaușescu și poporul !“,
..Ceaușescu — tinerii !“,
„Ceaușescu — România, ocrotesc 
copilăria !“ S-a dat, astfel, ex
presie sentimentelor de profun
dă dragoste fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sl tovarășa 
.Elena Ceaușescu. pentru minu
natele condiții de viată', de edu
cație. de pregătire multilatera
lă asigurate celor mai tinere 
vlăstare ale patriei.

Cu inimile vibrînd de 
nestăvilită bucurie, pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. cu 
emoție și recunoștință, buchete 
de flori.

Pe platoul din fata Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei a 
fost prezentat raportul pionie
resc.

A fost intonat, de către toți 
participanții la solemnitate. 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

In atmosfera emoționantă a 
ceremonialului pionieresc s-a 
desfășurat momentul ridicării pe 
catarg a drapelului patriei.
(Continuare in pag. a Ill-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Dragi pionieri și șoimi ai pa

triei,
Doresc să încep prin a adresa 

tuturor pionierilor și șoimilor pa
triei. tuturor copiilor tării și în
tregului nostru tineret cele mai 
bune gînduri din partea conduce
rii de partid și de stat și a mea 
personal, urări de a crește și în
văța folosind cît mai bine minu
natele condiții pe care socialismul 
le realizează pentru copiii, pentru 
tineretul României socialiste. (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — tinerii !“).

Această festivitate este consa
crată începerii activității în noul 
Palat al pionierilor și șoimilor pa
triei. care constituie — dacă mă 
pot exprima așa — un minunat dar 
pe care partidul, întregul popor îl 
fac copiilor, pionierilor, șoimilor 
patriei, pentru ca. și prin activi
tatea ce se va desfășura aici, să 
se asigure însușirea celor mai noi 
cunoștințe ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane, pentru a 
învăța**-si învăța să stăpîniți în 
cele mai bune condiții minunate
le realizări ale poporului nostru, 
în toate domeniile, dar mai cu 
seamă în domeniul științei, învă- 
tămîntului și culturii, deoarece o- 
rînduirea pe care o realizăm — 
comunismul — nu se poate realiza 
decît pe baza celor mai înalte cu
ceriri ale științei, culturii, ale cu
noașterii umane în general. (A- 
plauze și urale puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu — tinerii !“).

In săptămîna pe care o înche
iem astăzi am dezbătut în Comi
tetul Central al partidului, in or
ganele democrației socialiste. în 
Marea Adunare Națională proble

mele dezvoltării în continuare a 
tării pînă in anii ’90 și, în per
spectivă, pînă in 2000, programe
le de trecere a României la un 
stadiu superior de dezvoltare, de 
ridicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, de 
întărire continuă a patriei, a inde
pendenței și suveranității sale, 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Tot ceea ce am realizat în anii 
construcției socialiste a creat con
diții pentru dezvoltarea generală a 
patriei, pentru creșterea continuă 
a bunăstării materiale, a nivelului 
cultural, științific al întregii na
țiuni. Tot ceea ce ne propunem 
pentru perioada pînă în 1990 și 
pînă în 2000 are drept scop în
făptuirea obiectivelor strategice de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înainta
re cu pași fermi spre comunism — 
visul de aur al omenirii. (Aplauze 
și urale puternice, prelungite).

Tot ceea ce realizăm oglindește 
munca întregii națiuni, a întregu
lui tineret și a pionierilor și co
piilor patriei noastre. Dar. mai cu 
seamă, tot ceea ce realizăm este 
în scopul ridicării bunăstării po
porului. Facem totul ca tineretul, 
copiii patriei noastre să aibă cele 
mai bune condiții de viață, de 
muncă, de învățătură.

Acum, cînd primiți acest minu
nat palat — creație a muncii avîn- 
tate a oamenilor muncii — tre
buie să vă propuneți să folosiți cu 
rezultate cit mai bune acest palat, 
toate celelalte case ale pionierilor, 
școlile, toate mijloacele pe care 
societatea noastră le-a realizat și 
le realizează pentru a educa și 
forma copiii și tineretul patriei 
noastre. Trebuie ca acest palat, 
toate casele pionierilor, școlile și 

toate celelalte mijloace de educa
ție să servească pentru a învăța, 
a învăța, pentru a vă pregăti te
meinic, însușindu-vă — subliriiez 
încă o dată — cele mai noi și 
înalte cuceriri ale .științei și teff- 
nicii; ale cunoașterii în toate do-» 
meniile de activitate ! Numai așa 
veți putea să asigurați, mîine, 
dezvoltarea fninunatelor realizări 
ale strămoșilor și părinților voștri, 
să continuați tradițiile revoluțio
nare, trecutul de luptă al parti
dului, al poporului nostru, care, 
de peste două milenii, a făcut totul 
pentru a păstra independent pă- 
mîntul pe care trăim și pe care va 
trebui să trăim veșnic ! (Vii și 
puternice aplauze și urale). Să 
faceți totul pentru a ridica patria 
noastră pe culmi tot mai înalte de 
progres, de civilizație 1 (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
îndelung: „Ceaușescu și po
porul !“).

Doresc să menționez, și cu acest 
prilej, eforturile pe care partidul 
și statul nostru le fac pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării 
cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, pentru 
•dezarmare, pentru pace. Dorim să 
asigurăm poporului nostru, tuturor 
popoarelor lumii, tineretului, copi
ilor patriei noastre condiții de pace 
pentru a putea învăța, pentru a se 
putea pregăti în vederea conti
nuării construcției socialiste și 
comuniste !

Ne adresăm de aici, de la aceas
tă adunare a copiilor, cu chema
rea către toți conducătorii de state 
din Europa și din lume ca, în nu
mele copiilor, să facem totul pen
tru înlăturarea armelor nucleare, 
a oricăror arme de pe planeta 
noastră, pentru o colaborare paș
nică, pentru o lume fără războaie, 
o lume a independenței, a demni

tății fiecărei națiuni, în care fie
care popor să se dezvolte liber, 
așa cum o dorește, fără nici un a- 
mestec din afară! (Aplauze și 
urale puternice; se scandează în
delung : „Ceaușescu — pace !“, 
..Dezarmare — pace !“).

Să folosim minunatele cuceriri 
ale științei nu pentru a crea arme 
de distrugere a oamenilor, ci pen
tru a asigura progresul economic 
și social, pentru ridicarea bună
stării materiale și culturale a fie
cărui popor! Să facem în așa fel 
îneît tot ceea ce geniul uman a 
creat mai bun să servească oame
nilor, bunăstării și fericirii lor 1 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Consider că nu există astăzi 
problemă mai importantă decît 
pacea, asigurarea dreptului vital 
al oamenilor, al națiunilor la exis
tență, la viață, la libertate și in
dependență ! (Aplauze și urale 
îndelungate ; se scandează : 

„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— pace !“).

Vă urez, dragi pionieri și șoimi 
ai patriei, succese și rezultate cît 
mai bune la învățătură, multă să
nătate, multă fericire! Urez fami
liilor voastre, întregului nostru 
popor, multă sănătate și fericire! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează indelung: „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu — 
pace!“, „Ceaușescu — România, 
oerotesc copilăria!". Pionierii și 
șoimii patriei, toți cei prezenți la 
această impresionantă manifestare 
aclamă și ovaționează cu însufle
țire pentru Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a întregii națiuni — pentru 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

OBIECTIVE Șl SARCINI MAJORE SUBLINIATE

LA PLENARA C.C. AL P.C.R.Un amplu și însuflețitorînflorirea patriei socialiste
Avem un plan de largă perspectivă; avem 

un număr important de programe care, îm
preună, asigură dezvoltarea armonioasă și 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congre
sului al Xlll-lea al partidului. Acum hotărî- 
toare sînt activitatea organizatorică, munca 
de realizare în viață a planului și progra
melor !

NICOLAE CEAUȘESCU
Zilele acestea, în atmosfera de 

puternică mobilizare a muncito
rilor și specialiștilor din indus
trie, de pe șantierele de inves
tiții, a lucrătorilor din agricultură, 
din toate sectoarele de activitate 
pentru încheierea cu rezultate cît 
mai bune a primului semestru al 
anului, plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, precum și plenara Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii 
și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, 
Marea Adunare Națională au 
analizat, dezbătut și adoptat docu
mente de maximă importanță pen
tru dezvoltarea economică și so
cială a patriei noastre in cincina
lul 1986—1990, pentru progresul 
multilateral al României socialiste, 
in spiritul hotăririlor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

Din nou, și cu aceste prilejuri 
a fost reliefat cu pregnanță rolul 
determinant, hotăritor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și fundamentarea pe baze 
științifice, într-o concepție unitară, 
de perspectivă a planurilor șl 
programelor de dezvoltare a tării, 
în conceperea întregului pro
ces de perfecționare a conduce
rii in toate sectoarele vieții eco
nomice și sociale. în mod unanim, 
participant^ la dezbateri au rele
vat contribuția decisivă a secre
tarului general al partidului la sta
bilirea măsurilor concrete menite 
să asigure mobilizarea largă a for
țelor și energiilor creatoare ale 
națiunii pentru creșterea intensivă, 
in ritm susținut a industriei, agri
culturii, a intregii economii națio
nale, pentru înflorirea știin
ței, învățămîntului și culturii, 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și de Înaintare a patriei 
noastre spre comunism — căi si
gure de ridicare continuă a cali
tății vieții și muncii întregului 
popor.

Intr-un cadru emoționant, de 
profundă mîndrie patriotică, di nd 
glas sentimentelor intregului nos
tru popor, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, înal
tele forumuri democratice ale 
țării au adus un vibrant omagiu 
de aleasă stimă și prețuire, de 
profundă recunoștință, împreu
nă cu cele mai calde urări de 

deplină sănătate, viață îndelun
gată și multă putere de muncă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marele l'iu al partidului și al tării, 
neînfricatul revoluționar care incă 
din anii tinereții și-a închinat cu 
abnegație și devotament intreaga 
viată apărării intereselor fun
damentale ale clasei noastre mun
citoare, independenței, suverani
tății și propășirii necontenite a 
patriei. Desfășurîndu-și lucrările 
într-un moment de profundă sem
nificație istorică, plenara Comite
tului Central, plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, 
Marea Adunare Națională au oma
giat cu înaltă și vibrantă cinstire 
împlinirea a 50 de ani de la pro
cesul luptătorilor comuniști și an
tifasciști de la Brașov, in fruntea 
cărora s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In acest cadru, Comitetul Cen
tral al partidului a exprimat 
voința și hotărîrea intregului 
partid, ale intregii națiuni de a 
acționa cu toată abnegația și dă
ruirea, de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, de a 
urma neabătut strălucitul exem
plu de muncă și viață al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a face totul 
pentru înfăptuirea planurilor și 
programelor adoptate de plenară, 
a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea, pentru în
tărirea continuă a forței materiale 
și spirituale a patriei, a indepen
denței și suveranității României 
socialiste, pentru Înălțarea ei pe 
culmile civilizației socialiste și 
comuniste.

Participanții la forumurile de 
partid, de stat și obștești au ex
primat, in același timp, sentimen
te de profundă stimă și prețuire 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului, 
savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuția sa 
deosebită la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statu
lui, la puternica dezvoltare a ști
inței și culturii, Ia progresul ne
întrerupt al economiei naționale, și 
propășirea continuă a patriei noas
tre socialiste.
(Continuare în pag. a II-a)
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„CU DRAGOSTE CURATĂ Șl FIERBINTE, CU GLASUL INIMII ÎNFLĂCĂRAT, 
CINSTIM PARTIDUL DRAG, NEÎNFRICAT Șl PE VITEAZUL ȚĂRII PREȘEDINTE"

Spectacolul cultural-artistic prilejuit de inaugurarea Palatului pionierilor și șoimilor patriei
PROFUND OMAGIU ADUS CONDUCĂTORULUI IUBIT AL PARTIDULUI Șl STATULUI, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

Festivitatea inaugurării Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei a cu
prins un spectacol artistic — profund 
omagiu adus de cea mai tinără ge
nerație a tării conducătorului iubit 
al partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, pentru copilăria fericită 
pe care o trăiesc.

Genericul spectacolului — „Din 
inimi calde de copii, vă mulțumim 
iubit conducător" — ilustrează su
gestiv sentimentele de profundă gra
titudine ale pionierilor și șoimilor 
patriei pentru minunatul dar primit 
din partea partidului, a poporului.

Spectacolul debutează într-o at
mosferă sărbătorească, de vibrant 
patriotism. Pe scenă se află sute de 
copii. Stăpîniți de emoția prilejuită 
de acest eveniment, ei exprimă prin 
cintec și dans, prin versuri înaripa
te, bucuria întîlnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, îndrumători și prieteni 
apropia ți ai copiilor țării :
Cu dragoste curată și fierbinte 
Cu glasul inimii înflăcărat 
Cinstim partidul drag, neînfricat 
Și pe viteazul țării președinte

Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
iubit părinte 

V-aducem azi, cu dragoste deplină 
Omagiul faptelor și al iubirii. 
Pe comunistul drum al devenirii 
Noi vă urmăm exemplul de lumină.

Tovarășă Elena Ceaușescu,
Ne sînteți chipul drag și luminos 
Spre care cu iubire nesfîrșită 
Aducem tot ce-avem noi

mai frumos

Vă mulțumim cu drag, pionierește 
Că anii ni-i vegheați și ocrotiți 
Pe drum de glorii patria-nflorește 
Noi creștem vrednici, demni

și fericiți !

Palatul construit cu părintească 
dragoste pentru copii, un vis devenit 
realitate în anii construcției socia
liste, este, după cum se spune în- 

ț tr-unul dintre clntecele spectacolu
lui. un „dar de soare" pentru pionie
rii și șoimii patriei.

Plini de vioiciune și gratie, copiii 
execută un sugestiv dans tematic 
prin care sînt înfățișate acțiunile 
complexe ce se desfășoară în cadrul 
noului așezămint de cultură și edu
cație patriotică, revoluționară, edi
ficiu ce 6e adaugă mărețelor con
strucții realizate în acești ani de flo
rie. Sînt sugerate momente din acti
vitățile organizate in cabinete de 
studiu și biblioteci, în ateliere și la
boratoare. din pregătirea cultural-ar- 
tistică și sportivă a copiilor.

Un adevărat jurămînt de credință 
și devotament al pionierilor și șoi

milor patriei, exprimind hotărirea de 
a urma, alături de părinții lor, stră
lucitul exemplu al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a-și desăvirși 
pregătirea pentru muncă și viață, 
este rostit de toți copiii ce iau parte 
la reușita acestui program artistic :
Mereu neobosit el totul face 
Ca traiul să ne fie-nfloritor 
S-avem ani liberi de belșug și pace 
Prezent măreț și falnic viitor

Noi, șoimii patriei și pionierii 
In anii de victorii luminați 
Jurăm întiiului bărbat al țării 
Că-l vom urma întruna devotați

Dorința tuturor copiilor României, 
a întregii noastre națiuni de a trăi 
intr-o lume a păcii și înțelegerii, 
fără arme și războaie, ideea că doar 
într-un climat de pace și securitate 
tînăra generație se poate dezvolta 
armonios și afirma plenar își găsesc 
o inspirată ilustrare coregrafică, pre
fațată de cîntece și versuri sugestive:
Cîntați, copii, cîntați un imn

de pace 
De împliniri, de vis cutezător 
Veniți copii, azi legămint să facem 
Prin pace doar avem un viitor !

Aspirațiile de pace, înțelegere și 
colaborare ale poporului nostru, po
litica promovată cu consecvență de 
România socialistă, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sînt ilustrate in
tr-o amplă suită de tablouri muzical- 
eoregrafice, intitulată „Copiii țării 
vor să fie pace" :

1 
Cu glasul inimilor noastre 
Vrem numai pace pe pămînt, 
Să-naintăm spre zări albastre 
In liber zbor și vesel cint.

Copiii țării vor să fie pace 
Și anii să le fie însoriți
Să-nvețe, să muncească, să se joace 
Cu toți copiii lumii înfrățiți.

Recunoștința față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu este exprimată în 
versuri sugestive :
Cu emoție adîncă și fierbinte 
Din inimile noastre, vă mulțumim 
Tovarășe Nicolae Ceaușescu,

scump părinte 
Pentru frumoșii ani ce îi trăim !

Tovarășă Elena Ceaușescu, în zi
de sărbătoare 

Vă mulțumim că drumul ni-l 
vegheați, 

Să creștem vrednici, de știință
luminați 

Și țara s-o iubim cu-nflăcărare.

Spectacolul prilejuiește, in același 
timp, exprimarea angajamentului 
fierbinte al copiilor de a urma cu 
încredere partidul, pe înțeleptul său 
conducător, de a-și consacra viața 
înfăptuirii idealurilor națiunii noas
tre, de a contribui, alături de în
tregul popor, la edificarea socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
scump id patriei :
Copii născuți în epoca-lumină, 
Vegheați de marele conducător, 
Noi vă urmăm cu dragoste deplină, 
Iubit părinte și îndrumător.

Așa cum cei mai dragi părinți 
ne-rtvață 

Cu glas solemn ne angajăm
fierbinte 

Poporului să-i închinăm întreaga
viață 

Spre evul comunist, tot înainte !

Partidul, Ceaușescu și poporul 
Ne-nvață demn în viață să urcăm 
Suprem imbold spre comunism

purtăm. 
Partidul, Ceaușescu, Tricolorul 
Ne sînt lumina, dragostea, mîndria 
Partidul, Ceaușescu, România !

Emoționant, prin încărcătura sa pa
triotică, finalul spectacolului oma
gial, reunind toți participanții, este 
marcat de interpretarea piesei muzi
cale „Pentru iubitul țării președinte".

Pionieri și șoimi ai patriei au 
urcat în loja oficială, oferind 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, cu emo
ție și bucurie, frumoase buchete de 
flori.

Cei aflați în scenă, ca și sutele de 
pionieri din sală, și-au manifestat 
cu entuziasm profunda dragoste față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. Minute 
în șir, copiii au aplaudat și au ova
ționat cu putere, agitînd flori și 
eșarfe multicolore.

S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul 1", „Ceaușescu, România, 
ocrotesc copilăria I". „Ceaușescu- 
pace !“.

Prin întreaga sa desfășurare, spec
tacolul cultural-artistic prilejuit de 
inaugurarea Palatului pionierilor și 
șoimilor patriei a pus în lumină sen
timentele de dragoste, stimă și res
pect, pe care copiii țării, întreaga 
tinără generație a României socia
liste le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, hotărirea lor de a 
răspunde grijii partidului, a secre
tarului său general prin succese tot 
mai mari in pregătirea lor ca viitori 
constructori de nădejde ai socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
scump al patriei.

(Agerpres)
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Un amplu și însuflețitor program de muncă 
pentru înflorirea patriei socialiste

Creșterea venitului național
— în procente —

Creșterea valorii producției-marfă industriale
— în procente —

(Urmare din pag. I)
Lucrările plenarei C.C. al P.C.R., 

ale plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, dezbaterile din 
Marea Adunare Națională au 
pus cu putere în evidență con
secventa cu care conducerea 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu situează în 
centrul preocupărilor problemele 
majore ale dezvoltării intensive 
a economiei naționale, ale perfec
ționării sistemului de finan
țare și creditare a activităților 
economice și a normativelor eco- 
nomico-financiare. ca pirghii esen
țiale pentru aplicarea fermă, reală 
a principiilor noului mecanism 
economic. Așa cum pe bună drep
tate a subliniat secretarul general 
al partidului, cincinalul 1986—1990 
este hotăritor pentru realizarea 
programului partidului, astfel incit 
în perspectiva anilor 2000 tara 
noastră să devină o țară multila
teral dezvoltată, în care să se 
afirme cu putere principiile co
muniste de muncă și viață în toate 
domeniile de activitate.

Ca atare, o dată cu măsurile 
luate pentru perfecționarea de 
ansamblu a activității economico- 
sociale. trecerea de la dezvoltarea 
extensivă la cea intensivă repre
zintă in actualul cincinal și în 
perspectivă trăsătura definitorie a 
construcției socialiste in țara noas
tră. In acest sens, secretarul 
general al partidului a subliniat 
în repetate rinduri că trecerea la 
o nouă calitate, la dezvoltarea 
intensivă nu are un caracter con
junctura!, ci reprezintă rezul
tatul firesc al acumulărilor can
titative care au avut loc in anii 
construcției socialiste, al posibi
lităților oferite de actualul po
tențial al economiei noastre na
ționale. Orientările formulate în 
această privință de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se sprijină pe 
analiza cerințelor obiective ale 
legilor reproducției socialiste lăr
gite. a raporturilor dialectice din
tre acumulările cantitative și ne
cesitatea transformării acestora 
într-o nouă calitate, precum și pe 
evaluarea critică a conjuncturii 
economice mondiale. Toate aceste 
orientări fundamentale se regă
sesc din plin In Legea Planului 
național unic de dezvoltare econo

mico-socială a României pe pe
rioada 1986—1990 și în Legea Pla
nului de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare.

Iată de ce, în acest context, 
secretarul general al partidului a 
reliefat necesitatea creșterii și mai 
accentuate în noua etapă de dez
voltare economico-socială a rolului 
științei, invățămîntului și culturii, 
a activității politico-educative de 
formare a omului nou, ca factor 
hotăritor în unirea eforturilor în
tregului popor pentru îndeplinirea 
obiectivelor pe care ni le-am 
propus în actualul cincinal și 
în perspectivă. „Dezvoltarea inten
sivă, înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XllI-lea — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vîntarea rostită în deschiderea lu
crărilor plenarei C.C. al P.C.R. — 
impun să se pună in centrul întregii 
activități noua revoluție tehnico- 
științifică. Avem un program spe
cial de cercetare științifică și teh
nologică. In toate sectoarele tre
buie să întărim legătura științei cu 
invățămintul și producția. Socialis
mul șl comunismul se pot înfăptui 
cu succes numai pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane in general".

In mod firesc, în concepția 
secretarului general al partidului 
nostru, aceste cerințe sînt strins 
legate de necesitatea ca noile pro
duse și tehnologii să asigure și 
reducerea consumurilor, a cheltu
ielilor, creșterea productivității 
muncii, într-un cuvînt să deter
mine și sporirea eficienței eco
nomice. De altfel, întreaga acțiune 
care se desfășoară in această pe
rioadă pentru modernizarea și per
fecționarea organizării producției 
și a muncii — la înfăptuirea că
reia cercetării științifice îi revine 
un rol dintre cele mai importante 
— nu poate, nu trebuie să fie 
privită ca un scop in sine. Apli
carea în practică a programelor 
de măsuri întocmite pe ramuri, 
ministere, centrale și întreprin
deri trebuie să asigure accen
tuarea laturilor calitative ale creș
terii economice, afirmarea efectivă 
a factorilor intensivi ai dezvoltă
rii industriei și agriculturii, a 
tuturor ramurilor șl sectoarelor de 
activitate, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
mobilizarea mai puternică a re
surselor existente, creșterea con
tinuă a eficientei economice, am
plificarea participării țării noastre 

la schimburile economice mon
diale.

Noua etapă de dezvoltare a eco
nomiei naționale, pe care, așa cum 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se poate spune că au deschis-o 
lucrările plenarei C.C. al P.C.R.. 
impune și o opțiune categorică 
din partea tuturor factorilor de 
răspundere pentru perfecționarea 
și aplicarea fermă, efectivă, a 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar. Există, din păcate, nu
meroase situații care dovedesc nu 
numai o înțelegere greșită, a prin
cipiilor noului mecanism' econo- 
mico-financiar, ci și o anumită 
tendință de ocolire a lor, de men
ținere a unor practici anacronice 
în activitatea economică.

Asemenea stări de lucruri tre
buie eliminate cu desăvîrșire din 
practica oricărei întreprinderi. Au- 
toconducerea, autogestiunea presu
pun ca fiecare unitate să desfă
șoare o activitate pe principii 
economice, să gospodărească cu 
înaltă eficiență și răspundere re
sursele materiale, financiare și 
forța de muncă, astfel Incit să ob
țină rezultate și beneficii în mă
sură să asigure atît creșterea con
tribuției la constituirea fondurilor 
generale ale societății, cit și mij
loacele necesare autofinanțării. Nu
mai aplicarea in această con
cepție a noului mecanism econo
mic poate determina o schimbare 
de fond în modul de conducere 
și administrare a unităților. Tot
odată, așa cum a subliniat secreta
rul general al partidului, este 
necesar să se aducă în continuare 
îmbunătățiri noului mecanism 
economico-financiar, să se accele
reze procesul de producție și des
facere, să se scurteze ciclul 
producție-marfă-bani, să se per
fecționeze conducerea șl planifi
carea pe baza autoconducerii mun
citorești, să crească răspunderea 
consiliilor de conducere, a adună
rilor generale ale oamenilor mun
cii. In general, va trebui să se 
îmbine în mod armonios spiritul 
de inițiativă, autonomia, autoges
tiunea cu planul național unic și 
conducerea unitară a întregii eco
nomii.

Firește, îndeplinirea tuturor aces
tor sarcini presupune promovarea 
unor metode suple, moderne, efi
ciente, de conducere a activității 
economice. Dispunem în Întreprin
deri, la nivelul județelor, al ra

murilor, de structuri democratice 
trainice, viabile, menite să asigure 
Stimularea și valorificarea spiri
tului de inițiativă al muncitorilor, 
inginerilor, tehnicienilor, al lucră
torilor din agricultură, al tuturor 
oamenilor muncii. Important este 
ca toate aceste organisme, la toate 
eșaloanele organizatorice, să ma
nifeste maximă răspundere față 
de realizarea în cele mai bune 
condiții, la un nivel calitativ ridi
cat a sarcinilor concrete ce revin 
fiecărui colectiv. După cum se 
știe, in ultimul timp s-au adoptat 
unele măsuri organizatorice, noi 
reglementări privind perfecționa
rea mecanismului economico-fi
nanciar, s-au format consilii pe 
ramuri care au misiunea să asi
gure funcționarea unitară și solu
ționarea la timp, operativă a pro
blemelor din fiecare domeniu de 
activitate. Vom putea vorbi insă 
de o activitate economică efici
entă, de rezultate bune in dezvol
tarea economico-socială a tării, 
vom putea înfăptui programele pe 
care ni le-am propus numai și 
numai în măsura în care fiecare 
om al muncii, indiferent de func
ție și locul de muncă, va înțelege 
că trebuie să-și valorifice din plin 
potențialul său creator, că trebuie 
să facă totul pentru creșterea mai 
puternică a producției, a produc
tivității muncii, a rentabilității și 
eficienței economice.

Faptele, realitatea demonstrează 
— așa cum a menționat secretarul 
general al partidului — că dispu
nem de tot ce este necesar pentru 
îndeplinirea în bune condiții a 
planurilor și programelor adop
tate. Totul depinde acum de munca 
oamenilor, de forța de mobilizare 
a organelor și organizațiilor de 
partid, de răspunderea cu care se 
va acționa pentru unirea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii în 
amplul proces de înfăptuire a 
obiectivelor și programelor stabi
lite în fiecare unitate, în fiecare 
județ, în fiecare sector de activi
tate. încă din aceste zile, fără să 
se precupețească nici un efort, să 
se treacă la îndeplinirea obiecti
velor cuprinse în planurile adopta
te în aceste zile, pentru realizarea 
întocmai, neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, pentru 
progresul necontenit al economiei 
naționale și înaintarea patriei spre 
noi culmi de progres și civilizație.

Ion TEODOR

BRAȘOV : Sporirea 
volumului de produse 

livrate la export
Oamenii muncii din industria ju

dețului Brașov depun eforturi stă
ruitoare pentru realizarea sarcini
lor mobilizatoare ce le revin în 
acest an la export. Datorită măsu
rilor întreprinse pentru înnoirea și 
modernizarea produselor, a înche
ierii din vreme a contractelor cu 
partenerii externi și a livrării rit
mice a produselor destinate pieței 
externe, ei au reușit să livreze, de 
la începutul anului, un volum de 
produse partenerilor externi cu 
12,8 la sută mai mare decît în a- 
ceeași perioadă a anului trecut. O 
contribuție de seamă au adus, prin
tre altele, colectivele de muncă de 
la întreprinderea „Hidromecanica", 
întreprinderea mecanică. I.F.E.T., 
întreprinderea de șuruburi din 
Brașov, „Electroprecizia“-Săcele, 
întreprinderea chimică Rișnov și 
altele care, nu numai că și-au ono
rat contractele la termen, dar au 
livrat peste prevederi însemnate 
cantități de produse. (Nicolae Mo- 
canu, corespondentul „Scînteii").

BIHOR : Mașini-unelte 
cu caracteristici 

superioare
Ferm angajați în Înfăptuirea ac

țiunii de organizare și modernizare 
a proceselor de producție, în rea
lizarea sarcinii de dublare a pro
ductivității muncii pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal, constructorii de 
mașini-unelte de la „înfrățirea" 
Oradea acordă o atenție deosebită 
diversificării producției, creșterii 
competitivității acesteia. în acest 
an, bunăoară, ponderea mașinilor- 
unelte universale scade — compa
rativ cu 1981 — de la 92,9 la sută, 
la 43 la sută, sporind substanțial 
ponderea centrelor de prelucrare, 
a mașinilor cu comenzi numerice, 
a agregatelor și liniilor cu transfer. 
Este edificator faptul că in perioa
da care a trecut din acest an, har
nicul colectiv de aici a fabricat și 
livrat peste prevederi 580 de ma
șini-unelte pentru așchierea me
talelor. Noile produse se remar
că prin complexitate, un înalt grad 
de automatizare, fiabilitate ridica
tă și un consum redus de metal, 
(loan Laza, corespondentul „Scîn
teii").
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WARAȘUL NICULAL CEAUSESCU $1 TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU

(Urmare din pag. I)
Președintele Consiliului Național 

al Organizației Pionierilor, tovarășa 
Poliana Cristescu. a spus :

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului 
Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată $1 Iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

în numele milioanelor de pionieri 
și șoimi ai patriei, al tuturor copii- 
'' României socialiste, imi revine 
< osebita cinste și onoare de a sa- 
l'.ta, cu sentimente de profund res
pect și aleasă recunoștință, prezența 
dumneavoastră — acum în preajma 
„Zilei pionierilor" —, la solemnita
tea inaugurării Palatului pionierilor 
și șoimilor patriei, grandioasă ctito
rie, construită în anii glorioși ai 
epocii pe care, cu îndreptățită min- 
drie patriotică, o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", nouă și elocven
tă mărturie a grijii și dragostei cu 
care înconjurați tinerele generații 
ale tării.

Vă rugăm respectuos, mult stimate 
tovarășe secretar general, să ne per
miteți și cu acest prilej să vă aducem 
din partea tuturor șoimilor patriei, 
pionierilor, a îndrumătorilor și co- 
mandanților-instructori, cel mai cald 
și vibrant omagiu, dragostea și gra
titudinea noastră nemărginită pentru 
excepționala activitate pe care o des- 
fășurați în fruntea partidului și sta
tului nostru, cu înalt patriotism re
voluționar si clarviziune științifică, 
consacrată fericirii și bunăstării în
tregului popor, progresului neconte
nit al României socialiste.

Eminenta dumneavoastră persona- 
tate, întreaga viață, luptă și crea

ție, activitatea revoluționară pe care 
o desfășurați de peste 50 de ani cu 
abnegație, dăruire și nemărginit de
votament față de cauza partidului și 
poporului, a construirii socialismului 
și comunismului în România, care 
v-au consacrat în conștiința noastră, 
a tuturor, drept „Erou intre eroii 
neamului", uriașul prestigiu de care 
vă bucurați pe plan mondial pentru 
consecvența și înțelepciunea cu care 
acționați pentru dezarmare și pace, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră, 
constituie pentru tînăra generație, 
pentru întregul nostru popor, cel mai 
strălucit și mobilizator exemplu de 
muncă și viață, de slujire cu patos 
evoluționar a mărețelor idealuri ale 

națiunii noastre, ale progresului în
tregii omeniri.

Sentimente de aleasă dragoste, sti
mă și profund respect adresăm to
varășei Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămîntu- 
lui, pentru prestigioasa activitate 
desfășurată cu înaltă competență și 
răspundere comunistă în înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, 
pentru contribuția remarcabilă adusă 
la dezvoltarea științei, învățămîntu- 
lui și culturii, la formarea omului 
nou, multilateral pregătit, construc
tor conștient și devotat al socialis
mului.

îndeplinim o îndatorire de onoare 
și conștiință mulțumindu-vă cu vie 
recunoștință și gratitudine, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimată și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru minunatele condi
ții de viață. învățătură, muncă și 
recreare create copiilor și tineretu
lui, in vederea educării în spirit co
munist, patriotic, revoluționar, for
mării lor ca cetățeni devotați patriei 
și partidului, așa cum dumneavoas
tră ne îndrumați permanent, cu în
credere și dragoste, numind copiii și 
tinerii primăvara țării, însuși viito
rul națiunii noastre socialiste.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, cu sprijinul organizației 
revoluționare de tineret, al școlii și 
familiei, al celorlalți factori educa
ționali, Organizația Pionierilor și Or
ganizația Șoimii Patriei contribuie la 
educarea milioanelor de pionieri și 
șoimi ai patriei, a celor care se for
mează, învață și se pregătesc pentru 
viață în cea mai glorioasă și mai mi
nunată epocă din istoria multimile
nară a poporului român, în spiritul 
patriotismului revoluționar și uma
nismului socialist, al principiilor și 
normelor morale ale societății noas
tre, pentru întărirea răspunderii față 
de învățătură și muncă, dezvoltarea 
sentimentelor de prețuire a glorioa
selor tradiții de luptă ale partidului 
și poporului nostru, față de măre
țele realizări obținute în luminoșii 
ani ai construcției socialiste.

în această zi de mare sărbătoare. 
In numele tuturor copiilor patriei, 
vă rugăm respectuos, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult 
stimată și iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu, să primiți mulțumirile 
noastre înflăcărate pentru acest mi
nunat edificiu dăruit de dumnea
voastră tuturor copiilor țării, încre- 
dințîndu-vă că vom face din el o 
puternică școală de educație patrio
tică, revoluționară a tinerelor vlăs
tare, un centru model de pregătire 
și perfecționare a cadrelor organiza
ției noastre. Totodată, ne angajăm 

solemn să desfășurăm pe viitor o 
activitate și mai susținută, calitativ 
superioară, pentru educarea multila
terală a celor mai tinere generații 
ale patriei, integrind întreaga noas
tră activitate în munca eroică des
fășurată de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea al partidului, a 
orientărilor și indicațiilor de ines
timabilă valoare date de dumnea
voastră, cel mai iubit și stimat prie
ten și îndrumător al tinerelor gene
rații.

Mulțumindu-vă încă o dată, din 
inimă, pentru grija părintească cu 
care înconjurați copiii țării, pentru 
activitatea neobosită pe care o des- 
fășurați zi de zi pentru ca ei să aibă 
o copilărie fericită, să crească în 
pace, să-și însușească cele mai înalte 
cuceriri ale geniului uman, vă rugăm 
respectuos să inaugurați acest gran
dios edificiu de cultură și educație 
patriotică, revoluționară, dăruit cu 
atîta generozitate celor mai tinere 
generații ale scumpei noastre patrii, 
întimpinat cu multă însuflețire și pu

ternic entuziasm, a luat cuvintu! TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvintele conducătorului partidu
lui și statului au fost primite cu in
tensă bucurie și satisfacție, cu vii 
și îndelungi aplauze. Miile de parti
cipant au scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul!", „Ceaușescu—România 
ocrotesc copilăria !“, „Ceaușescu — 
tinerii !“, „Ceaușescu — pace !“.

în această impresionantă manifes
tare și-au găsit o vibrantă expresie 
gîndurile și simțămintele profunde 
pe care pionierii și șoimii patriei le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru copilăria 
minunată ce o trăiesc în patria noas
tră înfloritoare si sub cerul ei lumi
nos, pentru privilegiul ce-1 au de a 
se forma ca oameni, de a se pregăti 
temeinic la școala eroică a partidu
lui nostru comunist, a gîndirii și ac
țiunii patriotice, revoluționare ale 
secretarului general al partidului, 
model de muncă și viață pentru în
tregul tineret.

în uralele asistenței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost invitat să 
taie panglica inaugurală și să dez
velească placa situată la intrarea 
în acest minunat edificiu, pe care se 
află înscris :

„Palatul pionierilor și șoimilor pa
triei, ridicat ca o expresie a dragos
tei părintești a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia. a tovarășei Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național al Științei și în- 
vățămîntului, reprezintă o minunată 
mărturie a grijii nemărginite față de 
cele mai tinere vlăstare ale patriei, 
cărora le-au dăruit acest grandios 
edificiu de cultură și educație patrio
tică. revoluționară, ce va purta prin 
vremi strălucita imagine a împliniri
lor fără egal ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", cea mai lumi
noasă din întreaga existență multi
milenară a poporului român".

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
au vizitat Palatul pionierilor și șoi
milor patriei.

în holul principal al clădirii, în 
semn de aleasă cinstire, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost oferite cravate 
roșii cu tricolor și plachete cu efigia 
palatului.

Vizita a început în cadrul unei 
ample expoziții intitulate sugestiv 
„Pionierii României în anii de 
glorie și lumină ai Epocii 
Nicolae Ceaușescu". cuprinzătoare 
imagine a vieții și activității purtă
torilor cravatei roșii cu tricolor, 
mărturie a dăruirii și pasiunii cu 
care se pregătesc să devină con
structori demni și cutezători ai so
cialismului și comunismului pe pă- 
mintul patriei.

Expoziția se constituie ca un oma
giu adus de pionierii și șoimii pa
triei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru îndelungata și strălucita sa 
activitate revoluționară, consacrată 
progresului multilateral al țării, ri
dicării nivelului de trai material și 
spiritual al poporului. O suită de 
imagini fotografice evocă momente 
memorabile pentru tînăra generație, 
între care inaugurarea de către 
secretarul general al partidului a 
lucrărilor de construcție a Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei. Sînt 
înfățișate pe larg activitățile Orga
nizației pionierilor de educație re
voluționară și patriotică, de formare 
pentru muncă, pentru viață a tine
rei generații.

Expoziția pune în lumină faptul 
că, trăind, crescînd și invățind in 
anii celor mai frumoase, trainice și 
mărețe realizări din istoria noastră 
multimilenară, tinerele vlăstare ale 
țării, urmînd îndemnurile pline de 
căldură părintească adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prie
tenul și îndrumătorul apropiat al 
copiilor, au obținut rezultate mereu 
mai bune la învățătură, în pregă
tirea tehnico-productivă și în 

cadrul cercurilor tehnico-aplicative. 
Preocupările organizației purtătorilor 
cravatei roșii cu tricolor, organizație 
revoluționară ce cuprinde in prezent 
peste 2,6 milioane de membri, mi
nunată școală de formare a construc
torilor de mîine ai socialismului, sînt 
oglindite în expoziție prin numeroase 
și semnificative imagini ale forumu
rilor pionierești, ale participării co
piilor la amplul proces instructiv- 
educativ desfășurat în țara noastră. 
Activitatea de creație tehnico-științi- 
fică, integrată Festivalului național 
„Cîntarea României", antrenează a- 
nual peste o jumătate de milion de 
pionieri și școlari. Se remarcă, de 
asemenea, ampla si entuziasta parti
cipare a copiilor țării Ia activitățile 
de masă cu conținut politico-ideolo
gic și patriotic, ce se desfășoară sub 
genericul „Stejarul din Scomicești", 
„Patrie română, țară de eroi" și „Tot 
înainte", la competiția sportivă na
țională „Daciada", la acțiunile de 
muncă patriotică, la cele de pregă
tire pentru apărarea patriei. Sînt 
prezentate, totodată, aspecte din 
munca organizației „Șoimii Patriei", 
ilustrînd contribuția ei la procesul 
de educație comunistă, patriotică, 
revoluționară a copiilor de la cea mai 
fragedă vîrstă.

Expoziția pune în evidență acti
vitatea desfășurată pentru înfăp
tuirea nobilelor idealuri de pace și 
înțelegere pe planeta noastră, pentru 
făurirea unui viitor mai, bun și mai 
drept pentru toți copiii lumii.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate de către pionieri expo

mate ce ilustrează grăitor preocu
parea școlii pentru formarea aptitu
dinilor practice, dezvoltarea pasiunii 
pentru tehnică, pentru munca pro
ductivă. Despre ingeniozitatea și fan
tezia. îndemînarea și talentul celor 
mai tinere vlăstare ale țării vorbesc 
numeroasele exponate realizate de 
pionieri și școlari în cadrul cercu
rilor tehnico-aplicative — roboți, 
microcalculatoare și aparate electro
nice pentru autodotarea laboratoare
lor din școli, precum și lucrările de 
pictură, grafică, tapiserie, artă de
corativă, sculptură, ceramică.

în' continuare au fost vizitate săli 
și cabinete destinate activității po
litico-educative, de creație tehnico- 
științifică și artistică desfășurate de 
copii.

Dispunind de o suprafață de circa 
20 000 metri pătrați, palatul este do
tat cu două săli de spectacole, de 
800 și, respectiv, 200 de locuri, un 
amfiteatru în aer liber cu aproape 
600 de locuri, care au o funcționalitate 
polivalentă. Palatul include, de ase

menea, un complex expozițional cu 
o suprafață de 700 metri pătrați, un 
observator astronomic și o biblio
tecă.

A fost prezentat profilul deosebit 
de divers al activităților ce se vor 
desfășura aici, în serii cuprinzînd 
mai bine de 4 000 de pionieri și 
șoimi ai patriei. Sint organizate ca
binete de educație politico-ideolo- 
gică, patriotică și revoluționară 
unde, prin intermediul literaturii, 
teatrului și filmelor vor fi puse în 
evidență momente din lupta parti
dului, a poporului român pentru li
bertate și dreptate socială, pentru 
independentă, pentru socialism, ma
rile transformări revoluționare 
petrecute în viața țării, îndeosebi în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Palatul cuprinde un mare număr 
de ateliere cu caracter permanent 
pentru activitatea de pregătire prac
tică și de creație tehnico-științifică 
in domeniile informaticii, electroni
cii, automatizării, mecanicii fine, 
radioclubului, modelismului, radio- 
televiziunii, laboratoare de chimie, 
biochimie, matematică aplicată, 
astronomie și alte specialități, cabi
nete și studiouri pentru activitățile 
cultural-artistice — pictură. sculp
tură, artă decorativă, ceramică, tapi
serie.

Pretutindeni, în săli, cabinete 
și laboratoare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați cu 
flori, cu emoționante cuvinte de 
dragoste și recunoștință de către 
pionieri și șoimi ai patriei, care 
le-au vorbit cu mîndrie despre preo
cupările și activitățile lor, au ținut 
să mulțumească din adîncul inimii 
pentru copilăria lor fericită.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu i-au îmbrățișat 
cu afecțiune părintească pe copii, 
le-au adresat calde felicitări pentru 
rezultatele obținute, împreună cu 
urarea de a se pregăti temeinic pen
tru muncă și viață, de a-și însuși 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii^ pentru a deveni cetățeni de 
nădejde ai patriei noastre socialiste.

Sentimentele milioanelor de copii 
ai României față de conducătorul iu
bit și stimat al partidului și al tării 
și-au găsit O semnificativă expresie 
în spectacolul omagial susținut cu 
acest prilej de pionieri și șoimi ai 
patriei, căițe au exprimat, prin in
termediul cîntecului, dansului și poe
ziei, bucuria pentru darul mi
nunat ce le-a fost făcut, recu
noștința fierbinte a celei mai tinere 
generații a patriei față de condițiile 
de viață, de învățătură și de recreare 
asigurate.

După încheierea spectacolului, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu au ieșit in bal
conul clădirii palatului, moment sa
lutat cu deosebit entuziasm de toți 
cei prezenți la festivitatea inaugu
rală.

S-a aplaudat și ovaționat cu pute
re. s-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu și copiii !“, 
„Ceaușescu—pace,!“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au semnat 
în „Cartea de onoare" a Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei :

„Cu prilejul inaugurării Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei — mi
nunat lăcaș de educație și cultură, 
de pregătire și formare a tinerei 
generații — adresăm tuturor copiilor, 
pionierilor și șoimilor patriei, între
gului tineret al tării cele mai calde 
urări de sănătate și -fericire, tot mai 
mari satisfacții la invătătură, in mun
că și viață, in creșterea și formarea 
ca cetățeni demni și de nădejde ai 
României socialiste ; să duceți mai 
departe făclia progresului, indepen
denței și demnității naționale, să 
cinstiți pe părinții și înaintașii voș
tri care au luptat pentru libertatea 
națională și socială a poporului ro
mân, să asigurați prin faptele voas
tre, sub îndrumarea și conducerea 
Partidului Comunist Român, înăl
țarea necontenită a patriei- pc cul
mile tot mai luminoase ale socialis
mului și comunismului !“.

însuflețitoarele îndemnuri vor că
lăuzi pe toți tinerii țării in activi la
lea de pregătire multilaterală pentru 
muncă și viată, pentru a deveni 
participant activi la opera istorică 
pe care poporul nostru o înfăptuieș
te, sub conducerea partidului, a se
cretarului său general, de ridicare a 
patriei pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație, de afirmare 
tot mai puternică a României socia
liste în rîndul națiunilor lumii.

La ieșirea din Palatul pionierilor 
și șoimilor patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invitați să 
participe la „Hora bucuriei", for
mată din copii imbrăcați în fru
moase costume naționale.

Zecile de mii de participant! la 
această impresionantă festivitate — 
copii, părinți, cadre didactice, oa
meni ai muncii — au aclamat înde
lung pentru gloriosul nostru partid, 
pentru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a făcut din slujirea devotată a 
patriei și poporului, a cauzei socia
lismului și păcii țelul suprem al eroi
cei sale vieți și activități revoluțio
nare.

(Agerpres)
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Viata spirituală, valorile culturii J-

și noua calitate a vieții m
Moment de sărbătoare

„Trecerea la o calitate superioară in dezvoltarea întregii vieți economico- 
sociale presupune, în același timp, un progres rapid în activitatea de cercetare, 
în învățămint, în formarea cadrelor pentru toate domeniile societății, intensifi
carea activității cultural-educative de formare a omului nou, constructor al 
socialismului, afirmarea cu putere a principiilor umanismului revoluționar, care 
pune pe prim plan omul, manifestarea plenară 
a personalității sale“.

a capacităților sale creatoare,
NICOLAE CEAUȘESCU

a școlii românești

Esența umanistă a culturii socialiste situează 
in prim-plan funcția sa educativă, capa
citatea ei de a contribui la formarea și 

dezvoltarea conștiinței oamenilor la nivelul ma
rilor obiective social-economice actuale. Opti
mizarea eficienței sociale a culturii, sporirea 
gradului de valorificare a spiritului creator al 
maselor, creșterea utilizării multiplelor căi de 
acces la valorile culturii naționale și univer
sale, participarea tot mai intensă a tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii la vasta activi
tate cultural-artistică și creatoare desfășurată 
in sate și orașe, in întreprinderi industriale, coo
perative agricole de producție, în instituții, școli 
și facultăți pot constitui, laolaltă, indicatori 
prețioși și concludenți oi puternicei efervescen
țe din viața culturală și spirituală a poporu
lui nostru.

In cuvintarea rostită la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., secretarul general al partidului sub
linia însemnătatea hotăritoare pe care o au, 
pentru întregul nostru mers înainte, creșterea 
răspunderii fiecăruia față de exigențele și cerin
țele actuale ale vieții, ale muncii, ridicarea 
necontenită a nivelului politico-ideologic și cul
tural al tuturor oamenilor, perfecționarea pre
gătirii lor multilaterale, intensificarea activității 
de formare a omului nou, constructor conștient 
al noii orinduiri sociale. Socialismul și comunis
mul se pot înfăptui cu succes numai pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei, ale cunoaș
terii umane. In actuala etapă de dezvoltare a 
țării noastre, calitatea devine, așadar, un reper 
și un obiectiv esențial, o adevărată forță mo
trice a progresului, iar dezideratul valorii, al noii 
calități a muncii și vieții capătă, în acest con
text, atribute concrete.

In dubla sa calitate, de beneficiar și creator 
de valori, omul societății socialiste multilateral 
dezvoltate dispune de un cadru larg, democra
tic de afirmare a personalității în inte
resul său și ai societății, fiind chemat să fruc
tifice deplin o amplă rețea de instituții desti
nate să difuzeze larg cunoștințele cultural-ști
ințifice, să stimuleze și să selecteze tot ceea 
ce poate contribui la elevarea vieții spirituale, 
la creșterea calității vieții în general. Valori
le culturii umaniste de pretutindeni și de ori- 
cînd sint tot mai intens resimțite ca făcînd 
parte integrantă și avind un rol tot mai ridi-

cat in calitatea vieții oamenilor. Drumurile 
tre cultură, multe și accesibile, au intrat in 
flexul firesc al oamenilor. Biblioteca, teatrul, 
căminul cultural, cinematograful, opera, clubul, 
cercul creatorilor și interprețiior de artă, cine- 
clubul, cenaclul ș.a. sint instituții și forme de 
activitate, de instruire și creație frecventate co
tidian, la nivelul celei mai mori părți a popu
lației țării. Această masivă, magnetică atracție 
a instituțiilor cultural-artistice aflate permanent 
la dispoziția maselor însetate de artă și cul
tura denumește, pe de o parte, un proces de 
esență revoluționară petrecut in societatea noas
tră : democratizarea accesului și a participării 
la valorile cultural-artistice și. pe de altă parte, 
vădește înțelegerea tot mai profundă de către 
oameni că educația a devenit, în condițiile so
cialismului, o parte constitutivă a vieții înseși. 
„Viața civilizată e in realitate o uriașă uzină 
de educație" — iată un adevăr indiscutabil, in
tuit încă de mult de un mare scriitor român, 
Liviu Rebreanu. Iar ca această „uzină" să func
ționeze a fost nevoie de investiția materială și 
spirituală pe care numai revoluția socialistă s-a 
dovedit in stare să o efectueze cu adevărat. 
Uriașele transformări petrecute în viața socie
tății românești, progresul înregistrat, mai ales in 
ultimele două decenii, sint nemijlocit legate de 
atenția și Importanța acordate calității vieții 
spirituale a oamenilor, creșterii gradului lor de 
pregătire profesională. Desigur, aceasta e ne
mijlocit determinată de însușirea organică, tot 
mai profundă, a celor mai înaintate cuceriri ale

• geniului uman, în toate domeniile și sferele de 
activitate. Vasta rețea de instituții cultural-ar
tistice, cadrul larg creat manifestării creativi
tății de marele Festival național „Cintorea 
României" constituie dovezile elocvente ale 
asigurării condițiilor reale și eficiente de de
mocratizare a culturii în beneficiul vieții spiri
tuale tot mai înalte a tuturor fiilor țării.

Raportul dialectic, structural umanist, dintre 
noua calitate a vieții și valorile spirituale tot 
mai larg; mai decis implicate în procesul de 
perfecționare, de îmbunătățire a parametrilor a- 
cestei vieți constituie o preocupare esențială a 
societății noastre, de ea depinzînd amploarea 
și eficiența procesului 
nou.

de formare a

că- 
re-

omului

Punînd in fața tuturor organelor și organiza
țiilor de partid necesitatea de a intensifica ac
tivitatea de formare a omului nou, de ridica
re a nivelului de conștiință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, în cuvîntarea rostită 
la plenara din 23-24 iunie a.c., că trebuie „să 
determinăm o revoluție în felul de a gindi și 
acționa" al cadrelor de conducere din econo
mie, din toate sectoarele, al tuturor oameni
lor. Aceasta este și trebuie să fie și sarcina 
principală, obiectivul fundamental al tuturor mij
loacelor și formelor de educație, de pregătire 
și înarmare a oamenilor cu noi cunoștințe, cu 
valorile cele mai inalte create de geniul uman, 
cu operele de cultură și artă capabile să in
fluențeze și să modeleze, să contribuie la ele- 
varea spirituală. Mijloacele, instituțiile și for
mele prin care asigurăm accesul maselor la 
știință și cultură trebuie să năzuiască spre o 
calitate tot mai înaltă, autentică, pe care să 
o confere întregii lor activități, tuturor moda
lităților educative utilizate.

Este, prin urmare, pe deplin îndreptățit viul 
Interes pentru estimarea riguroasă, științifică a 
nivelului valoric atins în prezent de manifestă
rile cultural-artistice, pentru permanenta rapor
tare a acestuia la exigențele superioare ale 
educației revoluționare, atît pentru a generaliza 
rezultatele și experiențele de valoare, cit și pen
tru a îndepărta din perimetrul culturii noi ace
le mentalități și atitudini în neconcordanță cu 
actualul stadiu de dezvoltare și înflorire a vie
ții noastre spirituale.

Pentru aceasta pledează, in ancheta Viața 
spirituală, valorile culturii și noua calitate a vie
ții, pe care o publicăm începînd de astăzi, și 
cei invitați să participe la dezbatere : prof. univ. 
dr. Gheorghe Achiței, Gheorghe Alianțe, mun
citor, secția sculărie-autoutilare, întreprinderea 
„Grivița roșie" București, Gheorghe Antonescu, 
președintele Comitetului județean pentru cultu
ră și educație socialistă Ialomița, Dina Cocea, 
artistă emerită, președinta Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și muzicale, 
Gheorghe Dinu, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele C.A.P. „Timpuri noi" Smeeni, județul 
Buzău, prof. dr. Dumitru Șerban Drâgoi, Liceul 
agroindustrial Drăgănești-Olt, Gheorghe Pisică, 
cibernetician, întreprinderea „Grivița roșie" 
București.

Căi de acces către bunuri 
ale întregului popor

Accesul la cultură este o realita
te măsurabilă in multiple feluri : 
de la caracterul deschis tuturor 
fiilor țării al învățământului româ
nesc la posibilitatea pe care oa
menii din cel mai îndepărtat că
tun o au de a veni in contact cu 
marile valori cultural-artistice, cu 
făuritorii de frunte ai operelor li
terare, plastice, muzicale, teatrale 
de azi, de la prezența nemijlocită 
a creatorului de frumos ‘ți mijlocul 
oamenilor la stagiunea pe care 
o instituție muzicală ori teatrală o 
pot asigura in așezările unde 
altădată „nu se întimpla nimic". 
Atitea și atitea căi de acces către 
cultură și artă pretind, desigur, o 
riguroasă supraveghere a calității 
întregii activități, precum și mobi
litatea, capacitatea sporită de răs
puns la •nevoile și cerințele oame
nilor. Dacă avem in vedere numai 
rezultatele de pină acum ale ca
drului larg, democratic, unic in fe
lul său, pe care secretarul general 
al partidului l-a creat manifestării 
geniului creator al poporului prin 
Festivalul național „Cintarea 
României", putem sesiza cu relati
vă ușurință una dintre cele mai 
semnificative mutații: modificarea 
de optică intervenită in raportul 
dintre consumatori și creatorul de 
cultură. Un raport in care este tot 
mai evident că și creația devine o 
adevărată componentă a vieții in
dividuale, alături de muncă și 
chiar implicată adesea in muncă, 
innobllind-o, conferind astfel omu
lui un nou statut social și spiri
tual. influențind însăși calitatea 
vieții sale.

Iată de ce, in raport cu această 
generoasă politică a largului — 
practic nelimitatul — acces la artă 
și cultură, trebuie să ne pre
ocupe permanent calitatea operei 
culturale, fie că este vorfia despre 
teatrul național, fie că avem în 
vedere activitatea unui cămin cul
tural : cultura este una singură, 
arta se cade să întruchipeze ace
leași inalte exigențe și idealuri, in
diferent de scena sau locul in care 
este înfățișată.

GHEORGHE ACHITEI : Majori
tatea sociologilor occidentali au în 
vedere, atunci cind vorbesc despre 
problema calității vieții, doar as
pectele ce privesc posibilitatea 
procurării diverselor bunuri, con
fortul material cu alte cuvinte, iar 
publicistica specializată în apolo
gia societății de consum recurge la 
diverse mistificări — mai mult sau 
mai puțin abile — tot dintr-o atare 
optică. E greu totuși să întrevezi 
vreun sens superior existenței 
umane in condițiile in care ea se 
identifică numai cu aspirația indi
vidului de a trăi cit mai comod, 
de a avea acces la obiectele ce il 
pot tenta.

Conceptul de calitate a vieții se 
definește în primul rind din per-

spectiva posibilităților de împlinire 
a fiecăruia ca principiu uman con
structiv și creator. Adevărul ne 
obligă, prin urmare, să avem în 
vedere și spiritul, singurul în mă
sură a ne face să înțelegem omul 
ca ființă minată de ambiția auto- 
depășîrii, a autoperfecționării mo
rale, capabilă să îndrăznească și 
să urmărească perseverent atin
gerea telurilor propuse, materiali
zarea idealurilor nutrite. Disocia
țiile. de mult consacrate, pe margi
nea termenilor de civilizație și cul
tură își au temeiul in adevărul la 
care ne referim. Dacă civilizația se 
identifică, așa cum s-a impus acest 
cuvint și in limba noastră, cu gra
dul de confort material, cu totali
tatea comodităților posibile într-o 
epocă sau alta, cultura implică toți 
acei factori în măsură să permită 
afirmarea omului ca ființă in neîn
cetată împlinire, tinzînd permanent 
spre altceva, superior prezentului.

E limpede că. in contextul reali
tăților sociale de la noi. problema 
calității vieții nu poate fi abor
dată unilateral, doar pe linia a 
ceea ce presupune satisfacerea ne
voii umane de confort, de acces la 
valorile umane făurite, de impii- 
nire a unor aspirații elementare. E 
necesar să avem în vedere și fe
nomenul complex al culturii. Prin 
ce valori e afirmat și întreținut la 
oameni acel principiu creator șj 
constructiv al nemulțumirii cu ceea 
ce ai obținut pînă acum, tinzînd 
mereu spre altceva, superior? Nu o 
dată tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că tocmai această neimpă- 
care, această permanentă1 nemulțu
mire revoluționară față de ceea ce 
ai obținut deja caracterizează spi
ritul revoluționar ce trebuie să ne 
anime pe toți.

DINA COCEA : Am frecvent un 
contact nemijlocit, viu. deosebit de 
concludent cu realități din întreaga 
tară. întîlnirile de care vorbesc au 
presupus, de regulă, dialoguri cu 
oamenii muncii și cunoașterea 
locurilor lor de activitate — și 
aceasta fie că avem în vedere pe 
ei ca beneficiari ai artei culte, fie 
pe muncitorii, tehnicienii, profeso
rii dornici să practice în timpul I" 
lor liber teatrul, muzica, dansul 
etc.

Transformările economice și so
ciale. spectaculoasele prefaceri edi
litare au implicat pretutindeni la 
noi cristalizarea unei ample și va
riate rețele de instituții culturale, 
apariția unor condiții fără prece
dent pentru înflorirea vieții spiri
tuale — ca o premisă și o dimensiu
ne importantă a noii calități a vie
ții. Printre clădiri recent înălțate 
afli aproape de regulă o casă de cul
tură (uneori și o casă de cultură a 
tineretului) impunătoare, prevă
zută cu săli primitoare ; pe plat
formele muncitorești găsești clu
buri cu dotări remarcabile ; in

în cămine < 
pretutindeni 

__ _ ___ apărut numeroase 
cercuri și formații de amatori. în 
județe din cele mai diferite părți 
ale țării afli de inaugurarea unor 
săli de expoziții, a unei noi biblio
teci sau „case a cărții", a unui mu
zeu. a unui centru cultural sătesc 
(concepute ca exemplare valorifi
cări ale tradițiilor de muncă și 
luptă, de aspirație spirituală, fă
cute cu emoționantă angajare pa
triotică). Notezi, de asemenea, un 
șir de inițiative culturale — de in
teres național sau de importanță 
zonală — ce au dobîndit recunoaș- > 
tere. prestigiu.

Acestea sint repere ale noii cali
tăți a vieții, semnifică valorifica
rea condițiilor create in scopul 
propriei împliniri umane.

GHEORGHE ANTONESCU : Un 
județ fără instituții profesioniste 
de spectacole, fără institute de în
vățămint superior poate fi și el re
prezentativ pentru accesul larg al 
oamenilor la cultură, atit ca par
ticipant activi — spectatorul pa
siv, receptor neutru e mai greu de 
imaginat azi — cît și ca realizatori 
ai actului cultural.

Baza materială diversă șl bogată 
a muzeelor, cinematografelor, tea
trelor populare, bibliotecilor publi
ce, caselor de cultură, căminelor 
culturale, cluburilor, a universită
ților cultural-științifice oferă — 
alături de formele concrete de or
ganizare a activității — posibilități 
remarcabile de integrare în clima
tul generos promovat de Festiva
lul național „Cintarea României".

Valorificarea tradiției înseamnă 
pentru noi racordarea a tot ceea ce 
avem valoros din trecut la impera
tivele prezentului, constituirea 
unui zăcămînt contemporan de ac- . 
tivități ce-și legitimează existența 
prin cerințele oamenilor și prin 
viabilitatea lor (dar și prin rezis
tența și persistența lor in timp), 
permițîndu-ne realizarea unui mod 
de a fi și de a reacționa la exigen
țele contemporaneității.

Institutul de filozofie din Bucu
rești, intr-o investigație realizată 
la Slobozia, ne-a sprijinit in afla
rea motivelor pentru care omul se

sate pătrunzi 
luminoase ; 
stați < că au

culturale 
i con-

adresează culturii. Răspunsurile 
primite au fost revelatoare, ară- 
tînd că — în ce privește modelarea 
personalității umane, participarea 
individului la viata economică, po
litică, socială — activitatea cultu
rală are un aport însemnat, cerîn- 
du-le oamenilor muncii și chiar 
creîndu-le — în cadrul democratic 
instituționalizat — competență, pa
siune. entuziasm, reale tendințe de 
depășire a propriilor limite.

Permanentele indicații și 
orientări ale t o.v a r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, ne sint ghid în 
întreaga activitate, ajutîndu-ne să 
găsim căile directe către sensibili
tatea oamenilor, să' nu muncim șa
blonard. închistați. în efortul gene
ral de formare a conștiinței socia
liste. care presupune o mentalitate 
revoluționară, un spirit activ, me
reu' înnoitor, calitatea vieții impune 
și o nouă calitate a actului de cui-' 

, tură, iar acesta devine, la rindu-i, 
exponent al unui mod de a te ra
porta Ia existență, la felul in care 
înțelegi evenimentele, procesele, 
fenomenele. Cultura este astfel o 
dimensiune a vieții, un reper, dar 
și un model. Acest deziderat se 
împlinește acolo unde1 nu se acțio
nează rigid sau schematic. Sint 
însă instituții și organisme care au 
o variată paletă de acțiuni la dis
poziție. dar prin repetări obosi
toare și lipsă de inițiativă (și de 
fantezie, de raportare la nevoile 
colectivelor de oameni ai muncii) 
produc programe de activități și nu 
modele culturale, înregistrări fap
tice searbede și nu unicate (pen
tru că faptul cultural e, cind e au
tentic. deci nemimat, un unicat) 
la care conștiința să se raporteze, 
de care reflecția să beneficieze ca 
de un stimul mereu necesar. Solu
ția e una singură : oamenii din 
aceste organisme și instituții să fie 
mereu in căutare, să nu-și ofere 
surse de autoliniștire.

Cum se prezintă insă dialogul 
dintre instituțiile de cultură și 
„adresanții direcți" al activității 
acestora 1 Cum se definesc, cu alte 
cuvinte, atitudinea, opțiunea, con
tribuția beneficiarului ? Răspunsul 
la aceste intrebări il vom oferi in 
continuarea anchetei, intr-un nu
măr viitor al ziarului.

Printr-o fericită împre
jurare, tradiționala săr
bătorire a „Zilei pionieri
lor" și a „Zilei învățăto
rului" a fost prefațată de 
momentul emoționant al 
inaugurării Palatului pio
nierilor și șoimilor patriei 
din București, un impre
sionant și simbolic dar, 
oferit vlăstarelor tinere 
ale țării de conducerea 
partidului _ drept încă un 
semn al dragostei și pre
țuirii cu care este încon
jurată tinăra generație. 
In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, a to
varășei Elena Ceaușescu. 
numeroși copii, șoimi ai 
patriei, pionieri, elevi, 
precum și cadre didactice 
și părinți și-au manifes
tat încă o dată recunoș
tința față de minunatele 
condiții de viață și învă
țătură create de partidul 
și statul nostru, față de 
grija permanentă a secre
tarului general al parti
dului pentru instruirea, 
educarea și formarea ti
nerei generații.

în dimineața acestei 
penultime zile de iunie, 
ceremonialul pionieresc 
va deschide serbarea de 
sfîrșit de an în învăță- 
mîntul preșcolar, primar 
și gimnazial, serbare care 
are loc. în mod semnifi
cativ, de „Ziua pionieri
lor". Cei mai buni dintre 
cei peste patru milioane 
de copii cuprinși în dife
rite forme de învățămint 
își vor vedea răsplătite 
eforturile de pe par
cursul unui întreg an șco
lar prin premii și men
țiuni. Coronițele de pe 
frunțile premianților ră- 
mîn, simbolic, imaginea 
dorinței de a pătrunde în 
tainele cunoașterii, de 
permanentă ridicare a 
nivelului cunoștințelor și 
de. formare a unor se
rioase deprinderi de mun
că organizată, disciplina
tă. Florile care vor com
pleta momentul de neuitat 
al serbării școlare mai au 
însă o semnificație. Ele 
sint expresia recunoștin
ței față de munca nobilă 
a zecilor de mii de cadre 
didactice, a învățătorilor, 
profesorilor și educatori
lor. a căror supremă sa
tisfacție 
doielnic, 
datoriei 
ria de a 
nerații în spiritul exigen
țelor înalte ale acestui 
timp al României socia
liste, de a-i educa în 
cultul muncii, al dragos- 

devotamentu-

izvorăște. neîn- 
din conștiința 

împlinite. Dato- 
forma noile ge-

tv
11.30
11,38

Telex.
Lumea copiilor. • Telefilmo- 
teca de ghiozdan (color). „Vizi
tatorii". Episodul 4.
Din cununa cîntecului româ
nesc (color). Muzică populară.

13,00 Album duminical (parțial color)
• Ritm și melodie • Muzeele 
Litoralului. • Vara românească 
— moment poetic • Dincolo de 

* ----- ------ •

12,40

rampă... • Teatru scurt 
Telesport • Melodii... melodii 
Cotidianul In 600 de secunde 
Lumea minunată a filmului 
Secvența telespectatorului. 

14,45 Șl noi am fost copii
Reportaj.

15.00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal.

19,20 „Epoca Ceaușescu", timp

odată...

________ . al
marilor împliniri revoluționare

(color). Oameni care cresc oa
meni pentru viitorul comunist 
al patriei.

19.40 Cintarea României (color). Con
certul de gală a) Concursului 
cîntecului muncitoresc, patrio
tic șl revoluționar organizat de 
U.G.S.R. in colaborare cu Con
siliul Culturii și Educației So
cialiste, Uniunea compozitori
lor și Radlotelevizlunea 
română.

20,20 FUm artistic. „Cursa de 
noapte".

21.50 Telejurnal.
' 22,00 închiderea programului.
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20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehnico-ștlințlfic.
20.40 Tezaur folcloric (color).
21,00 Roman foileton (color). „Zborul 

șoimului". Producție a televi
ziunii din R.D. Germană. Pre
mieră pe țară. Regla Peter 
Wekwerth. Episodul 4.

31.50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

DE „ZIUA PIONIERILOR", 

DE „ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI"

lui față 
față de 
ponor. de a-i înarma cu 
cele mai moderne cunoș
tințe, de a-i pregăti te
meinic pentru viitoarea 
meserie. pentru viată, 
pentru afirmarea lor de
plină. Profesor în toată 
puterea cuvintului. indi
ferent de nivelul la care 
predă, este cu adevărat 
acela care reușește să-i 
determine Pe elevi să ur
meze drumul cunoașterii, 
modelind conștiințe, fău
rind personalități capa
bile să răspundă multi
plelor solicitări ale reali
tății. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît, in contextul 
unei economii moderne, 
al unei vieți economice 
dinamice, cu structuri 
mobile, tinerii trebuie să 
fie pregătiți pentru a face 
față cu rapiditate cerin
țelor noi. altele de la 
o etapă la alta. „Noi 
trebuie să pornim — 
arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cu
vintarea rostită la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 
23—24 iunie a.c. — de la 
necesitatea înarmării ti
nerilor cu o pregătire 
multilaterală, punind, de
sigur, pe primul pian dis
ciplinele de bază, dar a- 
sigurind o asemenea pre
gătire incit, in decursul 
activității, în raport cu 
necesitățile economiei na
ționale și ale societății in 
general, oamenii • muncii 
— avind temeinice cunoș
tințe de bază — să poată 
trece ușor de la o specia
litate la alta".
trebuie să fie principalul 
deziderat în

cadru
temeinică

de patrie, 
partid și

Acesta
activitatea 

fiecărui cadru didactic. 
Instrucția temeinică și 
multilaterală nu poate fi 
nici un moment separată 
de educație, de formarea 
oamenilor de care tara 
are nevoie. Și sint create 
toate condițiile ca, în spi
ritul cerințelor puse de 
partid în fata învățămân
tului nostru, acesta să-și 
facă pe deplin datoria, 
valorificind vasta bază 
materială de care dispu
ne. răspunzind prin re
zultate de calitate în pre
gătirea viitorilor con
structori ai socialismului 
grijii partidului, materia
lizată în moderne edificii.

școlare și laboratoare, in 
asigurarea condițiilor op
time pentru ca toți copiii 
tării să poată străbate 
drumul științei și cunoaș
terii. în aceste zile săr
bătorești. • gindurile de 
fierbinte recunoștință ale 
tuturor elevilor, de la cei 
mai mici pină la proaspe
ții absolvenți, se îndreap
tă către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ctito
rul școlii românești mo
derne, către tovarășa 
Elena Ceaușescu. care 
îndrumă și conduce cu 
înaltă competentă opera 
de dezvoltare a invăță- 
mîntului și științei româ
nești.

Aceleași calde senti
mente de gratitudine și 
respect sint adresate de 
toți slujitorii școlii noas
tre, animați de 
de a răspunde 
partidului, de 
permanentă a 
învățămîntului. 
tinerilor aflati pe băncile 
școlii modele de viață, de 
responsabilitate, de dă
ruire revoluționară în 
slujba intereselor majore 
ale societății.

Păstrăm, fiecare dintre 
noi. vie in suflet imagi
nea profesorului adevă
rat. acela care reușește, 
în orice împrejurare, să 
fie convingător, adresin- 
du-se deopotrivă inteli
gentei și sensibilității, 
memoriei și imaginației, 
știind să stimuleze și să 
pună în valoare spiritul 
creator, să educe gustul 
și să formeze capacitatea 
de selecție. Sint acestea, 
în aparență, obiective co
mune ale procesului 
instructiv-educativ ; dar 
pentru realizarea lor în 
mod adecvat, corespunză
tor cerințelor societății 
moderne. în permanent 
raport cu nivelul de dez
voltare economică și so
cială atins de ta
ra noastră, este nevoie de 
un efort continuu de au- 
toperfecționare, de o dă
ruire exemplară în în
treaga activitate didacti
că. Omul de la catedră 
rămîne, fără îndoială, cel 
mai important factor de 
făurire a conștiinței re
voluționare a tinerei ge
nerații. Lui însuși i se

hotărî rea 
încrederii 

ridicare 
nivelului 

oferind

cere, de aceea, o gîndire 
cu adevărat revoluționa
ră, înțelegerea profundă 
a tuturor imperativelor 
epocii contemporane. „Ce- 
rînd tuturor cadrelor di
dactice să educe tinere
tul, copiii, in spirit revo
luționar — sublinia se
cretarul general al parti
dului nostru — aceasta 
presupune ca, in primul 
rind, ele insele să acțio
neze întotdeauna ca re
voluționari, să lupte pen
tru a-și perfecționa cu
noștințele, pentru nou, 
pentru a reuși, in acest 
fel, să-și îndeplinească 
misiunea nobilă și de o- 
noare față de tineret, 
față de viitorul poporu
lui nostru". Astfel, omul 
de la catedră poate de
veni un veritabil model 
în fața ochilor curioși, a- 
vizi de cunoaștere, al 
copiilor pe care-i educă. 
E un adevăr la fel de 
vechi dar mereu actual, 
ca și forma instituționa- 
lizată de educație care e 
școala :
acea 
piară 
piere 
care 
cărui 
duitoare.

Mîine, 30 iunie, în adu
nări dedicate „Zilei învă
țătorului" organizate în 
municipii, orașe, centre 
de comune, în municipiul 
București — pe sectoare — 
vor fi evidențiate succe
sele obținute de cadrele 
didactice în înfăptuirea 
politicii partidului de e- 
ducare comunistă, revo
luționară a tinerei gene
rații, de pregătire a for
ței de muncă necesare e- 
conomiei naționale, de 
ridicare a nivelului de 
cultură, de progres și ci
vilizație al întregului po
por. în aceste rezultate 
se regăsesc munca, pa
siunea, pregătirea, devo
tamentul minunaților noș
tri învățători, profesori 
și educatori, cărora tara 
le-a încredințat creștere’ 
celei mai de.preț avuț; I 
copiii, viitorul națiu:i\ ț 
noastre socialiste. ț\\ 

într-un gînd cu țhrM 
cu întregul popor, adre
săm de „Ziua pionieri
lor", de „Ziua învățăto
rului" cele mai calde fe
licitări tuturor pionieri
lor și șoimilor 
tuturor cadrelor 
ce, urări de noi 
succese în munca 
care a tinerei generații, 
în acești ani de mărețe 
împliniri ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" !

profesorul este 
personalitate exem- 
din imediata apro- 
a copilului, omul 

îi dă încredere, a 
dăruire îi este pil-

patriei, 
didacti- 
și mari 
de edu-

Pe-un picior de plai I Pe-o gură 
de rai..."

Ce altceva mai frumos decit a- 
ceste două versuri din Miorița ar 
putea să figureze pe un frontispi
ciu jubiliar acum. cind. printr-o fe
ricită coincidență. în al 65-lea an 
de existentă glorioasă a Partidului 
Comunist Român, turismul româ
nesc își sărbătorește semicentena
rul ?

Cum este cunoscut, în 1936 a fost 
dată publicității „Legea pentru or
ganizarea turismului" prin care s-a 
înființat primul organism guver
namental românesc de turism. Ofi
ciul Național de Turism.

Dar turismul se practică la no! 
de și mai multă vreme.

Cine au fost oamenii, din 
tară sau de aiurea, care ne-au 
transmis pentru întîia oară cite 
ceva despre peisajul tării noastre ? 
Vom descoperi astfel că „primul 
turist" s-a numit Dion Chrysosto- 
mos și a călătorit prin Dacia cu 
puțin înainte de războaiele daco
române. Din păcate, nu ne-au ră
mas decît infime fragmente din 
„impresiile lui de călătorie".

Muntete a constituit mereu o 
țintă visată de multi oameni. Din 
„Descrierea Moldovei" aflăm amă
nuntele date de Dimitrie Cantemir 
asupra panoramei oferite de oe 
Ceahlău culese de la aceia care 
cutreierau înălțimile, fiindcă de la 
istorici nu rezultă că domnitorul ar 
fi făcut vreo ascensiune.

Cea dintîi relatare asupra unei 
ascensiuni, făcută de plăcere, in
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Drumuri noi pe un picior de plai
ÎNSEMNĂRI

1678 la Brașov, aparține lui loan 
Ovari. Dar și de la Daniel Krman 
din Boemia. reverendul englez Ed
mond Chishull. Lady Craven, ita
lianul Marco Bandini și alții ne-au 
rămas informații despre călătoriile 
din acea perioadă.

în România se face si turism de 
cură balneară, ceea ce altor țări 
le lipsește cu desăvîrsire sau 
aproape cu desăvîrsire. Descoperi
rile arheologice atestă că efectele 
tămăduitoare ale apelor minerale 
se cunoșteau din antichitate. Ma
rile așezări omenești din vremea 
culturilor Cucuteni si Cotofeni au 
fost identificate in apropierea unor 
stațiuni din zilele noastre (Hăbă- 
șești și Ghelăești, lingă Strunga, și 
Băltătești, Stogșoara, nu departe • 
de Govora). Apele minerale erau 
folosite și de geto-daci. în special 
cele de la Herculane, Moneasa șl 
Geoagiu (Germisara). O puternică 
dezvoltare a cunoscut exploatarea 
apelor minerale în timpul romani
lor. la Herculane (Ad aquas Hercu
lis sacras ad Mediam). la Călimă- 
nești-Căciulata. Geoagiu (Thermae 
Dodone), la Buzias. Săcelu. pe lito-

ralul cetăților antice Tomis. His
tria și Callatis, și la Techirghiol.

Informații asupra unei activități 
turistice mai intense avem din 
secolul XIX. o dată cu dezvoltarea 
capitalismului, cind încep să se pre
figureze unele din formele de tu
rism ce se practică azi. Turismul 
de cură balneară nu se putea să 
nu se practice intr-o tară cu o tra
diție atît de mare. Printre vizita
torii stațiunilor îi întîlnim, la 
vremea aceea, pe Mihail Kogăl- 
niceanu, Tudor Vladimirescu. Di- 
nicu Golescu. Nicolae Bălcescu. dar 
și pe împăratul Francisc I și pe 
regina Isabela. Pentru că apele 
noastre minerale au fost recunos
cute de timpuriu peste hotare, ob- 
ținind numeroase medalii de aur 
și diplome. De altfel, multe din 
cele mai vechi informații despre 
turismul românesc aparțin unor 
călători străini care ne-au vizitat, 
îndemnați de revelația frumuseți
lor acestei țări. Iată 
nia are de veacuri 
muîui international.

Literatura noastră 
gini nemuritoare despre 
tile patriei, pagini scrise de Vasile

deci că Romă- 
vocația turis1

ne-a lăsat pa- 
frumuse-

Alecsandri (O plimbare in munți). 
Alexandru Odobescu (Pseudokyne- 
getikos). Alecu Russo (proză me
morialistică inspirată de peisai). 
Alexandru Viahută (România pito
rească). Calistrat Hogaș cu ale sale 
„drumuri de munte".

De la sfirșitul secolului XIX în
cep să apară primele societăți de 
turism : in 1895 „Societatea Car
patină din Sinaia". în 1903 „Socie
tatea Turiștilor Români". în 1921 
„Hanul Drumeților". în 1925 
„Touring Club România" si altele. 
Acestea organizau excursii colec
tive. cursuri si concursuri de schi, 
conferințe de propagandă, con
struiau drumuri, case de adăpost 
etc. în 1936. aceste societăți de tu
rism au fost organizate la scară 
națională. La aniversarea semi
centenarului său. turismul autohton 
are cu ce să se mîndrească. Aceas
ta. gratie politicii Partidului Co
munist Român, fiindcă valorifica
rea superioară a potențialului de 
care dispune România pentru tu
rism s-a făcut in anii socialismu
lui. cu deosebire în perioada care 
a urmat Congresului al IX-lea al 
partidului.

I

La baza dezvoltării turismului au 
fost așezate obiectivele de creștere 
continuă a calității vieții. Cores
punzător acestor obiective, turis
mului românesc i-au fost conferite 
sarcini noi — odihnă si recreare 
pentru refacerea potențialului fizic 
si intelectual al oamenilor muncii, 
folosirea în chip educativ a,timpu
lui liber si. nu in ultimul rind. în
grijirea sănătății.

Aceste sarcini au deschis turis
mului din tara noastră alte orizon
turi. el devenind un fenomen de 
masă, un turism al tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, al tutu
ror vîrstelor.

Pentru a-și îndeplini prerogati
vele cu care a fost învestit s-a cre
at o bază materială impresionantă, 
turismul din România dispunind 
azi de spatii de cazare de peste 3 
ori mai multe decît in 1965. din 
care de aproape 4 ori mai numeroa
se sint cele ce există pe Litoral. Au 
sporit în același timp capacitatea 
de alimentație publică, miiloacele 
de agrement, de distracție si d 
transport pe cablu. Pentru a ră; 
punde cerințelor de ridicare conți 
nuă a calității serviciilor, la nive
lul tuturor exigentelor, a fost creat 
un corp competent de specialiști.

Acestea fac posibil ca turismul 
românesc să satisfacă, în condiții de 
competitivitate, cerințele a aproa
pe jumătate din populația Româ
niei. precum și ale unui număr de 
turiști străini echivalent cu peste o 
cincime din populația tării.

Vasile SMARANDESCUJ
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste I, mânia

Xmabiele urări, pe care ați binevoit să le transmiteți cu ocazia sărbă- 
i oftiale a aniversării mele, m-au mișcat profund.
Iulțmindu-vă in modul cel mai călduros, vă adresez cele mai bune 

lofericire personală și de prosperitate pentru poporul român.
JEAN

A apărut;

NICOLAE CEAUȘESCU: 
Cu vin ta re la Plenara Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român 
23 iunie 1986 editura politica

Cronica zilei
Vizita unei delegații 

de activiști ai Partidului
* munist al Uniunii Sovietice

1 perioada 23—28 iunie a.c., o 
tgație de activiști ai P.C.U.S., 

xidusă de tovarășul Afonin V. G., 
îembru supleant al C.C. al P.C.U.S., 

șeful Secției pentru industrie chi- 
lică a C.C. al P.C.U.S., a efectuat, 
’ invitația C.C. al P.C.R.. o vi
tă pentru schimb de experiență în 
-a noastră.

aspeții sovietici au avut convor- 
la C.C. al P.C.R.. la Comitetul 

’țean Iași al P.C.R., la conduce- 
unor instituții centrale, au vi- 
obiective economice și social
ite din Capitală, precum și din 
'e Iași și Bacău.

cheierea vizitei, delegația de 
ai P.C.U.S. a fost primită 
sul Stefan Andrei, membru 
il Comitetului Politic Exe- 
etar al C.C. al P.C.R. Cu 

. au fost evocate relații- 
enie și conlucrare pe mul- 

.anuri dintre cele două 
țări și popoare, exprimîn- 

totodată. hotărirea de a ac- 
împreună pentru dezvoltarea 

turilor româno-sovietice. in 
rmitate cu înțelegerile stabilite 
. mai înalt nivel.
convorbirea care a avut loc cu 

prile.i. desfășurată într-o 
sferă caldă, prietenească, a 
tipat tovarășa Eleonora Co- 
u. vicepreședinte al Consiliului 

>.ral de Control Muncitoresc al 
vitățil Economice și Sociale.

. fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ibasadorul U.R.S.S. la București.

Conferință de presă 
delegației parlamentare 

din Malta
Membrii delegației parlamentare 

.n Republica Malta, condusă de Da

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : Tragerea la sorți a grupelor 
de calificare pentru Jocurile Olimpice 

din 1988
La Ciudad de Mexico a avut loc 

tragerea la sorți a grupelor de califi
care pentru turneul de fotbal al 
Jocurilor Olimpice de vară din 1988. 
Echipa României va juca în grupa I 
europeană, alături de formațiile Po
loniei, Danemarcei, R.F. Germania și 
cîștigătoarea meciului preliminar : 
Grecia — Cipru. întîlnirile din ca
drul grupelor se vor desfășura între 
31 august 1986 și 30 aprilie 1988.

Campionatul mondial din Mexic
O Intr-un interviu acordat înain

tea finalei ®ampionatului mondial 
de fotbal (R.F. Germania — Argen
tina, meci ce se dispută astăzi) an
trenorul selecționatei argentinlene, 
Carlos Bilardo, a spus : „Va fi un 
meci foarte greu. Formația R.F. Ger
mania este extrem de puternică, mai 
ales în linia defensivă. In ceea ce 
privește zvonurile referitoare la mar
cajul strict ce i se va aplica lui Ma
radona, nu sini îngrijorat. Pe lingă 
principalul nostru atu, care se nu
mește Maradona, noi avem și o echi

Marele Duce al Luxemburgului 

niel Micallef, președintele Camerei 
Reprezentanților, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, efectuează 
o vizită în țara noastră, s-au intîlnit, 
simbătă. cu reprezentanți ai ziarelor 
centrale, Agenției române de presă 
— Agerpres și Radioteleviziunii.

Președintele Camerei Reprezentan
ților și-a . exprimat profunda satis
facție pentru primirea de către pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
delegației parlamentare malteze. Am 
putut constata — a arătat el — că 
intre țările noastre există largi po
sibilități de cooperare^ atit în dome
niul economic, cit și pe plan politic 
și cultural.

Oaspetele a evidențiat preocupări
le privind creșterea rolului parla
mentelor și parlamentarilor la afir
marea unei politici de pace și cola
borare. la înfăptuirea dezarmării, 
in primul rind a celei nucleare, la 
oprirea amplasării de noi arme în 
Europa și in întreaga lume, la solu
ționarea pe cale politică, prin trata
tive, a stărilor de încordare și con
flict. la instaurarea unei noi ordini 
economice iriternaționale.

La rindul lor, Cettina Darmenia 
Brincat și James Farrugia, membri 
ai Camerei Reprezentanților, după ce 
au relevat deosebita onoare de a fi 
fost primiți de președintele 
Nicolae Ceaușescu, au elogiat reali
zările obținute de poporul nostru în 
diferite domenii de activitate, apre
ciind că puternica dezvoltare econo
mică a României, bogatul său tezaur 
istoric și cultural oferă posibilități 
pentru lărgirea colaborării econo
mice și a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, pentru extin
derea legăturilor bilaterale. Oaspeții 
și-au exprimat opinia că există con
diții pentru intensificarea cooperării 
româno-malteze pe plan internațio
nal. în lupta pentru pace și securi
tate, pentru larga înțelegere și conlu
crare între toate națiunile. (Agerpres) 

pă bună, și de aceea sînt convins că 
pină la urmă victoria ne va surîde".

9 ,Cu prilejul unei conferințe de 
presă ținute la Ciudad de Mexico, 
fostul internațional englez Stanley 
Matthews (un „Matusalem al fotba
lului" — a jucat în prima ligă pînă 
la vîrsta de 50 de ani), a declarat că 
„Mundialul mexican" i-a oferit mul
te satisfacții sportive : jocul a fost 
în limitele fair playului in majori
tatea meciurilor, tehnica excelentă, 
mai ales la apărători.

• Cea de-a 26-a ediție a Campiona
telor internaționale de pentatlon mo
dem ale României s-a încheiat cu 
un dublu succes al sportivilor ro
mâni. învingători atit la individual, 
cit și pe echipe.

In clasamentul final individual, pe 
primul loc s-a situat Marian Gheor- 
ghe, cu un total de 5 585 puncte, ur
mat de Dragoș Păt-rui — 5 484 puncte 
și Serghei Gutzevici (U.R.S.S.) — 
5 383 puncte.

Pe echipe, primul loc a fost ocupat 
de România — 16 319 puncte, urma
tă de Ungaria — 15 838 puncte și 
U.R.S.S. — 15 763 puncte.

Ultima probă a competiției — cro
sul — a fost cîștigată de Dragoș Pă- 
trui, cu 1 348 puncte.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII 

SEYCHELLES

Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

împlinirea unui deceniu de la proclamarea independentei de stat a Re
publicii Seychelles îmi oferă prilejul să vă adresez calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi progrese pe calea 
dezvoltării libere, independente a tării dumneavoastră.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
România și Seychelles vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă, spre binele 
popoarelor noastre, al păcii. înțelegerii și colaborării internaționale.

Poporul Insulelor 
Seychelles sărbătoreș
te, la 29 iunie, împli
nirea unui deceniu de 
la proclamarea inde
pendenței naționale.

Stat insular, situat 
la peste 1 000 kilome
tri distantă de coaste
le răsăritene ale Afri
cii. Republica Sey
chelles are o suprafa
ță de 280 kmp și o 
populație de 62 000 lo
cuitori care se ocupă 
cu cultura trestiei de 
zahăr, ceaiului, vani
liei și altor produse 
tropicale. Principala 
sursă de venituri o 
constituie însă turis
mul. frumusețile natu
rale ale tării atrăgînd 
anual un mare număr 
de vizitatori din dife
rite colțuri ale lumii.

In perioada scurtă 
care a trecut de la 
proclamarea indepen
dentei. tînărul stat din

zona Oceanului Indian 
a depus eforturi susți
nute in vederea lichi
dării consecințelor ne
faste ale anilor de 
dominație colonială și 
a făuririi unei "vieți 
noi. El a reușit, în 
ciuda unui șir de 
greutăți, printre care 
agresiunea declanșată 
împotriva sa in 1981 
de un grup de merce
nari recrutați de 
R.S.A.. să obțină suc
cese pe calea înfăptui
rii obiectivelor propu
se. Au fost extinse 
suprafețele agricole, 
au apărut primele o- 
biective industriale, 
s-a dezvoltat învăță- 
mintul. Aceste efor
turi de dezvoltare ur
mează a fi intensi
ficate in cadrul pla
nului national pe pe
rioada 1985—1989. care 
prevede realizarea a 
circa 300 proiecte, ca

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 89 iunie, ora 21 — 2 
iulie, ora 21. în țară : .Vremea se va 
încălzi ușor, în cea mai mare parte a 
țării. Cerul va fl variabil, mai mult 
noros în nordul și estul țârii, unde la 
începutul intervalului vor cădea ploi 
locale sub formă de averse, însoțite de

CARNET CULTURAL
CĂLĂRAȘI. La Oltenița a avut 

loc un schimb de experiență cu 
tema ..Universitatea cultural-știin- 
tifică. centru al educației perma
nente și multilaterale a maselor", 
în expunerile si intervențiile parti- 
cipantilor. a fost subliniată impor
tanta răspindirii cunoștințelor cul- 
tural-stiintifice pentru formarea si 
consolidarea concepției materialist
dialectice despre lume si viată, 
pentru perfecționarea pregătirii 
profesionale, științifice, tehnice, sa
nitare si juridice a oamenilor mun
cii. (Mihail Dumitrescu)

VASLUI. în orașul. Negrești, ju
dețul Vaslui, se desfășoară „Săp- 
tămina culturii și educației socia
liste". Unitățile economice, casa 
de cultură si biblioteca orașului 
găzduiesc cu acest prilej dezbateri, 
prezentări de cărți si intilniri ale 
cenaclurilor literare cu oameni ai 
muncii, expoziții, spectacole cul- 
tural-artistice. Sînt prezenti scrii
tori. editori, cadre didactice uni
versitare si cercetători din Bucu
rești. Iași si Bacău. (Petru Necula).

MARAMUREȘ. In peisajul pito
resc al punctului turistic Stejarul 
din comuna Șomcuta Măre s-a des
fășurat un amplu spectacol al por
tului. cîntecului si dansului mara
mureșean. In organizarea comitetu
lui județean U.T.C. și a consiliului 
județean al pionierilor si șoimilor 
patriei, actuala ediție a acestei 
manifestări a atras un număr mare 
de formații artistice ale tineretului 
si elevilor din județ, precum si in
vitați din județele Cluj si Neamț. 
(Gheorghe Susa).

HUNEDOARA. In prezenta unui

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de exemplu : recon
strucția centrului ora
șului Victoria — capi
tala tării, electrifica
rea insulei La Dique. 
ridicarea unui nou ba
raj ș.a.

Animat de senti
mente de prietenie 
fată de popoarele care 
au pășit pe calea dez
voltării de sine stătă
toare. poporul român 
urmărește cu simpa
tie realizările obținute 
de poporul din Sey
chelles pe linia făuri
rii unei vieți noi,1 li
bere și prospere. 
România socialistă a 
stabilit relații diplo
matice cu Seychelles 
și acționează pentru 
extinderea legăturilor 
de colaborare, cores
punzător intereselor 
reciproce, ale cauzei 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.

descărcări electrice. In celelalte re
giuni, averse izolate, Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
în estul țării șl la munte. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, izolat mai eoborîte în depre
siuni, iar maximele între 18 și 23 
grade, local mai ridicate, la sfîrșitul 
intervalului. Pe alocuri, ceață slabă. 
In București : Vremea se va Încălzi 
ușor, Iar cerul va fi variabil, favora
bil ploii sub formă de aversă. Vîntul 
va sufla moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila intre 13 și 15 grade, 
iar maximele între 23 și 26 grade.

numeros public, la Hațeg s-a în
cheiat cea de-a XI-a ediție a 
„Săptăminii cultural-educative". 
Colocviul de istorie „Tara Hațegu
lui — străvechi pămînt românesc", 
cadranul politic ..România socialis
tă — angajare plenară în marele 
front al păcii", momentele poetice 
si ale trecerii in revistă a unor re
numite formații artistice, sub ge
nericul „Partid iubit. îți mulțu
mim". Salonul cărții, intilniri ale 
cenaclurilor literare cu tineretul — 
iată cîteva din acțiunile care au 
avut o largă audientă la un mare 
număr de spectatori. (Sabin 
Cerbu)

SUCEAVA. ..Cartea — mijloc 
important de instruire si educare 
a maselor. Forme si metode folo
site pentru popularizarea si difu
zarea cărții social-politice. tehnico- 
stiintifice si beletristice în rîndul 
oamenilor muncii" este genericul 
sub care, la casa cărții ..Mihai Emi- 
nescu" din Suceava și la casa 
cărții ..Mihail Sadoveanu" din 
Fălticeni, s-a desfășurat un schimb 
de experiență al lucrătorilor din 
librăriile din județ. Cu acest prilej, 
la Fălticeni a avut loc și acțiunea 
educativă „Făurirea P.C.R. — mo
ment hotărîtor în lupta poporului 
nostru ‘ pentru progres social, pen
tru viitorul luminos al patriei". 
(Sava Bejinariu).

PRAHOVA. în stațiunea Sinaia 
s-a încheiat duminică prima ediție 
a Tirgului de filatelie ’86 — mani
festare cultural-educativă organi
zată în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Au parti
cipat filateliști din 21 de județe ale 
țării. (Constantin Căpraru).

(JatnenLfafîte, semnificații

JIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Timpul prezent al construcției
Varșovia trăiește in aceste zile 

atmosfera unui eveniment de în
semnătate deosebită in viafa politi
că a poporului polonez : astăzi iș> 
începe lucrările cel de-al X-lea 
Congres al P.M.U.P. Sintetizind 
drumul parcurs în perioada ante
rioară. adoptind direcțiile dezvol
tării in continuare a țării, Con
gresul va discuta, totodată, proiec
tul noului Program al P.M.U.P., 
precum și proiectul Tezelor, docu
mente pe marginea cărora și-au, 
spus cuvîntul. in cadrul dezbateri
lor premergătoare forumului co
muniștilor polonezi, numeroși oa
meni ai muncii, comuniștii, expo
nent ai intereselor șl năzuințelor 
întregului popor polonez.

...Varșovia. La încrucișarea stră
zii Nowy Swlat (Lumea nouă) cu 
bulevardul Jerozolimskie, o inscrip
ție gravată în piatră reamintește : 
„întreaga populație construiește 
Capitala". Astăzi varșovianul poate 
să adauge : „a construit-o“, căci în 
acești ani noul reprezintă aici 
peste 90 ia sută în industrie, 80 
la sută din locuințe, școli, spitale, 
edificii publice, peste 80 la sută din 
transporturi. Peste 60 la sută din 
minunatele parcuri și grădini ale 
Varșoviei au fost amenajate după 
război. 90 la sută din monumentele 
și clădirile istorice, distruse de 
hitleriști, și-au regăsit splendoarea 
de odinioară. Toate monumentele 
varșoviene au fost reintegrate pie
țelor și străzilor lor, acolo unde le 
este locul de secole întregi, acolo 
unde atîtea generații le-au cunos
cut. Oamenii au construit în acești 
ani — cu energia pe care numai 
libertatea o poate hrăni — noi 
uzine, școli și edificii publice, 
mărturii ale forței unui popor 
căruia nimic nu i-a putut infringe 
vocația constructivă.

Cu două zile înaintea eliberării, 
ia 15. ianuarie 1945, hițleriștii au in
cendiat Biblioteca publică, cu cele 
300 000 de volume, din care cîteva 
mii de o valoare inestimabilă. Puțin 
mai tîrziu, ocupantul avea să pună 
pe foc Biblioteca Națională și Bi
blioteca Krasinski, unde se păstrau 
cele mai vechi documente scrise 
ale culturii naționale. 700 de ani de 
istorie, artă și cultură puse pe foc 
in cîteva luni, zile, ore... Mai bine 
de jumătate din populația Var
șoviei n-a știut, în acele zile și 
nopți, ce înseamnă casă, apă, gaz. 
telefon, mijloace de transport. Dar 
existau atunci, la 17 ianuarie 1945, 
20 de milioane de metri cubi de 
ruine : din acestea și în locul aces
tora. reeditind — pentru a cita 
oară ? — legenda pasării Fenix, 
oamenii acestui oraș au luat-o de 
la capăt, refăcînd casă cu casă, 
stradă cu stradă, cartier cu cartier, 
punînd la loc, lipind cu sudoarea 
și șîngele lor pietrele monumen
telor ruinate, zidurile caselor 
nimicite.

La una din porțile de intrare ale 
orașului, în cartierul Wola, se 
inalță un impresionant monument 
— operă a sculptorului Gustav 
Zemla — închinat „celor căzuți. dar 
neînfrînți" : oelor care, timp de 
aproape 30 de zile, au apărat cu 
piepturile lor poarta Varșoviei. Pe 
locul cumplitei amintiri de acum 
peste 40 de ani, un uriaș căzut, cu 
pieptul spintecat, se sprijină pu
ternic cu palma de pămîntul sfînt 
al patriei, în timp ce ochii, parcă 
vii, plini de o tragică strălucire, 
privesc în zarea viitorului. Palma 
puternic înfiptă în pămîntul apărat 
pînă la ultima răsuflare a pieptu
lui spintecat ține parcă privirea 
trează, săgetind. dincolo de moarte, 
către viitor : impresionant simbol 
al unei atitudini invincibile, al unui 
popor care apără o cauză dreaptă 
și care nu poate fi înfrînt. Monu
mentul varșovian concentrează în 
sine, omagiindu-le, învățămintele 
secolelor eroice în care voința de 
libertate, dreptul la o viață demnă 
au forjat într-o materie incasabilă 

profilul unui popor, caracterul, fi
lozofia și morala unei națiuni.

în cei 40 de ani care au trecut 
de la eliberare, în anii construc
ției socialiste, chipul Varșoviei, ca 
al întregii Polonii, a devenit mai 
strălucitor, încărcat de culorile 
unei vieți libere și demne.

Congresul al X-lea al P.M.U.P., 
destinat să dezbată căile șl mij
loacele de realizare a noilor 
obiective ce stau în fața economiei, 
științei, culturii și învățămîntului. 
de creștere mai accentuată a rit
mului de dezvoltare, de continuare 
a procesului de democratizare a 
întregii vieți sociale, de valorifi
care mai înaltă a resurselor mate
riale și umane ale țării, constituie 
un eveniment ce a dinamizat în
treaga viață publică. Ziua deschi
derii lui reprezintă punctul culmi
nant al unei intense activități po- 
litico-ideologice, activitate la care 
participă sute de mii de mem
bri de partid, sute de mii de oa
meni ai muncii, intelectuali, oa
meni de știință, ingineri și tehni
cieni. tineri și vîrstnici, bărbați si 
femei. „Pentru prima oară in

CORESPONDENTA 
DIN VARȘOVIA

istoria sa — arăta tovarășul 
Wojciech Jaruzelski - Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez va 
prezenta clasei muncitoare si na
țiunii o concepție de ansamblu pe 
termen lung de construcție a so
cialismului in Polonia. Dorim ca 
acest document să fie demn de 
cele mai bune tradiții ale partidu
lui nostru".

...Ne aflăm în raionul varșovian 
Wola, unul dintre locurile încăr
cate de istorie, unde s-au afirmat, 
cu mai bine de o sută de ani în 
urmă, „cele mai bune tradiții" de 
luptă și organizare ale clasei mun
citoare poloneze. Wola. supranumit 
„raionul roșu" : leagănul mișcării 
revoluționare organizate a munci
torilor, locul unde în 1882 a luat 
ființă primul partid marxist polo
nez — „Proletariatul" — ale cărui 
teluri s-au exprimat în „Manifes- 

' tul Comitetului muncitor".
Un om tînăr ne însoțește de-a 

lungul acestei cronici în imagini și 
obiecte : primul-secretar al Comi
tetului raional de partid Wola, 
Wojciech Petrașinski. Cu voce 
calmă, egală, o voce de povestitor 
și nu de orator, evocă un trecut 
glorios, se oprește și dă explicații 
in fața fotografiilor, îngălbenite de 
vreme, ale unor eroi intrați defi
nitiv in patrimoniul clasei munci
toare : „au trăit, au muncit, au 
luptat și adesea au murit aici, in 
Wola, locul de unde s-a ridicat 
prima chemare la luptă unită a 
mișcării noastre muncitorești". In- 
tr-un secol, ’„raionul roșu" a 
parcurs un drum uriaș : de la pri
mele ateliere ale breslașilor varșo- 
vieni, la incomparabilele investiții 
ale epocii socialiste, care au făcut 
din Wola cel mai important raion 
industrial al Varșoviei contempora
ne, puternică citadelă muncitoreas
că. Argumentele acestei „puteri" ? 
Raionul Wola are 44,5 kmp și re
prezintă 16 la sută din suprafața 
Varșoviei : aici sînt concentrate 30 
de mari întreprinderi industriale, 
caracterizate printr-o producție de 
înaltă tehnicitate și precizie. 15 la 
sută din populația Varșoviei locu
iește în raionul Wola, iar 58 000 din 
muncitorii capitalei lucrează aici, 
în 1985, puternica industrie a 
Wolei a depășit cu 7,6 la sută pro
ducția lui 1979, considerat anul cu 
nivelul cel mai înalt și demonstrînd 
astfel hotărirea tuturor oamenilor 
muncii de a întîmpina apropiatul 
congres cu rezultate superioare, pe 
măsura marilor obiective ce stau în 
fața economiei poloneze. O econo

mie ale cărei teluri nu pot fi atinse 
— cum ne-au spus toți interlocuto
rii noștri — decit printr-o înaltă 
calificare a oamenilor. Așa
dar, cadre, oameni cu inaltă pre
gătire, cu atitudine novatoare și 
spirit de inițiativă, receptivi la nou. 
Raionul Wola dispune astăzi de tot 
ce este necesar pentru formarea și 
educarea unor astfel de oameni cu 
inaltă pregătire, el are o „putere" 
științifică și tehnică măsurabilă nu 
numai îp rezultatele mereu mai 
bune ale colectivelor muncitorești, 
dar și in calitatea invățămîntului 
din cele 25 de scoli medii, 35 post- 
liceale, din institutul de invățămint 
superior, precum și prin nivelul ac
tivității celor cinci muzee aflate pe 
teritoriul aceluiași raion, a „Tea
trului Wola" și a celor cinci cine
matografe, 35 de biblioteci publice 
ș.a. „Avem nevoie de toate forțele 
înaintate ale societății — ne spune 
tovarășul Pietrașinski — de expe
riența și priceperea lor, de entu
ziasmul și setea de nou ale tinere
tului. Avem nevoie de cit mai 
mulți oameni fermi și corecți, ope
rativi și harnici, cu spirit de iniția
tivă, gindire creatoare, novatoare. 
Noi considerăm munca exemplară 
și novatoare o îndatorire de 
partid".

...Pe Zbigniew Zaba l-am cunos
cut mai întîi, fără ca el să știe, in- 
tr-Un parc din „Marienstadl", pe 
malul Vistulei : ne invita să-1 pri
vim înt.r-0 fotografie (alb-negru, 
40/50 cm), de unde ne arunca un 
zimbet deschis un tinăr cu părul 
negru descoperind o frunte înaltă, 
boltită — de poet romantic sau de 
savant distrat, al cărui zimbet e 
menit să-i ascundă stingăcia în 
viața de toate zilele. Expusă in
tr-un pavilion unde se aflau pro
dusele fabricii în care lucrează, 
fotografia era însoțită de un text 
laconic : „Zbigriiew Zaba, 32 de ani, 
șef de brigadă în secția de montaj 
a Uzinei de aparate de radio 
„Marcin Kasprzak», raionul Wola, 
delegat la cel de-al X-lea Congres 
al P.M.U.P.". „Poetul romantic" 
este, în realitate, un tînăr dinamic, 
plin de vitalitate puțin comună, 
exponent reprezentativ al celor 
5 500 de muncitori tineri ai uzinei 
care produce circa 30 de tipuri de 
aparate de radio, o treime desti
nate exportului, avînd un plan de 
producție pe 1986 de 600 milioane 
bucăți, în valoare de 16 miliarde 
zloți. Tînărul din fotografie ne în
soțește în vizita prin secțiile uzinei, 
ne prezintă cu lux de amănunte 
profilul, activitatea, rezultatele 
muncii oamenilor pe lingă care tre
cem, le zîmbește și îi salută („prie
tenii mei"), cunoaște uzina, cum se 
spune, ca pe buzunarele proprii 
(înființată în 1951, întreprinderea 
continuă să rămînă tînără, vîrsta 
medie fiind de 33 de ani). „Oame
nii noștri sînt foarte activi, dornici 
să învețe. Sintem mîndri că la noi 
în uzină își desfășoară activitatea 
cel mai vechi «Club de inovații 
tehnice și raționalizări» din Polo
nia. Anul trecut am obținut locul I 
pe țară. Valoarea acestei activități: 
peste 1 milion de zloți. Fiecare al 
cincilea muncitor al nostru este un 
inovator". Prin cunoașterea com
plexă a vieții și muncii, prin în
țelegerea cuprinzătoare a cerin
țelor actuale puse în fața indus
triei și economiei, tînărul muncitor 
Zbigniew Zaba ni s-a părut nu ro
mantic și visător, cum ni-1 arătase 
fotografia din parcul de pe malul 
Vistulei, ci un om energic și cu 
simțul realității, pe deplin con
știent de răspunderea față de cali
tatea sa de proprietar și beneficiar 
al unei avuții pe care trebuie să o 
sporească cu noi valori : tezaurul 
civilizației socialiste, a cărui dez
voltare, în continuare, este chemat 
să o dezbată și să hotărască Con
gresul al X-lea al P.M.U.P.

C. STANESCU

UN ÎNDEMN-AVERTISMENT 

AL ÎNTREGII LUMI MEDICALE:

Lăsati țigara!
Lupta împotriva fumatului — o luptă 

pentru sănătatea tuturor
Iarăși despre filmat ?
Da, iarăși despre fumat I
„Cruciada împotriva fumatu

lui", care ia proporții planeta
re, își are rațiunea ei. Adevă
rurile pe care le promovează 
sînt nu numai demonstrabile, 
dar, din păcate, își trag seva 
dintr-o realitate dramatică, pe 
care specialiștii, pentru a-i ur- 
nări mai atent mișcarea peri- 
uloasă, au codificat-o și dat-o 
. Jn grija computerelor.
’n această ordine de idei, ce 

spune ultimul raport al Or
ganizației Mondiale a Sănătății?

4 000 de miliarde de țigări se 
ind anual pe glob. Se vind si. 
■ident, se fumează ! Asta ar 
hivala cu circa 1 000 de țigări 
îtru fiecare femeie, pentru 

.■care bărbat, pentru fiecare 
pil de pe Terra. Asta înseam- 

că în intreaga lume se chel- 
iesc în total, pentru fumat, 

jur de 85—100 miliarde de 
ari.

Expresii valorice, argumente 
ire au darul să copleșească, 
ombatanții pe... irespirabilele 
aricade ale fumului de țigară 

putea veni și ei cu „argu- 
nte" : „85—100 de miliarde 
eltuiți pentru fumat ? Și ce-i 

t asta ? Cheltuieli ca oricare 
Ițele, pentru o plăcere. Incri- 
oinează careva cheltuielile pen- 
ru plăcerea... fotbalului ori a 
■urnei de mestecat ?“

De acord cu logica acestei în- 
mpinărl, dar...
Dar s-o ducem mai departe.

Să vedem cit costă plăcerea fu
matului în raport cu celelalte 
plăceri. Extragem din același 
raport alarmant al Organizației 
Mondiâle a Sănătății :

Ceața otrăvitoare a țigării se 
face vinovată de moartea pre
matură, intr-un singur an, pe 
glob, a unui număr de cel pu
țin un milion de oameni. (Are 
cineva curajul să stabilească 
„prețul de cost" al acestui cum
plit tribut ?). Mai reținem din 
statisticile cuprinse in raportul 
evocat : fumatul este unul din 
principalii vinovați ai bolilor 
cardiovasculare, „flagelul cei 
mai dezastruos pe care l-a cu
noscut vreodată omenirea". Șase 
sute de mii de noi cazuri de 
cancer pulmonar apar pe glob, 
in fiecare an, de această proli
ferare vinovatul numărul unu 
fiind... tutunul. Calculindu-se 
cu rigoare tendințele acestei e- 
voluții, se estimează că, dacă 
nu intervin bariere drastice in 
calea fumului de țigară, numă
rul celor atinși de necruțătorul 
cancer pulmonar se va ridica la 
două milioane in jurul anului 
2000. Fumatul este răspunzător 
de aproape 90 la sută din toate 
cazurile de cancer pulmonar și 
de aproximativ o treime din 
toate cazurile de cancer. Și tot 
statistica demonstrează impla
cabil : daunele provocate de 
acest flagel de proporții al 
secolului nostru, în care se in
clud si cheltuielile medicale, de
pășesc încasările din producția 

de țigări cu circa opt miliarde 
de dolari pe an.

Iată deci dimensiunea acestui 
„rău al secolului" pe care îl 
trăim. Iată tot atîtea semnale 
de alarmă pentru factorii de 
răspundere din întreaga lume 
— medici, pedagogi, psihologi, 
sociologi, instituții specializate, 
guverne, parlamente — preocu
pați de soluții viabile în aver
tizarea asupra consecințelor fu
matului, in combaterea acestui 
viciu care, indubitabil, are pe 
conștiință atîtea vieți omenești, 
în parlamentul vest-european 
s-a cerut instituirea unei cam
panii împotriva fumatului în 
toate localurile publice din ță
rile Pieței comune... Autoritățile 
din R.F.G. au făcut public fap
tul că „fumatul pasiv" este a- 
proape la fel de dăunător sănă
tății ca și fumatul propriu-zis... 
Guvernul britanic a interzis re
clama țigărilor in cinematogra
fe, în apropierea școlilor, in pu
blicațiile cu largă circulație in 
rindul tinerilor... Ankara : ex
presia „fumează ca un turc" 
este pe cale să fie detronată în 
această țară și înlocuită cu o 
altă realitate. In numeroase 
provincii a fost interzis fumatul 
in instituții guvernamentale, 
precum și într-o serie de loca
luri publice... Societatea ameri
cană împotriva cancerului a ce
rut interzicerea completă a tu
turor reclamelor pentru orice 
categorie de țigări sau tutun...

Fumatul seceră vieți ome
nești. Fumul celor 4 000 de mi
liarde de țigări, cite se aprind 
intr-un ah, trebuie oprit. Spre 
binele omului, din grija supre
mă pentru sănătatea omului.

Medicina, știința in general aduc noi 
probe acuzatoare la „dosarul țigării”

Sînt preocupări firești, gene
rate de grija și răspunderea 
pentru sănătatea populației. 
Cu atit mai mult cu cit 
asupra urmărilor unor astfel de 
obiceiuri dăunătoare nu se emit 
doar ipoteze, ci se demonstrează 
cu datele realității cit de mare 
este prețul pe care omul îl plă
tește. Asupra acestui preț dra
matic și absurd in același timp 
al fumatului l-am rugat să stă
ruie pe tovarășul prof. dr. do
cent Constantin Anastasatu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, reputat specialist în do
meniul medical :

— In această direcție, in ulti
mii cincizeci de ani s-au între
prins sistematice cercetări ști
ințifice de laborator, anchete 
clinice și in rindul populației. 
Și absolut toate s-au soldat cu 
ferme, indubitabile concluzii : 
fumatul generează un procent 
ridicat de cancer pulmonar, la- 
ringian, al vezicii urinare, cu 
alte localizări ; bronhopneumo- 
patia cronică obstructivă cu e- 
voluție spre insuficiența cardio- 
pulmonară ; cardiopatia ische
mică sau infarctul de miocard :

După cum bine se știe, în țara 
noastră s-au inițiat măsuri efi
ciente pentru interzicerea fuma
tului în diverse unități econo
mice, de alimentație publică, în 
mijloacele de transport in co
mun etc. S-au întreprins și se 
întreprind studii de specialita
te, se desfășoară largi campanii 
profilactice de educație sanitară 
și conștientizare asupra perico
lului fumului de țigară pentru 
organismul uman, pentru sănă
tate în genere, pentru tineri în 
mod deosebit. O recentă ședin
ță a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. a! P.C.R. a ridicat, 
drept cerință de imediată actua
litate, promovarea unor acțiuni 
profilactice și mai susținute, fu
matul și consumul de alcool 
fiind socotite obiceiuri profund 
dăunătoare sănătății.

diversele boli ale sistemului cir
culator periferic, ulcere gastri
ce persistente etc.

— Destui fumători pot da re
plica : riscul de a oontracta a- 
ceste boli îl au și cei care n-au 
aprins in viața lor o țigară.

— Perfect adevărat. Dar cel 
care se grăbește să dea o ase
menea replică să ia în calcul și 
următoarele date ale realității : 
riscul îmbolnăvirilor de cancer 
pulmonar, de exemplu, este de 
cel puțin 10 (zece) ori mai mare 
pentru fumători, în general, șl 
de... 70—80 ori mai mare la fu
mătorii cu vechi state de servi
cii în slujba fumului de țigară. 
Folosindu-mă și eu de dreptul 
la replică, pun întrebarea : dacă 
voiajul cu avionul ar prezenta 
un risc de 10 la sută, ar mai 
opta cineva pentru călătoria ae
riană ? Mă îndoiesc că da. în 
aceste circumstanțe, nu-i ab
surd să te angajezi în ..călăto
ria" cu atitea și atîtea riscuri a... 
fumatului ? O anchetă pe 1 000 
de persoane efectuată de noi. la 
Institutul de ftiziologiq. a pus 
in evidență faptul că 42,3 la 
sută dintre fumători, 21,6 la sută 
dintre foștii fumători și 6,1 la 
sută dintre nefumători contrac

taseră bronșita tabagică, boală 
care, între altele, obligă orga
nismul la eforturi suplimentare 
de curățire a aparatului bron- 
șic poluat în permanență de 
„funinginea" țigării.

Cum se înfățișează privirii 
profanului și deopotrivă specia
listului un plămin de fumător 1

Dr. Lydia Verona Popescu, 
șef de lucrări la Clinica de chi
rurgie toracică, Institutul de 
ftiziologie din București :

— Fumatul — mai mult ori 
mai puțin îndelungat — deter
mină modificări cu totul ne
dorite la nivelul tuturor ele
mentelor constitutive ale plămî- 
niior. Adică : al bronhiilor, țe
sutului pulmonar și vaselor 
sanguine și limfatice. Toate a- 
cestea generează o scădere im
portantă a funcției respiratorii 
incit, uneori, pacientul pierde 
astfel șansa de a fi salvat prin 
operație.

Dr. Arcadie Percek, radiolog 
la Spitalul clinic „Dr. I. Canta- 
cuzino" din Capitală :

— Știe fiecare ce se întîmplă 
cu lemnele, petrolul sau moto
rina arse în sobă sau în diver
se instalații. Ele lasă pe horn, 
în burlane ori pe țevi urme 
puternice de funingine. Așa se 
întîmplă și cu fiecare țigară, 
care poluează „hornul" traheo- 
bronșlc. Fumul inhalat produce 
alterări ale țesuturilor chiar de 
la intrarea în căile respiratorii 
și pînă în profunzimea bronșio- 
lelor terminale șl a alveolelor 
pulmonare, oxigenarea organis
mului, în aceste condiții, făcîn- 
du-se cu mare dificultate. „Ați 
putea anticipa reacția unul fu
mător pus față în față cu ima
ginea «pe viu» a propriului său 
plămin ?“. Nu-mi pot imagina 
decit o reacție de șoc violent, 
în măsură să determine o ati
tudine, un comportament girat 
de grija înțeleaptă pentru pro
pria sănătate.

— Sînt și persoane care avan
sează ideea „țigărilor dietetice", 
mai puțin nocive. Tovarășe dr. 
Percek, subscrieți la asemenea 
soluție ?

— Cîtuși de puțin. Problema 
reală este renunțarea și nu în
locuirea unei țigări cu altă ți
gară, fie ea botezată și... diete
tică. Renunțarea din convinge

rea că se cîștigă ani de viață, 
deoarece nu degeaba se spune 
că fumatul este „o sinucidere 
lentă".

— Foarte multe firme din 
străinătate — adaugă dr. Lydia 
Verona Popescu — fac reclamă 
țigărilor cu filtru, despre care 
se afirmă că reduc concentrarea 
nicotinei, ba chiar și 1—2 sub
stanțe nocive. Avocații.,. țigării 

ar trebui să spună însă că nu-i 
nici un „ciștig" să reții doar 
1—2 substanțe care fac rău, că 
nici un fel de filtru din lume 
nu poate reține cele peste... 
I 200 de substanțe nocive iden
tificate în țigări ori rezultate în 
timpul arderii.

— Mecanismele imbătrînirii 
implică sau nu fumatul între 
factorii importanți ? Adresăm 
această întrebare dr. Mircea 
Dumitru, director al Institutului 
național de geriatrie și geronto
logie.

— Fără discuție. Cu atit mai 
mult cu cit s-a demonstrat că 
acest obicei nefast are un rol 
esențial în accelerarea îmbătri- 
nirii prin îmbolnăvirea apara
tului cardiovascular și pulmo
nar în special. Evident, are un 
ecou nefavorabil în întreg or
ganismul, care este un sistem 
unitar. Priviți, de exemplu, o 
femeie care fumează excesiv. 

Are tenul mal închis, riduri mai 
accentuate, precoce, unghiile și 
degetele îngălbenite de tutun, 
dantura înnegrită, la care se in
stalează frecvent paradontoza. 
Sînt constatări, repet, la prima 
vedere, fără a mai adăuga cor
tegiul de suferințe datorate fu
matului șl care, toate la un loc, 
accelerează procesul de îmbă- 
trînire a omului, în genere.

Ajunși în miezul fierbinte al 
acestor argumente, să încercăm 
un succint tur de orizont asu
pra speranței de viață a fumă
torilor, in comparație cu nefu
mătorii. Aflăm despre un studiu 
pe care Societatea americană de 
cancer I-a făcut pe un număr 
de peste un milion de bărbați 
și femei. Ce arată acesta ? Mai 
intîi și întîi că speranța de su
praviețuire scade pe măsură ce 
crește numărul de țigări fuma
te zilnic. Astfel, se precizează 
că 77,7 la sută dintre nefumă
torii în vîrstă de 25 de ani pot 
spera să atingă 65 de ani, în 
vreme ce numai 54 la sută din
tre cei care obișnuiesc să fume
ze 40 de țigări pe zi — sau mai 
multe — pot spera să ajungă la 
o asemenea virstă. Potrivit a- 
celuiași studiu, „luxul" de fu
mător se plătește. în medie, cu 
8,3 ani din viață. Chiaj și consu
mul moderat, de numai 1,9 ți
gări pe zi, scade 4,6 ani din du
rata medie a supraviețuirii. Mai 
adăugăm : speranța de supra
viețuire se diminuează cu cit 
începe mai de timpuriu practi
carea fumatului. Astfel, cei care 
au început să fumeze înainte 
de 15 ani plătesc cu 8,2 ani din 
viață în raport cu nefumătorii, 
iar cei care au îndrăgit „iarba 
dracului" între 25 și 34 ani, cu 
4,5 ani.

Greu preț ! Pentru toți fu
mătorii, in genere, pentru cei 
din preajma lor. Dar cel mai 
greu preț este plătit de către 
tineri. Studiile întreprinse sînt 
unanime in a aprecia acest fapt 
drept cel mai grav.

Dar despre asemenea consta
tări, despre noi piese acuzatoa
re la „dosarul fumatului" — 
într-un număr viitor al zia
rului nostru.

Elena MANTU
Ilie TĂNASACHE



lin amplu program de dezvoltare 
economico-socială, afirmare pregnantă 

a politicii de pace si înțelegere 
internațională prnmnvate de Rumania, 

de președintele Nicoiae Ceausescu 
RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DIN DIFERITE TARI ALE LUMII

Schimb de mesaje intre secretarul general 
al Partidului Comunist Român și președintele 

Partidului Socialist Portughez
LISABONA 28 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise -tova
rășului Antonio Macedo, președinte
le Partidului Socialist Potrughez, un 
cald salut. împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și de noi 
succese în activitate.

Mulțumind, tovarășul Antonio Ma
cedo a rugat să se transmită tova
rășului Nicoiae Ceaușescu un cordial 
mesaj prietenesc, calde urări de să
nătate. de noi succese în bogata ac
tivitate pe care o desfășoară în frun
tea Partidului Comunist Român, a 
României socialiste.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către Antonio 
Macedo a tovarășului Ion Stoian,

CONGRESUL PARTIDULUI

membru supleant al Comitetului Po
litic ’ Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care reprezintă partidul nos
tru la lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Partidului Socialist Por
tughez.

In cursul convorbirii s-a evidențiat 
evoluția ascendentă a relațiilor din
tre cele două partide și s-a exprimat 
dorința comună de a se acționa pen
tru extinderea raporturilor tradițio
nale de prietenie și colaborare din
tre popoarele și țările noastre. S-a 
relevat, totodată, necesitatea intensi
ficării conlucrării între cele două 
partide pe,plan internațional, pentru 
rezolvarea problemelor stringente cu 
care se confruntă omenirea și. in 
primul rînd. pentru apărarea și men
ținerea păcii în lume.

SOCIALIST PORTUGHEZ

/ ÎNCHEIEREA congresului
UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLA’j

Tovarășul Milanko Renovița — 
ules președinte al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
care a dezbătut pe larg problemele dezvoltării economico-sociale a 
României în acest cincinal și în perspectivă pînă în anul 2000, cuvân
tările rostite de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, conținînd indicații și 
orientări de o excepțională importanță pentru ridicarea în continuare 
a patriei noastre socialiste pe noi culmi de civilizație și progres, im
portanța documentelor adoptate în aceste zile, program de muncă al 
întregului popor, sint reflectate de mijloacele de informare în masă 
din .diferite țări. Acestea pun în evidență, totodată, poziția fermă, con
secventă a României, a președintelui Nicoiae Ceaușescu în problemele 
păcii și dezarmării, preocuparea permanentă pentru făurirea unei lumi 
care să devină un cadru propice progresului și prosperității tuturor 
statelor lumii.

Obiective majore, 

deschizătoare de noi 

perspective
Informîndu-și cititorii !n legă

tură cu lucrările recentei plenare 
a C.C. al P.C.R., ziarul „PRAVDA" 
publică o amplă relatare sub titlul 
„Sint examinate sarcinile dezvol
tării". Secretarul general al P.C.R., 
Nicoiae Ceaușescu, care a luat 
cuvintul la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, 
scrie ziarul, a subliniat că noul 
cincinal are o importantă hotărî- 
toare pentru înfăptuirea progra
mului P.C.R. de dezvoltare econo- 
mico-socială. Planul prevede tre
cerea la o dezvoltare intensivă a 
industriei și agriculturii. Pre
ședintele României — subliniază 
ziarul — a atras atenția în mod 
deosebit asupra necesității dez
voltării bazei de materii prime și 
a îndeplinirii programului ener
getic, îmbunătățirii calității pro
ducției, creșterii productivității 
muncii.

Conducătorul României a arătat 
că. in cincinalul actual, tara sa 
își va dezvolta relațiile cu statele 
membre ale C.A.E.R., va înfăptui 
programele de lungă durată și Pro
gramul complex al progresului 
tehnico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R. pînă in anul 2000. To
varășul Nicoiae Ceaușescu a men
ționat că Apelul statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
către statele membre ale N.A.T.O., 
către toate țările europene, cu- 
prinzînd un program de reducere 
a trupelor, armamentelor conven
ționale și a cheltuielilor militare 
cu 25 la sută pină în anul 1990, are 
o însemnătate deosebită, oferind 
pentru prima dată o perspectivă 
reală de a se trece —o dată cu 
reducerea armelor nucleare — și 

■ la reducerea substanțială a arnria- 
1 mentelor convenționale, evidenția

ză ziarul sovietic.
Relatări cu privire Ia desfă

șurarea lucrărilor plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și Ia conținutul 
cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu au publicat.de 
asemenea, ziarul „SOVETSKAIA 
ROSSIA" și agenția T.A.S.S.

In relatarea sa despre cuvîn- 
farea rostită de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu la deschiderea 
lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R., 
ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO" 
a pus în evidență faptul că Româ
nia va dezvolta în acest cincinal 
relațiile cu țările membre ale 
C.A.E.R. și va îndeplini programele 
speciale de lungă durată și preve
derile programului complex privind 
progresul tehnico-științific al sta
telor membre ale C.A.E.R. pînă în 
anul 2000.

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de lg, Varșovia a adop
tat hotărîri importante, care reflec
tă voința țărilor socialiste de a face 
totul pentru schimbarea cursului 
periculos al evenimentelor, pentru 
o politică de destindere și de 
pace, a subliniat secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
Nicoiae Ceaușescu. în cuvîntarea 
rbstită la deschiderea lucrărilor 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, infor
mează ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND", din R. D. Germană.

Cjitindu-se din cuvintare. se re
levă, totodată, că președintele 
României a evidential : Hotărîrile 
adoptate reflectă pe deplin pozi
țiile comune și dorința tuturor sta
telor participante de a acționa pen
tru realizarea dezarmării, pentru 
asigurarea păcii. Apelul-program 
pentru reducerea armamentelor, 
trupelor, cheltuielilor militare are 
o însemnătate deosebită și dă, pen
tru prima dată, o perspectivă reală 
de a se trece — o dată cu reducerea 
armelor nucleare — și la reducerea 
substanțială a armamentelor con
ventionale.

In relatările sale cu privire la 
cuvîntarea rostită la plenara Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român de președintele 
Nicoiae Ceaușescu. agenția iugosla
vă TANIUG arată, intre altele, că 
șeful statului român a apreciat că 
mișcarea tarilor nealiniate joacă un 
rol important in solutionarea pro
blemelor grave ale contemporanei
tății. Președintele României și-a 
exprimat speranța că viitoarea reu
niune a țărilor nealiniate va duce 
la întărirea solidarității lor, rele- 
vind că depășirea divergențelor 
existente între unele țări nealinia
te constituie cea mai importantă 
sarcină de viitor a acestora.

La București s-au încheiat lucră
rile plenarei C.C. al P.C.R.. infor
mează agenția CHINA NOUA, sub
liniind in continuare : în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, a rele

vat că plenara marchează trecerea 
cu toate forțele la înfăptuirea noii 
revoluții tehnico-științifice și a 
noii revoluții agrare.

Trebuie să ne organizăm activita
tea in așa fel incit să asigurăm, in 
toate domeniile, afirmarea cu pu
tere a științei și tehnicii. Totodată, 
plenara noastră marchează trece
rea la dezvoltarea intensivă, la or
ganizarea întregii activități pe 
principiile autoconducerii muncito
rești și autogestiunii economi
ce și financiare, citează agen
ția din cuvîntarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu.

Se arată apoi că plenara a apro
bat, între altele, proiectele Planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socia
liste România în cincinalul 1986— 
1990 și Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimenta
re, silviculturii și gospodăririi ape
lor în perioada 1986—1990.
Președintele României, 

Nicoiae Ceaușescu. a declarat în 
cadrul plenarei C.C. al P.C.R. că 
principalul obiectiv al cincinalu
lui 1986—1990 este ca România să 
devină o țară mediu dezvoltată, 
subliniază agenția REUTER.

Sub semnul răspunderii 

pentru destinele 

întregii omeniri
Comitetul Politic Executiv al 

C.C. al P.C.R. a aprobat activi
tatea delegației Republicii Socia
liste România la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și documentele a- 
doptate de consfătuire — infor
mează ziarul sovietic „PRAVDA".

Comitetul Politic Executiv — e- 
vidențiază ziarul — a declarat că 
hotărîrile consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ deschid 
largi perspective luptei pentru 
pace, dezarmare și colaborare in
ternațională. Relevînd însemnăta
tea deosebită a programului de 
reducere a forțelor armate și ar
mamentelor conventionale în Eu
ropa. adoptat de consfătuire, Co
mitetul Politic Executiv a sub
liniat că el este chemat să con
tribuie la consolidarea înțelegerii 
reciproce și a colaborării.

Se relevă, de asemenea, că în 
același cadru s-a subliniat că, în 
actuala situație internațională, tre
buie să se facă totul pentru a se 
trece la examinarea complexă a

problemelor dezarmării, Ia înfăp
tuirea programului general de 
dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

Relatări cu privire la' desfășura
rea, sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, a ședinței Co
mitetului Poliție Executiv al C.C. al 
P.C.R. și la aprecierile acesteia cu 
privire la perspectiva largă pe care 
o dau luptei pentru pace, dezarma
re și colaborare internațională re
centele hotărîri ale Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia au publicat, de aseme
nea, ziarul sovietic „IZVESTIA" și 
agenția T.A.S.S.

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a aprobat, în unanimita
te, documentele adoptate în cadrul 
Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, eviden
țiază ziarul „NEUES DEUT
SCHLAND", din R.D. Germană. 
Cotidianul arată că. în acest ca
dru, s-a apreciat că Apelul adoptat 
de statele participante la Tratatul 
de la Varșovia cu privire la un 
program de reducere a forțelor ar
mate și a armamentelor convențio
nale în Europa deschide largi per
spective luptei pentru pace,'dezar
mare și colaborare internațională.

La București au avut loc lucră
rile sesiunii Marii Adunări Națio
nale. la care a participat 
Nicoiae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. informează ziarul 
„PRAVDA".

După ce a relevat că în atenția 
deputaților s-au aflat proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a României în 
cincinalul 1986—1990, proiectul Pla
nului de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii 
și gospodăririi apelor, în perioada 
1986—1990, precum și alte proble
me, cotidianul sovietic a relevat : 
în actualul plan cincinal, econo
mia țării se va dezvolta în confor
mitate cu hotărîrile celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, orientate spre creș
terea substanțială a eficienței eco
nomice și ridicarea bunăstării po
porului.

Sub titlul „Dezvoltarea Româ
niei în acest cincinal", ziarul 
„RUDE PRAVO". informind despre 
sesiunii Marii Adunări Naționale, 
subliniază : Temelia planului cin
cinal o constituie dezvoltarea pu
ternică, în continuare, a forțelor de 
producție și a bazei tehnico-mate- 
riale, creșterea eficientei întregii 
activități și a nivelului de trai al 
populației.

în cadrul convorbirilor dintre 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu și Aristides Pe
reira. secretar general al Partidu
lui African al Independentei din 
Capul Verde, președintele Republi
cii Capului Verde — relevă agenția 
T.A.S.S. — a fost exprimată dorin
ța reciprocă privind dezvoltarea 
cooperării economice și creșterea 
schimburilor comerciale. Au fost 
semnate acorduri de cooperare în
tre cele două țări.

SALUTUL TRANSMIS
DE REPREZENTANTUL P.C.R.

LISABONA 28 (Agerpres). — La 
Lisabona continuă lucrările celui 
de-al VI-lea Congres al Partidului 
Socialist Portughez. Dezbaterile au 
fost axate pe problemele vieții eco
nomice și politice portugheze și ale 
perfecționării formelor de organiza
re și metodelor muncii partidului.

Din partea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, a fost 
prezentat congresului un mesaj de 
salut de către tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care reprezintă partidul nos
tru la cel de-al VI-lea Congres al 
P.S.P.

Comuniștii, întregul popor român 
urmăresc cu viu interes eforturile 
Partidului Socialist Portughez pentru 
realizarea de transformări înnoitoare 
în viața social-politică a țării dum
neavoastră, pentru promovarea 
aspirațiilor de progres și prosperita
te. ale poporului portughez prieten, 
pentru o politică de pace și colabo
rare internațională, se relevă în me
sajul de salut.

Prezența unei delegații a Partidu
lui Comunist Român la Congresul 
Partidului Socialist Portughez este o 
expresie, a relațiilor de prietenie și 
conlucrare rodnică statornicite de 
multă vreme intre cele două partide. 
Noi, în România, sîntem hotărîți să 
acționăm pentru dezvoltarea conti
nuă a acestor raporturi, ceea ce co
respunde pe deplin intereselor am
belor țări și popoare, cauzei solida
rității celor ce muncesc și cerințe
lor păcii, securității și colaborării în 
Europa și în lume.

După ce se înfățișează ampla și 
rodnica activitate desfășurată de po
porul român pentru îndeplinirea ho- 
tărîrllor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, în mesajul de sa
lut se relevă :

Partidul Comunist Român aprecia
ză că Apelul adoptat recent de sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia cu privire la un program 
de reducere a forțelor armate și' a 
armamentelor convenționale în Eu
ropa are o însemnătate deosebită. Pe 
această cale, a reducerii trupelor și 
armamentelor convenționale, a 
cheltuielilor militare, se vor putea 
dezvolta încrederea și colaborarea 
pașnică, se vor elibera uriașe mij
loace materiale, financiare și umane, 
care să fie folosite în direcția asigu
rării progresului economic și social, 
ridicării bunăstării generale a tu
turor popoarelor.

Considerăm că în actuala situație 
internațională trebuie făcut totul 
pentru a se trece la o abordare com
plexă a problemelor dezarmării, la

înfăptuirea unui program general de 
dezarmare. care, avind în centru) 
său dezarmarea nucleară, să cuprin
dă și măsuri de reducere a arma
mentelor convenționale, precum și 
alte măsuri care să ducă ia dezvol
tarea procesului de dezarmare, la în
lăturarea pericolului de război.

Partidul nostru apreciază că reali
zarea acestui ansamblu de măsuri 
impune activizarea și folosirea cit 
mai eficientă a forurilor de negocie
re existente, și in mod deosebit 
impulsionarea desfășurării cu succes 
a Conferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere si securitate și 
pentru dezarmare în Europa, precum 
și a negocierilor de la Viena cu pri
vire la reduceri de trupe și arma
mente in Europa centrală.

Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă se pronunță pentru în
cetarea oricăror acțiuni militare, a 
folosirii forței sau amenințării cu 
forța, pentru solutionarea probleme
lor litigioase dintre state numai pe 
calea negocierilor.

Țara noastră acționează ferm pen
tru soluționarea gravelor probleme 
economice mondiale, și în primul 
rînd ale subdezvoltării, pentru o 
nouă ordine economică mondială în 

' care să se pună capăt inechităților 
actuale,, să se asigure relații econo
mice bazate pe egalitate și avantaj 
reciproc.

Partidul Comunist Român dezvoltă 
relații de colaborare și solidaritate 
'cu toate partidele comuniste și mun
citorești, cu partidele socialiste, so- 
cial-democrate, cu toate forțele pro
gresiste și democratice ale contem
poraneității, pe baza deplinei egali
tăți, a respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora linia politică 
corespunzător condițiilor din fiecare 
țară, tară nici un amestec din afară. 
Este ferma convingere a partidului 
nostru că în actuala epocă istorică, 
hotărîtoare pentru însăși existența 
omenirii, este necesar ca toate for
țele politice ale clasei muncitoare, 
pornind de la răspunderea pe care o 
au în fața partidelor, a clasei munci
toare, a popoarelor, a întregii ome
niri, să acționeze pentru întărirea 
colaborării și depășirea divergențe
lor, pentru o nouă și mare unitate, 
în diversitate, a forțelor politice re
voluționare și progresiste.

In încheiere, 'în mesajul de salut 
se adresează urări de succes deplin 
în înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de congres, în întreaga ac
tivitate a Partidului Socialist Por
tughez dedicată apărării intereselor 
oamenilor muncii, progresului și 
bunăstării poporului portughez prie
ten, promovării cauzei păcii, destin
derii și colaborării internaționale.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Si- 
mion Morcovescu transmite : La 
Belgrad s-au încheiat, sîmbătă, lu
crările celui de-al XIII-lea Congres 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. eveniment de o importantă deo
sebită în viața comuniștilor, a oa
menilor muncii, a popoarelor iu
goslave.

La forumul comuniștilor iugoslavi 
au participat 120 delegații reprezen
tând partide comuniste și muncito
rești, socialiste și social-democrate, 
alte partide progresiste și mișcări 
de eliberare din lumea întreagă.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Ion Coman, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

In ședința de închidere, delegații 
au aprobat raportul de activitate al 
C.C. al partidului pe perioada din
tre cele două congrese și au adop
tat o serie de rezoluții care trasează 
sarcinile Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia pentru perioada următoa
re în diverse domenii de activitate. 
Au fost, de asemenea, aprobate mo
dificări și completări la Statutul 
U.C.I.

Comitetul Central al U.C.I.. în noua 
sa componentă, s-a întrunit apoi în 
prima ședință plenară, la care au 
fost aleși membrii Prezidiului C.C.

al U.C.I., secretarul Prezici 
secretarii executivi.

Milanko Renovița a fost al< 
ședințe al Prezidiului C.C. al

Prezidiul C.C. al U.C.I. este fd, 
mat din : Ivan Brighici, Dușa; 
krebici, Radisa Gacici, Gheorghie 
viclci, Racean Ivlța, Vidoie Jarkc 
Ștefan Koroseț, Bosko Krunin, t 
lan Kucean, Iakov Lazarski, Sic 
dan Milosevic!, Marko Orlandici. 
lan Pancevski, Milan Radovici,' ' 
lanko Renovița, Frânt Setinț, x 
Siroka, Stanko Stoicevici, Georg 
Stoișici, Stipe Suvar, Vasil Tupu: 
kovski, Milan Uzelat, Azem Vlas:

Luînd cuvintul la încheierea li ’ 
rilor, Milanko Renovița a sut 
că la congres s-a afirmat cu r 
necesitatea unor schimbări ese 
în relațiile sociale, economice s 
litice, în spiritul orientărilor i 
lite de forumul comuniștilor 
slavi. Printre sarcinile prio 
stabilite, el a menționat dezvol 
în continuare, a autoconduceri 
cialiste, creșterea producției, a 
portului și a gradului de ocup 
forței de muncă, respectarea < 
nă a legităților economice, cr 
condițiilor pentru participarea 
la diviziunea internațională a 
cii și adaptarea economiei iugr 
la cerințele progresului tehnic 
ințific mondial, printr-o bizuir 
puternică pe forțele proprii.

0 cuvintare a secretarului general al C. C. al
la întilnirea cu reprezentanți ai tineretului cehos

PRAGA 28 (Agerpres). — Intr-o 
cuvintare rostită la o întîlnire cu 
reprezentanții tineretului ceho
slovac, organizată la Praga cu pri
lejul încheierii anului de învăță- 
mînt, Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C.C., președintele 
R.S.C., a subliniat grija și preocu
parea pe care le manifestă partidul 
și statul cehoslovac față de tinere
tul țării. Vorbitorul a relevat că din 
hotărîrile Congresului al XVII-lea al 
P.C. din Cehoslovacia rezultă sar
cini importante vizînd ridicarea ni

velului muncii educativ 
tineretului, tinăra ge. 
chemată să-și asume trep. 
derea pentru destinele ță 
rindu-se la participarea ti 
la conducerea statului, G. h 
menționează agenția C.T.K. — 
tat că, în urma recentelor 
legislative, o treime dintre c 
sint tineri pînă în 35 de ani.

El a reafirmat necesitatea 
nerația actuală și cele viitor 
nu mai cunoască niciodată 
războiului.

Nicaragua a cerut convocarea Consiliului 
de Securitate al 0. N. U.

Strălucit exemplu de patriotism, de slujire 

cu abnegație a intereselor poporului
„Cinci decenii de la procesul de 

Ia Brașov" este titlul articolului a- 
părut în revista indiană „FAIR 
IDEA", care evidențiază că. in is
toria partidului, a mișcării muncito
rești și antifasciste din România, 
procesul politic de la Brașov, din 
1936, constituie un eveniment plin 
de importante semnificații.

S-au împlinit 50 de ani de la 
procesul de la 'Brașov al comuniș
tilor și luptătorilor antifasciști, pro
ces in care Nicoiae Ceaușescu, re
voluționar înflăcărat care și-a de
dicai viața, din fragedă tinerețe, 
luptei pentru libertatea poporului 
român, pentru demnitatea și feri
cirea acestuia, servirii credincioase 
a marilor idealuri de independență 
și progres, s-a remarcat prin cu
rajul său, prin clarviziunea politică 
și patriotism fierbinte. Personali
tate remarcabilă, suprem exemplu 
de patriotism. Nicoiae Ceaușescu, 
căruia partidul i-a .încredințat ro
lul de a imprima linia directoare la 
proces, s-a transformat din acuzat 
in acuzator, dezvăluind pericolul 
fascismului și războiului, relevă 
publicația.

Aceasta subliniază în continuare 
că eforturile Partidului Comunist 
Român de a transforma procesul 
de la Brașov intr-un instrument 
activ de demascare a pericolului 
■fascist și de a evidenția necesita
tea unirii tuturor forțelor patrioti
ce și antifasciste pentru salvarea 
libertății și independenței poporu
lui român au fost exemplar susți
nute de atitudinea curajoasă, dem
nă și principială a luptătorilor co
muniști și antifasciști de-a lungul 
desfășurării întregului proces.

încă din timpul procesului de la 
Brasov. în condițiile deosebit de 
grele ale confruntării cu regimul 
de opresiune burghezo-moșieresc. 
relevă revista, au ieșit în evidență 
marile calități politice și morale, 
patriotismul înflăcărat, devotamen
tul fată de interesele poporului și 
ale țării, sacrificiu! de sine, cura
jul si dîrzenia in lupta pentru cau
za socialismului și păcii ale lui 
Nicoiae Ceaușescu. Prin voința u- 
nanimă a comuniștilor, a intregu-

lui popor, Nicoiae Ceaușescu este 
astăzi în fruntea partidului și sta
tului, conducînd de mai bine de 
două decenii, cu strălucire, desti
nele României pe drumul progre
sului și civilizației socialiste, afir
mării demnității, libertății și inde
pendenței între națiunile lumii.

în istoria partidului, a mișcării 
muncitorești și antifasciste din 
România, procesul politic de la 
Brașov, din,1936, constituie un eve
niment de importanță majoră, se 
subliniază in continuare. Prin im
plicațiile și reverberațiile sale a 
contribuit la amplificarea mișcării 
antifasciste, la o mai mare mobili
zare a maselor la lupta pentru li
bertatea și independența patriei, 
pentru viitorul democratic al țării.

Revista indiană pune accentul 
apoi pe faptul că dîrzenia, curajul 
și eroismul luptătorilor comuniști 
și antifasciști, marele ecou în rîn- 
dul opiniei publice din țară și străi
nătate au înscris procesul de la 
Brașov cu litere de aur în Istoria 
bătăliilor antifasciste și revoluțio
nare din România. Procesul de la 
Brașov a contribuit la creșterea 
prestigiului politic al Partidului 
Comunist Român, demonstrind tot
odată că acesta are capacitatea 
politică și organizatorică necesară 
să asigure triumful misiunii sale 
istorice de’ a conduce poporul pe 
drumul transformării revoluționare 
e societății, că luptătorii comuniști 
sînt adînc devotați cauzei partidu
lui și poporului.

împlinirea a 59 de ani de la pro
cesul de la Brașov, intentat de au
toritățile represive luptătorilor co
muniști și antifasciști, în frun
te cu militantul revoluționar 
Nicoiae Ceausescu, este un nou 
prilej pentru • a aduce un omagiu 
tradițiilor bogate ale luptei clasei 
muncitoare din România, ale for
țelor democratice și progresiste. 
Partidului Comunist Român, care 
oferă numeroase învățăminte pen
tru educația politică, patriotică și 
revoluționară a tineretului, a între
gii clase muncitoare, conclude 
„Fair Idea".

(Agerpres)

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Republica Nicaragua a cerut con
vocarea unei sesiuni a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., care să 
discute evoluția evenimentelor din 
America Centrală după aprobarea de 
către Congresul S.U.A. a sumei de 
100 milioane de dolari în favoarea 
forțelor contrarevoluționare nicara- 
guane.

Cererea în acest sens a fost pre
zentată de ambasadorul acestei țări 
pe lingă Națiunile Unite, Nora 
Astroga, în cursul unei întrevederi 
cu secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar.

La încheierea întîlnirii, ea a de
clarat presei că decizia parlamentu
lui american reprezintă încă un pas

în direcția implicării directe a S.U.A. 
în conflictul din America Centrală, 
o intervenție directă a administra
ției americane în regiune. Măsura 
este de natură să afecteze serios 
eforturile Grupului de la Contadora 
desfășurate în scopul soluționării 
pașnice a problemelor din zonă — 
relatează agenția Prensa Latina.

Intr-o declarație făcută la Manaț 
gua. președintele Republicii Nicara
gua. Daniel Ortega, a arătat că de
cizia Curții Internaționale de Justi
ție de la Haga de a condamna spri
jinul pe care S.U.A. îl acordă con
trarevoluționarilor nicaraguani con
stituie ..o victorie politică și mora
lă foarte importantă" pentru tara sa, 
transmite agenția France Presse.
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I Viena s-au încheiat lucrăriij ferinței regionale O.N.U. cul „Probleme ale securității regionale
. —11 tona r
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în sprijinul unei zone denuclearizate 
în Peninsula coreeană

PARIS 28 (Agerpres). — Secre
tarul general al Comitetului inter
național de legătură pentru re- 
unificarea independentă și pașnică 
a Coreei, Guy Dupre, a relevat, 
într-un interviu acordat la Paris, 
importanța Conferinței internațio
nale de la Phenian pentru de- 
nuclearizarea și pacea Peninsulei 
Coreene. El a subliniat — relatea
ză agenția A.C.T.C. — că această 
conferință, ce se va desfășura în 
perioada 6—8 septembrie, se în-

Evoluția situației din R.S.A.
PRETORIA 28 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe în guvernul rasist 
de la Pretoria. Pik Botha, a declarat 
vineri că autoritățile sud-africane 
resping amenințările cu sancțiuni 
economice făcute de țările C.E.E., iar 
în cazul aplicării unor asemenea 
sancțiuni vor fi adoptate măsuri si
milare împotriva statelor africane 
vecine, informează agenția Reuter.

Potrivit, știrilor din Republica Sud- 
Africană, în condițiile menținerii 
prevederilor stâiii de urgentă, cere
moniile funerare* ale victimelor poli
tiei s-au transformat în ample de
monstrații antiapartheid, desfășura
te în zonele locuite de populația 
neagră.

In același timp, se Înmulțesc crl-

ticile la adresa autorităților de la 
Pretoria, care, prin intransigența lor, 
ar putea atrage izolarea țării. Vor
bind in numele opoziției parlamenta
re albe. Helen Suzman, membru al 
Partidului Progresist, a acuzat din 
nou apartheidul de degradarea si
tuației din tară. „Tragedia este că 
nici după ce au trecut 40 de ani gu
vernul nu concepe că apartheidul a 
eșuat".

Un ultim bilanț al victimelor cli
matului de violentă din R.S.A. rele
vă că în ultimele 24 de ore șapte per
soane de culoare au fost ucise, iar de 
la instaurarea stării de urgență, in 
urmă cu 15 zile, și-au pierdut viata 
77 de persoane, transmite agenția 
U.P.I.

DE

CUVINTARE. Intr-o alocuțiune 
rostită la întilnirea cu șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la So
fia, Todor Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de. Stat al R.P. Bulgaria, a 
subliniat importanța deosebită a 
consolidării păcii. înlăturării peri
colului unui război nuclear și a 
dezarmării. El a reliefat, după cum 
relatează agenția B.T.A.. că atit la 
Consfătuirea Comitetului Politie 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia desfă

șurată la Sofia, cit și la recenta 
Consfătuire de la Budapesta au 
fost reliefate căile ce pot duce la 
asigurarea păcii, întărirea încrede
rii si colaborării dintre state.

EXPOZIȚIE. In saloanele „Ga
leriilor Havana" din capitala Cu
bei s-a deschis expoziția interna
țională de artizanat. Țara noastră 
participă cu un bogat sortiment de 
obiecte de artizanat din diferite re
giuni. Au participat membri ai 
conducerii Ministerului Afacerilor

scrie în seria de manifestări pen- ț 
tru denuclearizare și pace care au l 
loc pretutindeni în lume in cadrul > 
Anului Internațional al Păcii, pro- » 
clamat de O.N.U. <

Crearea de zone denuclearizate, ) 
de zone ale păcii în regiunea nord- i 
est asiatică, mai ales in Peninsula ’!

I 
I

Intr-o declarație făcută presei. I 
John Carlington, de la „Imperial 
College" din Londra, a afirmat că ț 
acest program militar american i 
este practic- imposibil de r&flizsA > 
din punct de vedere tehnic, dat fi
ind și numai sistern^^tehnologice 
complexe pe care^ presupune. 
„Războiul stelelor" ridică probleme 
de mii de ori mai complicate în 
domeniul informaticii decît oricare 
din sistemele cunoscute în 
zent, a spus el.

Coreeană — a spus Guy Dupre — 
ar constitui un pas hotărîtor în 
realizarea destinderii și ar crea un 
climat, favorabil negocierilor pen
tru reuniflcarea pașnică a Coieei.

Oameni de știință britanici - împotriva 
„războiului stelelor"

LONDRA 28 (Agerpres). — Un 
mare număr de cercetători de la 
prestigioase institute din Londra 
și 80 de oameni de știință de la 
Universitatea din Oxford au sem
nat o declarație comună prin care 
își exprimă refuzul de a participa 
la programul de cercetări privind 
aplicarea Inițiativei de Apărare 
Strategică a Statelor Unite („războ
iul stelelor"), transmite agenția 
France Presse.

pre-

Pentru asigurarea păcii și securității în lume
____  _ _ . .. . , • — La

Viena s-au încheiat lucrările Con-
t tema

i in anii ’80“. La reuniune au parti- I cipat reprezentanți ai unor organi- ț zații neguvernamentale, organizații l de militanți pentru pace, centre de 
’ cercetări in problemele păcii și
1 1 l.^-1 M»

rela-dezarmării din diferita țări., 
tează agenția T.A.S.S.

Dezbaterile t-au concentrat 
deosebi asupra necesității mobili
zării și mai largi a opiniei publi
ce la lupta pentru pace și dezar
mare. A fost subliniat rolul O.N.U. 
și al altor organizații și instituții 
internaționale pentru asigurarea l 
păcii și securității in lume.

in-

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 28 (Agerpres). — Sîmbătă 

a început amplasarea unei forte 
compuse din militari ai armatei și 
polițiști libanezi în Beirutul de vest, 
in cadrul unui nou plan de securita
te vizind încetarea ciocnirilor din a- 
ceastă parte a orașului. Membrii for
ței, cuprinzînd efective de aproxima
tiv 1 000 de oameni, au instalat punc
te de control și au început patrularea 
pe străzile din sectorul vestic al ca
pitalei libaneze. Zona de amplasare 
este delimitată de țărmul mării, li
nia de demarcație dintre sectoarele 
de est și de vest ale Beirutului și 
vecinătatea celor trei tabere, de re- 
fugiați palestinieni din sudul ora
șului.

TUNIS 28 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, a reafirmat în- 
tr-o declarație necesitatea convocă

rii unei conferințe internaționale 
pace în Orientul Mijlociu sub au 
ciile O.N.U.. cu participarea tăi ih 
membre permanente ale ConsiP t’ui 
de Securitate, precum si a oă. or

- interesate, informează agenția
niug. Totodată, el a precizat că jo- 
porul palestinian sub conducerea 
O.E.P. nu va rerurjța la eforturile 
îndreptate în drectia unei regle
mentări pașnice a situației din Orien
tul Mijlociu bazite pe instaur rea 
păcii și dreptății ,n regiune.

DAMASC 2fl /Agerpres). — T e- 
ședintele Siriei, Hafez Al-AssaC^-, 
primit sîmbătă pe Ahmed T.Ti 
Ibrahimi. ministrul afacerilor e; 
terne al Algenei. aflat in vizita 1 
Damasc. Postul de radio Damas 
anunțat că au fost discutate

■ cest prilej situația din lumea 
și din zona Mediteranei, ca și 
probleme de interes reciproc.

Externe, Ministerului Culturii, ai 
unor instituții centrale, oameni de 
cultură și artă, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros public. 
Exponatele românești s-au bucurat 
de un deosebit interes din partea 
celor prezența.

CONFLICTUL IRAKIANO-IRA- 
NIAN. Un comunicat al coman
damentului militar, dat. publicității 
la Bagdad, citat de agenția I.N.A., 
relevă că avioane irakiene au în
treprins, la 27 iunie, raiduri asu
pra terminalului conductei petro
liere irakiene din insula Kharg. 
Comunicatul precizează că avioa
nele irakiene, după îndeplinirea 
misiunii de luptă, s-au intors fără 
nici o pierdere la bazele lor. De 
asemenea, trupele irakiene au ac
ționat cu succes in partea centra
lă a frontului. Aviația iraniană a

întreprins, vineri, bombardame/ 
asupra instalațiilor industriale o 
regiunea Kirkuk, in nord-estu. 
Irakului, provocind „importante 
pagube" — a anunțat agenția ir; 
niană I.R.N.A., recepționată la P 
ris. Un comunicat militar, dat p. 
blicitâții la Teheran, rglevă câ ft>i 
țele. militare iranieni» au atacat 
folosind artileria, mai multe pozi
ții irakiene.

DOUA ATENTATE TERORIST! 
s-au produs sîmbătă in Spania. L. 
Zaraut, în provincia bască San Se
bastian, mai multe bombe artiza
nale au explodat la trecerea unu 
convoi al gărzii civile, o persoan , 
fiind udsă, iar alte șase rănite. ’ ■ 
alt atentat cu substanțe explozibili " 
s-a produs în cursul nopții la Bil
bao, îr provincia bască Biscaya, la 
trecerea a două mașini ale poliției.
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