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ÎN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

In pregătirea plenarei c.c. al p.c.r.

Spiritul creator, militant al activității 
teoretico-ideologice a partidului

Expresie a spiritului înnoitor, crea
tor in abordarea problemelor dezvol
tării societății noastre socialiste, ale 
lumii contemporane. Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu din 29 
aprilie a.c. reprezintă o contribuție 
da mare însemnătate la dezvoltarea 
teoriei și practicii construcției socia
liste. la îmbogățirea gindirii revolu
ționare. un amplu și mobilizator pro
gram de acțiune pentru infăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului. 
Acest important document dezbătut 
in prezent de către întregul partid și 
popor relevă încă o dată, cu deo
sebită putere, forța și cutezanța gin
dirii științifice, dialectice, revoluțio
nare a secretarului general al parti
dului. rolul său determinant, hotări- 
tor in aplicarea fermă și creatoare a 
principiilor generale ale socialismu
lui științific la condițiile tării noas
tre. in elaborarea si transpunerea in 
viată a politicii externe a partidului 
și statului. în fundamentarea obiecti
velor si direcțiilor principale d.e ac
țiune pentru perfecționarea si dina
mizarea în continuare a activității în 
toate domeniile vieții sociale. Așa 
cum subliniază în expunere tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „în întreaga ac
tivitate politico-educativă trebuie să 
pornim de la Programul ideologic al 
partidului, acționind pentru reali
zarea in viată a tuturor prevederilor 
sale".

Adoptat în urmă cu 6 ani de către 
Plenara lărgită a Comitetului Central 
al P.C.R. din 1—2 iunie — pe baza 
Expunerii cu privire la stadiul actual 
al edificării socialismului în tara' 
noastră, la problemele teoretice, ideo
logice si activitatea politică, educa
tivă a partidului prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu — Progra
mul ideologic al partidului, veritabil 
tezaur al teoriei si practicii construc
ției socialiste in tara noastră, sinteză 
a spiritului creator, a ideilor și 
tezelor novatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — adoptat de 
Congresul al XIII-lea ca parte inte
grantă a Programului partidului — a 
dat o orientare clară, de largă per
spectivă. întregii activități ideologice, 
politice si cultural-educative, a des
chis calea afirmării puternice a spi
ritului militant, revoluționar, a pro
movării consecvente a tot ceea ce 
este nou. înaintat în toate sferele vie
ții economico-sociale. a înfăptuirii 
neabătute a principiilor eticii și 
echității socialiste în vederea formă
rii omului nou. constructor conștient 
al socialismului si comunismului. Se

desprind astfel în mod deosebit im
portanta pe care secretarul general al 
partidului o acordă activității ideo
logice și politico-educative: intensifi
cării acesteia în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor și obiectivelor 
muncii și creșterii eficientei in acest 
domeniu cu rol esențial in progresul 
de Ansamblu al sefcietătii noastre în 
etapa actuală.

Aprecierile, orientările și sarcinile 
cuprinse in Programul ideologic, in 
hotărîrile Congresului al XIII-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R. pri
vind activitatea ideologică și politico- 
educativă, dezvoltate în mod strălucit 
în Expunerea secretarului general al 
partidului la ședința Comitetului Po
litic Executiv din 29 aprilie a.c., 
fundamentează căi. mijloace și direc
ții concrete de acțiune care au dus la 
intensificarea si creșterea eficientei 
acestei activități. în lumina obiecti
velor și sarcinilor privind perfecțio
narea societății noastre socialiste in 
etapa actuală, cîj și a tendințelor din 
viata internațională, a confruntărilor 
de idei din lumea contemporană.

în climatul profund înnoitor inau
gurat de Congresul al IX-lea, 
prin contribuția decisivă a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Partidul Comu
nist Român are meritul istoric de a 
fi pus cu fermitate în adevărata lu
mină adevărul tezei marxiste pri
vind relația dintre general și parti
cular in construcția socialistă și de 
a fi dezvoltat creator, profund și 
multilateral această teză în concor
danță cu realitățile și cerințele strin
gente ale devenirii sociale, ca și cu 
concluziile care se desprind din e- 
volutia istorică a omenirii. Acest 
demers creator de largă anvergură, 
cristalizat in cerința cu caracter de 
legitate privind aplicarea creatoare 
și dezvoltarea cutezătoare a adevă
rurilor generale in funcție de condi
țiile și particularitățile naționale ale 
fiecărei țări, s-a articulat, în opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în- 
tr-o concepție unitară, străbătută, in 
însăși substanța ei, de autentic spirit 
revoluționar. Această concepție a 
proiectat noi și revelatoare lumini 
asupra procesului de făurire a socie
tății noastre socialiste, a deschis larg 
și a stimulat efectiv abordarea in
tr-un chip nou a problemelor edifi
cării socialiste în patria noastră, în- 
scriindu-se ca o contribuție de prim 
ordin la îmbogățirea tezaurului so
cialismului științific. „însăși viața 
a demonstrat — arată secretarul ge
neral al partidului — că in edifica

rea societății socialiste nu se poate 
merge decit in concordanță cu reali
tățile, ținind seama de legitățile ge
nerale și de principiile socialismului 
științific, aplicindu-le in mod realist 
Ia situația concretă din fiecare țară. 
Cu atit mai mult, soluționarea dife
ritelor probleme, inclusiv a celor 
privind trecerea spre socialism, fău
rirea socialismului intr-un șir de noi 
state, trebuie să țină seama de aceste 
realități : esențialul insă trebuie să-l 
reprezinte unitatea clasei muncitoa
re. a țărănimii, a intelectualității, a 
poporului".

In consens deplin cu orientările 
conținute in programul ideologic a- 
doptat de Congresul al XIII-lea ca 
parte constitutivă a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, secretarul 
general al partidului sublinia încă 
o dată in Expunerea la ședința din 
29 aprilie a Comitetului Politic Exe
cutiv concepția despre raportul din
tre general și particular în edifica
rea noii orinduiri. Expunerea for
mulează în acest cadru direcții ma
jore de acțiune în plan teoretic și 
practic pentru făurirea cu succes a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România, pentru afirma
rea tot mai puternică a socialismului 
ca realitate politică, economică și 
socială definitorie a contemporanei
tății, creșterea forței de influențare 
a idealului socialist în rindul po
poarelor. precum și combaterea mai 
fermă a ideologiei imperialiste, a 
teoriilor antisocialiste și anticomu
niste.

Pe ansamblu, socialismul, se arată 
in expunere, și-a demonstrat pe de
plin superioritatea, el reprezintă vii
torul întregii omeniri. Succesele ob
ținute in edificarea societății socia
liste și perfecționarea-ei continuă «e 
corelează cu preocuparea statornică 
a partidelor comuniste ca forță poli
tică conducătoare de a aplica ade
vărurile generale în mod creator, în 
funcție de condițiile din fiecare țară. 
„Am pornit și pornim de la 
concepția revoluționară că socia
lismul, subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se înfăptuiește 
in mod diferit de Ia o tară la alia, 
într-o etapă sau alta, a dezvoltării 
societății, că legile obiective și prin
cipiile socialismului științific se a- 
plivă iiferențiat de fiecare partid la 
condițiile și realitățile concrete din 
țara respectivă".

Pe baza unei asemenea opțiuni 
realiste, cu deschidere hotărită și 
largă spre realitățile naționale, spre

problemele reale pe care le ridică 
cu stringență dezvoltarea economico- 
socială a țării, partidul nostru a des
fășurat in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea o amplă acti
vitate de înnoire și perfecționare in 
toate domeniile, de regindire a mo
dului de conducere a societății. As
tăzi, poporul nostru dispune de un 
cadru și structuri adecvate, de prin
cipii economice științific întemeiate, 
de o politică in reală concordanță cu 
interesele naționale, cu cerințele ac
tualei. etape de edificare a socialis
mului. Trebuie să pornim de la con
cluzia — menționează, în acest sens, 
secretarul general al partidului în 
expunere — că linia generală și stra
tegia dezvoltării sînt pe deplin juste, 
corespunzător atit cerințelor obiec
tive. legităților generale, cit și ne
cesităților și posibilităților dez
voltării patriei noastre. Pornind de 
la această constatare de esență, de 
Ia ideea continuității obiective, le
gice, â procesului revoluționar in 
dezvoltarea socialismului și de la cer 
rințele adine ințelese ale dialecticii 
general-particular, național-interna- 
tional, expunerea argumentează ce
rința perfecționării calitative a în
tregii activități, ca o condiție hotă
râtoare a realizării obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului. 
Analiza întreprinsă in acest docu
ment programatic îmbină organic 
promovarea fermă a principiilor și 
valorilor socialismului științific, a 
concepției revoluționare despre lume 
cu luarea in considerație — ca bază 
de neînlocuit a realismului și efi
cienței strategiei de dezvoltare a so
cietății ,socialiste — a particularită
ților dezvoltării țării noastre și ale 
etapei actuale pe care o parcurgem, 
cu demersul stăruitor pentru asigu
rarea, valorificării aWipic .a potenția
lului de dezvoltare al societății noas
tre și cu preocuparea de a situa in 
permanență politica partidului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în coordonatele 
direcțiilor semnificative și pro
blematicii lumii contemporane, de a 
lărgi continuu colaborarea și coope
rarea internațională in toate dome
niile. Experiența românească evi
dențiază cu putere însemnătatea 
preocupării majore și constante pen
tru dezvoltarea proprietății socialis
te, afirmarea și creșterea rolului 
conducător al partidului, instituirea
(Continuare în pag. a IV-a)

COMPETITIVITATEA PRODUSELOR
în relație directă cu inițiativa 
oamenilor și buna organizare

Intre sarcinile economice subliniate in Expunerea 
cu privire la unele probleme ale conducerii activi
tății economico-sociale, ale muncii ideologice și po
litico-educative, precum și ale situației internaționale, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a accentuat in mod 
deosebit cerința ridicării nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, a afirmării și sporirii prestigiului mărcii 
fabricii. Cum poate crește prestigiul mărcii fabricii și 
al produselor atit în țară, cît și peste hotare ? Ce

sisteme de asigurare a calității producției trebuie 
adoptate în acest scop in unitățile economice ? Cum 
poate fi organizat mai bine controlul tehnic de ca
litate ? Sint probleme care au polarizat dezbaterile 
unei „mese rotunde", organizată cu sprijinul Comi
tetului de partid al sectorului 2 din Capitală, la care 
au participat specialiști din unități economice și din 
foruri de resort cu răspunderi in acest domeniu.

„Rețete" pentru înlăturarea 
anonimatului 

producătorului

tehnic și calitativ și prețul. Degeaba 
vom avea un produs de calitate ex
cepțională dacă are un preț ina
bordabil pentru piață. Cu alte cu
vinte, marca unei fabrici sau a unui 
produs atestă atit conștiinciozitatea 
și competența profesională a unui 
colectiv, cit și spiritul său gospodă
resc. Prin această prismă, grija pen

care am ajuns să ne bucurăm. Din 
acest punct de vedere, metodologia 
de marcare a produselor este bine 
organizată, problema găsindu-și o 
rezolvare corespunzătoare incă din 
faza de omologare a noilor produse".

Ing. Octavian Chirilă, inginer-șef 
la Întreprinderea de mecanică fină 
București : „Unitatea noastră a cu

noscut în timp 
importante muta
ții 'in structura 
și nivelul calita
tiv al producției, 
în acest sens, se 
cuvine precizat 
că avem o marcă 
de fabrică înre
gistrată atît in 
tară, cît și în re
gim internatio
nal, valabilă pînă 
in anul 2006. Cu 
o serie de produ
se. îndeosebi na
nometre, purtînd 
această marcă, 
noi am reușit să

cucerim un sector important din piața 
externă pe relația devize convertibi
le. Faptul ni se pare cu atit mai demn 
de consemnat cu cit condițiile de 
ordin calitativ pentru pătrunderea 
pe aceste piețe sînt deosebit de se
vere, alcătuind un baraj aproape 
etanș pentru noile firme care doresc 
să vindă asemenea produse. Și, ca o 
precizare, se cuvine arătat că, pen
tru a fi acceptați, nu a fost sufi
cient doar să probăm cu un eșan
tion de mărfuri că facem produse 
bune ci mărcii fabricii noastre i s-a

MESAJUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
adresat pionierilor și șoimilor patriei,
tuturor copiilor țării, întregului tineret 

cu prilejul zilei de 1 Iunie
Dragi prieteni, pionieri și șoimi ai patriei, 
Dragi copii și tineri ai României socialiste,

Am deosebita plăcere ca. de Ziua internațională a 
copilului, să vă adresez vouă, pionierilor și șoimilor 
patriei, tuturor copiilor și întregului tineret din 1 tara 
noastră un salut prietenesc si cele mai bune urări de 
a crește mari și sănătoși, de a vă instrui si forma 
ca cetățeni demni și devotați ai României socialiste, 
ca făuritori de nădejde ai socialismului și comunis
mului pe pămintul scumpei noastre patrii.

Partidul și statul nostru socialist vă înconjoară, 
dragi prieteni, cu deosebită dragoste, se preocupă să 
aveți asigurate — prin munca părinților și fraților 
voștri, a întregii națiuni — cele mai bune condiții de 
viată, de învățătură și educație, de dezvoltare multi
laterală si afirmare deplină a personalității voastre, 
de a vă pregăti temeinic pentru a putea participa activ 
la înfăptuirea mărețelor programe de înflorire multi
laterală a tării.

Trăiți și vă dezvoltați, dragi copii și tineri. într-o 
societate care pune mai presus de orice omul, bună
starea si fericirea sa. care deschide minunate perspec
tive în fata voastră, a întregului nostru ponor. în 
cadrul politicii sale generale de edificare a orînduirii 
noi. socialiste in România, de ridicare cortinuă — pe 
măsura sporirii forței economice și sociale a tării — a 
nivelului de trai, material și spiritual, al ‘uturor oa
menilor muncii, partidul nostru veghează ca voi să 
vă instruiti temeinic, să vă însușiți cele mai noi cu
noștințe din toate domeniile de activitate, să aveți 
asigurate — de la primii pași în viata socială — locuri 
de muncă corespunzătoare, potrivit pregătirii si capa
cității fiecăruia, să vă puteti încadra, cu cele mal 
bune rezultate. în eforturile întregii țări, ale tuturor 
constructorilor socialismului din patria noastră.

Aveți, dragi prieteni tineri și copii, condiții pe care 
nu le-au avut si nu le puteau avea niciodată copiii 
tării în trecut. în vechea orînduire bazată pe asuprire 
și exploatare. Folosiți aceste minunate condiții p.entru 
a învăța, a învăța și iar a învăța, pentru a fi cît mai 
folositori tării, avînd permanent în fată înaltul exem
plu- al clasei noastre muncitoare, al țărănimii si inte
lectualității. care. într-o strinsă unitate, sub conducerea 
partidului. înfăptuiesc neabătut hotăririle Congresului 
al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, 
privind dezvoltarea economico-socială a țări*. ridi
carea ei pe culmi tot mai înalte de civilizație și 
progres.

Acum, cind vă aflati în preajma încheierii anului 
școlar, vă adresez vouă, precum și profesorilor și 
educatorilor voștri, organizațiilor tineretului și copiilor 
calde felicitări pentru rezultatele obținute și. îndemnul 
de a învăța si munci cu tot mai multă pasiune si 
dăruire pentru a vă pregăti din toate punctele de ve
dere. ca adevărați revoluționari, care să ducă mai de
parte făclia nobilelor idealuri de progres, libertate, 
independentă ale gloriosului nostru popor !

Partidul nostru a făcut din grija pentru viata, for
marea și educarea tineretului una din preocupările 
fundamentale ale politicii sale, ale întregii societăți, 
în cadrul acestei politici, profund umaniste, tari 
noastră va face totul și în viitor pentru a asigura

drepturile fundamentale ale omului — deci si ale tine
retului. care reprezintă viitorul tării — dreptul la 
muncă, instruire, educație și cultură, la o viată demnă 
și fericită, la pace.

Trăiți și creșteți într-o etapă complexă a dezvoltării 
omenirii, cind în lume sînt multe probleme politice, 
economice și sociale grave care afectează prezentul si 
viitorul popoarelor și pun în pericol însăși existența 
vieții pe Pămînt. In multe țări sie lumii, milioane de 
copii suferă și mor de foame, măcinați de boli, de 
mizerie și sărăcie, sint lipsiți de posibilitatea de a în
văța. de a se bucura de lumina științei și culturii, de 
binefacerile civilizației umane. Milioane și milioane 
de tineri din diferite țări sint șomeri, caută zadarnic 
un loc de muncă, nu au un adăpost și nici o perspec
tivă de a se realiza în viată.

De Ziua internațională a copilului ne exprimăm 
speranța că toate statele și guvernele lumii vor acorda 
mai multă atentie vieții și problemelor tineretului și 
copiilor, că se vor preocupa de asigurarea reală a 
drepturilor fundamentale de care au nevoie genera
țiile tinere, astfel incit fiecare copil, fiecare tînăr să-si 
poată vedea realizate năzuințele de a se dezvolta si 
împlini în deplină libertate, de a beneficia neîngrădit 
de cuceririle civilizației moderne, de a trăi într-o lume 
mai dreaptă și măi bună, o lume a păcii și progre
sului întregii umanități. Nu există îndatorire mai no
bilă pentru toți cei ce iubesc viața, iubesc copiii — 
viitorul omenirii — decit de 'a se angaja ferm că vor 
face totul pentru asigurarea păcii, pentru dezarmare, 
pentru a asigura popoarelor o viată liberă si fericită I

Pentru ca voi, tineri și copii ai patriei, să vă puteți 
realiza cutezătoarele voastre năzuințe si dorințe de 
progres, pentru ca întregul nostru popor să-și poată 
consacra plenar forțele înfăptuirii programelor de 
dezvoltare economică și socială a țării, creșterii ni
velului general do civilizație și bunăstare, partidul st 
statul nostru vor promova activ — ca si pînă acum — 
o politică internațională de pace, colaborare si înțe
legere cu toate națiunile lumii, vor desfășura o inten
să activitate pe plan mondial pentru dezarmare. în 
primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru ca po
poarele. copiii lumii să trăiască fără teama că vor fi 
victimele unui război nimicitor, care ar .putea distruge 
întreaga viață pe Pămint.

România este hotărită să-și aducă întreaga contri
buție la politica de dezarmare, la eliminarea forței și 
amenințării cu folosirea forței în viața internațională. 
Ia soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state, va milita perma
nent pentru unirea largă a tuturor forțelor și popoare
lor in lupta pentru instaurarea trainică în lume a unui 
climat de pace și colaborare in care toate națiunile 
— și in primul rînd tineretul — să-și poată făuri liber 
destinele, potrivit propriei voințe, fără nici un amestec 
din afară.

Cu prilejul Zilei internaționale a copilului, vă urez, 
dragi prieteni, pionieri și șoimi ai patriei, tineretului 
și tuturor copiilor din tara noastră multe succese, 
bucurii și satisfacții in viață, în muncă și la învăță
tură, o copilărie fericită ! Urez, totodată, părinților, 
profesorilor și educatorilor voștri noi și noi realizări 
în întreaga lor activitate consacrată progresului și în
floririi patriei, multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

1 IUNIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

Tinerei generații 
-dragostea și grija partidului, 

ale întregii societăți

în esență, marca fabricii — acel 
semn grafic folosit de întreprinderi 
pentru a deosebi produsele lor de 
cele identice sau 
similare realizate 
in alte unități — 
reprezintă un gir 
de calitate dat 
muncii unui în
treg colectiv, un 
atestat al răspun
derii și compe
tenței dovedite 
de acesta în 
procesul de pro
ducție. Să se în
lăture uniformi
tatea. anonima
tul. să se trea
că la prezenta
rea produselor cu 
marca fabricii —
a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in expunerea de la ședința Comite
tului Politic Executiv.

Este ideea de la care au pornit, 
de fapt, dezbaterile.

Redacția : Care este importanța 
mărcii fabricii in activitatea între
prinderilor ?

Ing. Traian Cănescu, director teh
nic al întreprinderii „Electroapara- 
taj“ : „Marca fabricii este o proble
mă de prestigiu. El trebuie nu nu
mai păstrat, ci și ridicat pe trepte 
superioare. în această privință, mar
ca reprezintă un gir atît pentru cali
tatea, cit și pentru eficienta produc
ției, corespunzător celor două ca
racteristici ale mărfii, care îi definesc 
competitivitatea pe piață : nivelul

tru onoarea nărcii fabricii trebuie să 
fie o cauză a tuturor — de la mun
citor la director. De aceea, este cit 
se poate de greșit ca, atunci cind pe 
plată a apărut un produs de cali
tate necorespumătoare, care aduce 
prejudicii mărcii fabricii, să fie tras 
la răspundere coar controlorul de 
calitate care n-a f>st suficienf de vi
gilent în îndeplnirea atribuțiilor 
sale".

Fizician Doina Diliv, director teh
nic al întreprinderi, de piese radio 
și semiconductor! Băieasa: „De 25 de 
ani absolut toate prepusele pe caro 
le fabricăm poartă parca fabricii 
noastre care, judecind prin prisma 
exportului direct sau ndirect pe 
care îl realizăm, atestă pestigiul de

în acest an, colectivul întreprin
derii „Vulcan" din Capitală are de 
realizat un volum important d' 
utilaje destinate înfăptuirii unor 
programe prioritare ale economiei, 
in special in domeniu! energetic. 
Acționind cu consecvență și dărui
re, oamenii muncii de la „Vulcan" 
au reușit ca in perioada care a tre
cut din acest an să execute și să 
livreze la termenele planificate o 
gamă largă de utilaje , și piese di 
schimb pentru termocentralele 
Turceni, Rovinari, Drobeta-Turnv 
Severin, Craiova ș.a. Așa cum ne 
spunea inginerul Ion Lișcă, direc
torul fabricii de cazane industriale 
eforturile colectivului de aici sin 
îndreptate acum spre finalizare." 
itilajelor destinate modernizării ca
zanului nr. 2 de 1 035 tone/abur pr 
oră de la Turceni și cazanului ni. 
1 pentru C.E.T. Drobeta-Turnu Se
verin. De asemenea. în stadii avan
sate de lucru se află și cazanul do 
120 tone/abur pe oră, care va fi 
livrat termocentralei Arad I. Demn 
de menționat este faptul că toate 
aceste utilaje au o fiabilitate spo
rită in exploatare în imagine: As
pect de muncă din secția pereți- 
membrană, unde se ■ finalizează o 
nouă instalație.

Astăzi, prima zi calendaristică 
de vară, este consacrată, pretutin
deni in lume, copiilor, viitorul pla
netei. al omenirii, speranța ei in 
ziua de mîine. Este o zi în care, 
privind in ochii senini ai copiilor, 
conducătorii de state si de guver
ne, ,oți 
sprijină 
să aibă 
neg că 
tulbura 
copilăriei, 
copiii, sub 
picelor ori 
polar, sau 
pielea lor. 
locuitori ai Terrei să fie 
feriți de primejdia răz
boaielor, fie ele si locale, 
iar dreptul lor la viată, 
la existentă liberă si 
demnă, la pace să le fie 
asigurat. Copiii și pacea
— .două cuvinte care, 
rostite în toate limbi
le. sînt astăzi indisolu
bil legate.

în tara noastră, grija 
pentru copii, pentru tî
năra generație este ridi
cată ia rangul de politică 
de stat. ei. copiii tării, 
fiind însusi viitorul pa
triei, față de care avem 
cu totii o mare răspun
dere. „Partidul si statul 
nostru — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
— înconjoară cu cea mai 
caldă dragoste si 
părintească copiii 
t’năra generație, 
totul pentru a le 
condiții optime de 
posibilități neîngrădite de 
a urca cele 
trepte ale 
culturii, de 
aspirațiile 
cele mai cutezătoare, afirmîndu-se 
nestingherit in toate compartimen
tele societății. în întreaga viață so- 
cial-politică a țării".

Răspunderea in fata istoriei este, 
de fapt, piatra unghiulară a politi
cii demografice a partidului nostru, 
strategul și conducătorul întregii 
oeede făurire a noii orinduiri pe 
pămintul românesc, a cărei edifi
care va fi preluată din mîinile fer
me. încercate ale generați'lor de azi 
d.e către cei care trăiesc, sub 
ochii n-ștri. anotimpul de aur 
al vîrstelor — copilăria. Societa
tea noastră face tot ce-i stă 
în putință pentru a asigura tinere
lor sale vlăstare condițiile cele mai

cei pe umerii cărora se 
destinul omenirii trebuie 
conștiința curată, certitudi- 

acționează pentru a nu 
cerul liniștit si luminos al 

ca. oriunde s-ar afla 
soarele dogoritor al tro- 
în apropierea 
orice culoare 
cei mai mtci

cercului 
ar

favorabile creșterii armonioase și 
educării lor în spiritul răspunderii 
față de muncă si viată, fată de in
teresele generale ale poporului. în 
spiritul devotamentului nestrămu
tat față de patrie si partid, pentru 
a duce mai departe, prin destoini
cia și munca lor fără preget, făclia 
progresului, a socialismului și co
munismului in România.

Copiii patriei noastre sînt. de 
fapt, beneficiarii — prezenți și vii
tori — a tot ce ș-a realizat, îndeo
sebi după Congresul al IX-lea, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
în toate domeniile vieții economi-

că în aceste minunate construcții 
ridicate pentru copii lucrează mii 
și mii de medici, cadre sanitare 
medii, învățători și profesori. în
drumători și antrenori ale căror 
competentă și dăruire sînt consa
crate, in intregime, formării unei 
generații pe măsura timpului pe 
care-1 trăim.

Toate acestea sint dovezi incon
testabile ale locului important pe 
care tînăra generație îl ocupă in 
politica partidului și statului nos
tru, ale dragostei părintești cu care 
tovarășul 
varășa

(Continuare în pag. a II-a)

grijă 
patriei, 
făcînd 

asigura 
viață,

rnai înalte 
științei și 

a-și împlini 
și dorințele

avea

■U

co-sociale, in toate zonele șl loca
litățile țârii. Milioanele de locuri 
de muncă, în unități productive 
noi, constituie garanția unui ciștig 
stabil pentru fiecare 
blocurile de locuințe 
mente confortabile sint 
cămine în care copiii se 
cele mai bune condiții 
Totodată, țara noastră 
mindri cu numărul edificiilor des
tinate. copiilor — creșe, grădinițe, 
școli de toate gradele, unități me
dicale de profil bine dotate, teatre 
ca și alte lăcașuri de cultură pen
tru copii, săli și terenuri de sport, 
toate construite din fondurile sta
tului. Să nu uităm, de asemenea.

familie ; 
cu aparta- 

tot atitea 
bucură de 
de viată, 
se poate

Nicolae Ceaușescu. to- 
Elena Ceaușescu îi încon

joară pe cei mai mici ce
tățeni ai tării, ale preocu
pării constante pentru ca 
ei să crească drepți ca 
brazii Carpaților. cuteză
tori și înțelepți ca voievo
zii neamului, viteji și 
iubitori de tară ca mo
șii si strămoșii lor. gata 
oricînd să-și pună mintea 
Si brațul in slujba dez
voltării si propășirii pa
triei.

Datoria de căpetenie a 
copiilor este aceea de a 
învăța temeinic, de a se 
instrui pentru a deveni 
constructori vrednici si 
conștient! al viitorului 
patriei. Nu este împreju
rare în care, adresîndu-se 
copiilor, tinerilor, condu
cătorul partidului să nu 
stăruie asupra acestei în
datoriri. Recent, in cuvân
tarea rostită la marea 
adunare populară din 
municipiul Miercurea- 
Ciuc. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. refe- 

necesitatea 
către șco- 

mai 
toate de

tu

rindu-se la 
dobîndirii de 
lari a celor 
cunoștințe în 
meniile. sublinia :

astfel vor putea să devi- 
buni cetățeni ai patriei.

noi

mai
nă buni cetățeni ai patriei, cu 
o înaltă pregătire, in stare să lu
creze cu rezultate bune in orice 
sector de activitate, să fie cetățeni 
demni, mindri ai Republicii Socia
liste România, să asigure, practic, 
contribuția lor la dezvoltarea ge
nerală a patriei !“.

Răspunzînd înflăcărâtelor 
demnuri ale conducătorului 
al partidului și al statului, 
învață, se instruiesc, sorb cu nesaț 
din izvoarele nesecate ale cunoaș
terii umane. Pe lingă activitatea

In
hibit 

copiii

(Continuare in pag. a V-a)
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In pregătirea
PLENAREI C.C. AL P.C.R.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
- PROGRAM DE LUCRU PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

Perfectionarea actului de conducere
- opțiune (întăritoare pentru optimizarea 
muncii in luate domeniile de activitate

CORELAȚII ESENȚIALE ALE UNEI ECONOMII DINAMICE, EFICIENTE (VII)

a

„Consider că trebuie să tragem cele mai rodnice învățăminte — sub
linia un comunist intr-una din adunările de dezbatere a Expunerii to
varășului Nicolae Ceausescu din 29 aprilie a.c. în organizațiile de partid 
— din faptul că in intregul partid are loc un dialog democratic, atit de 
larg, cu un obiectiv atit de important, intr-un moment atit de oportun. 
Obiectivul — perfecționarea activității de conducere politică și eco
nomică. de conducere în ansamblul societății. Momentul oportun — acum 
cînd țara se află în plin proces de dezvoltare intensiv-calitativă. de 
creare a condițiilor pentru trecerea de la stadiul de țară in curs de dez
voltare la stadiul de tară mediu dezvoltată.

Eu cred că pi se oferă o mare șansă de a dovedi că știm să dezba
tem. că știm să ne insușim ideile port-drapel ale unei gindiri noi. re
voluționare. în domeniul conducerii și să adoptăm pe baza lor cele mai 
eficiente măsuri".

Chiar dacă formularea de mai sus se regăsește în opinia unui co
munist anume, esența acestor ginduri aparține tuturor participanților la 
dezbaterea documentului programatic — Expunerea secretarului gene
ral al partidului — ce are loc. in aceste zile. în toate organizațiile de 
partid. Iată temeiul pentru care, in județul Gorj. am organizat o masă- 
rotundă pe această temă — a perfecționării actului de conducere po
litică și economică — pe baza opiniilor înregistrate direct sau expri
mate în adunările de dezbateri.

Complexitatea proble
melor impune perfec
ționarea actului de 

conducere
Laurențiu Toader. secretar al co

mitetului județean de partid : „Prin 
caracterul său de județ producător 
de materii prime energetice si de 
energie electrică. Gorjul are un im
portant rol strategic în dezvoltarea 
întregii economii naționale. Benefi
ciind atit de îndrumări permanente 
și eficiente din partea conducerii 
partidului,' personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cit și de crearea 
unei baze tehnico-materiale moder
ne, comitetul județean de partid a 
acționat și acționează, prin mobili
zarea organizațiilor de partid, a tu
turor comuniștilor, a puternicelor 
detașamente de muncitori si specia
liști, pentru obținerea unor rezulta
te productive cit mai bune in aceste 
importante sectoare — minerit, pe- 

Itrol, energie. Dinamica de la 
un an la altul a producțiilor 
'obținute arată că sînt posibile rezul
tate superioare, că n-am valorificat 
pe deplin rezervele de care dispu
nem.

Acum, cind dezbatem un aseme
nea document important, ar fi îm
potriva logicii să nu facem o ana
liză clară a legăturii directe intre 
rezultatele economice obținute si ca
litatea actului de conducere exerci
tat de comitetul județean, de orga
nele si organizațiile de partid, de 
organele autoconducerii muncitorești.

— Și care sînt — evaluate critic, 
'în spiritul expunerii — învățămin- 
I tele acestei analize ?

— Nu există domeniu al muncii 
noastre, de la planificare pînă la fi
nalitatea ei, care să nu fi cerut o 
asemenea reevaluare. Citeva insă se 
detașează prin importanța lor. pen
tru perfecționarea activității de 

; conducere. Prima ar fi importanța 
pe care trebuie s-o acordăm de la 
fiecare organizație de bază de par- 

jtid pină la comitetul județean ca
lității analizelor efectuate. De ce 

' spun aceasta ? Dacă cineva ar inven- 
i taria cite analize s-au efectuat asu
pra principalelor probleme din mi
nerit, energie și petrol și cite măsuri 
au fost elaborate ar constata că a- 
proape nimic n-a rămas neexaminat. 
Iar faptul că există in continuare 
probleme nesoluționate — mai ales 
pe linia întăririi ordinii si discipli
nei. creșterii răspunderii personale 
și colective, folosirii depline a dotă
rii tehnice de care dispunem, ca să 
numesc, in primul rind. pe cele care 
se află sub influența factorului po
litic de conducere — nu poate, in 
mod dialectic, avea altă explicație 
decit că analizele si măsurile adop
tate nu sint întotdeauna rezultatul 
unor studieri atente, profunde a 
regalității, unei fundamentări realis
te. A doua se referă la modul in 
care lucrăm cu activul de partid. 

. Activul de partid din județul nostru 
numără in rindurile sale mii de oa
meni — muncitori de înaltă califi— 

: care, cadre de partid cu experiență, 
specialiști din toate domeniile. Pu
tem noi spune că am lucrat bine cu 
activul, că am folosit in mod efi
cient forțele sale, că am asigurat îm
preună cu el o conducere științifică 
a activității politice si economice 

; atita vreme cit rezultatele, deși in 
. creștere substanțială față de anul 
trecut, nu se înscriu in prevederile 

j pianului ? A treia concluzie, extrem 
! de importantă pentru stilul nostru 
de conducere, se referă la activiza
rea, în spiritul unei gindiri si ac
țiuni revoluționare, a detașamentu
lui de specialiști existent in unită
țile din minerit, energie si petrol. 
Dacă fiecare din cei peste 3 000 de 
specialiști, citi lucrează in aceste 
sectoare, ar xezolva cel puțin o pro
blemă tehnică din cele cuprinse in 
programele de modernizare sau apă
rute curent in procesul de producție 

■ — unii chiar rezolvă, in mod obiș- 
. nuit asemenea probleme, dar numărul 
; acestora e incă mic — rezultatele 

in producție ar fi mult mai bune. 
, Nu putem insă să-i facem răspun- 
. zători pe aceștia că nu gindesc per- 
. mânem in acest mod, că nu au în

totdeauna asemenea preocupări. Atit 
; comitetul județean, cit si organele 

și organizațiile de partid trebuie 
să-și rcgîndească stilul de muncă cu 
specialiștii, cu comuniștii-specialiști, 
spre a valoriza, in efortul de per
fecționare a activității, în mult mai 
mare măsură, aportul lor“.

Trei concluzii dare, trei di
recții majore, fundamentale de 
acțiune pentru perfecționarea 
conducerii politice si economice.

Capacitatea de a sesiza, 
capacitatea de a acționa

Ion Ceaureanu. secretarul comi
tetului de partid, din cadrul plat
formei energetice Turceni : Conclu
zia esențială pe care trebuie s-o 
desprindă fiecare activist de partid, 
fiecare cadru de conducere din Ex

punerea secretarului general al par
tidului constă in afirmarea unei ca
pacități reale de a sesiza fenomene
le negative si de a găsi soluții pen
tru preintimpinarea lor. Este condi
ția de bază fără de care nu se poa
te asigura o conducere politică efi
cientă. De altfel, multă vreme or
ganizația de partid din cadrul plat
formei noastre, chiar dacă a dovedit 
că are o asemenea capacitate, nu a 
afirmât-o permanent, în mod revo
luționar, ceea ce a permis crearea 
unui climat de împăcare cu lipsurile 
și greutățile, de așteptare să vină 
alții să le soluționeze.

— Ce efecte negative a avut acest 
climat ?

— Multe ! In loc ca organizațiile 
de partid sâ imprime vieții de orga
nizație. activității comuniștilor un 
spirit de înaltă exigență, să deter
mine cadrele de conducere de a ac
ționa cu întreaga capacitate pentru 
soluționarea problemelor — în pri
mul rînd prin cunoașterea si condu
cerea competentă a problemelor de 
producție — au acceptat, dacă nu 
direct, indirect, atitudinea unor ca
dre de a justifica rezultatele slabe 
prin existența unor cauze obiective, 
de . a fetișiza existența acestor 
cauze. Există și asemenea cauze — 
și sîntem convinși că Expunerea se
cretarului general al partidului va 
determina o îmbunătățire substan
țială a activității tuturor organisme
lor de care depinde funcționarea la 
puterea instalată a termocentralei 
noastre — dar, în ce ne privește, am 
tras concluzia că s-a făcut prea mult 
caz de ele. în primul rînd în legătu
ră cu fiabilitatea utilajelor, si ne-am 
propus să determinăm o schimbare 
radicală a mentalității in acest sens. 
Principala concluzie pe care am des
prins-o din Expunerea secretarului 
general al partidului este aceea că 
nu e suficient să nominalizăm difi
cultățile. ci trebuie să dovedim ca
pacitatea de a le sesiza din timp și 
de a le înlătura la timp".

Gheorghe Ciurez, prim-vicepre- 
sedinte al consiliului popular ju
dețean : „Chiar dacă pare de la sine 
înțeles, prima noastră sarcină, a ac
tiviștilor de partid si de stat, a ca
drelor de conducere, o reprezintă 
însușirea profundă pînă la transfor
marea în convingeri a tezelor cu
prinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pentru că numai 
asa vom avea capacitatea de a se
siza acuitatea unor aprecieri, de pil
dă. — ca să mă refer la un exem
plu concret — necesitatea perfecțio
nării pregătirii politice si profesio
nale, necesitatea aplicării îndemnu
lui comunist „învățați, învătati si 
iar învățați11. Aveam impresia — si 
acesta este în linii mari adevărul 
— că am reușit să încadrăm orga
nele noastre de stat din comune cu 
cadre bune. Dar iată că un control 
din afară, care nu pornește de la 
imaginea de ansamblu, ci de la rea
litățile concrete, a descoperit că 
avem primari de comune, putini, 
ce-i drept, dar avem, care nu cunosc 
toți indicatorii planului in profil te
ritorial. Și atunci cum pot să acțio
neze ei, în cunoștință de cauză, 
pentru realizarea planului, cum 
poate să se manifeste consiliul popu
lar ca titular de plan ? Am dat un 
exemplu. Cerința asigurării unei 
înalte pregătiri politice și profesio
nale a cadrelor de partid și de stat 
în spiritul tezelor formulate de 
secretarul general al partidului e 
valabilă însă pentru noi toți, indi
ferent de funcția pc care o deținem 
in aparatul de partid și de stat".

Iată punctate, pe scurt, alte cî- 
teva cerințe care pot conferi ac
tului de conducere mai multă e- 
ficiență : necesitatea de a studia 
profund și de a descifra spiritul 
documentelor de partid ; necesi
tatea de a asigura o pregătire 
politică si profesională temeinică 
și multilaterală cadrelor care 
participă la actul conducerii po
litice și economice: necesitatea 
de a imprima un spirit revolu
ționar ferm, combativ activității 
organelor și organizațiilor de 
partid, spre a nu se substitui a- 
tribuțiiloș cadrelor de conducere. 

O dezbatere, ca orice dezbatere, nu poate epuiza multitudinea de idei 
Si cerințe, privind perfecționarea activității de conducere, pe care le 
generează expunerea secretarului general al partidului — program de 
lucru pe termen lung în acest domeniu. Ceea ce se relevă din opi
niile exprimate este receptivitatea manifestată pentru înțelegerea și des
cifrarea sensului major al acestor cerințe, capacitatea de a depista defi
ciențele existente în activitatea personală și pe ansamblul sectoarelor de 
care răspund și de a contura soluții. Viteză de reacție care reprezintă, 
firește, un prim pas pe drumul perfecționării. Drum ce se cere dublat 
de multe, foarte multe alte preocupări. Permanent trebuie să ne raportăm 
la condițiile obiective ale etapei pe care o parcurgem. Permanent trebuie 
să gindim în perspectivă, permanent trebuie să îmbunătățim metodele cu 
care am obținut un timp rezultate.

Constantin PRIESCU

Implicarea directă, per
manentă în soluționa
rea problemelor poli- 

tico-economice
Titus Piinișoară. prim-secretar 

al Comitetului municipal de partid 
Tîrgu-Jiu : „Una din tezele de 
cea mai mare importanță pentru 
perfecționarea conducerii în toate 
domeniile, fundamentată in Expune
rea secretarului general al partidu
lui, o constituie implicarea directă, 
permanentă a fiecărui organ si or
ganizație de partid, a fiecărui comu
nist în soluționarea problemelor po- 
Iitico-economice. De ce este funda
mentală această teză ? Pe de o par
te. pentru că asigură exercitarea 
rolului conducător al partidului, 
nu în general, prin vorbe și lozinci, 
ci în miezul fierbinte al realității, 
în confruntarea cu problemele ce se 
cer rezolvate. Pe de altă parte, pen
tru că asigură cunoașterea de la 
sursa vieții a problemelor si astfel 
există posibilitatea abordării lor prin 
metodele politice de conducere cele 
mai adecvate, nu prin acelea „vala
bile oriunde și ori cind".

în 1987 — ca să pornesc de la o 
realitate — ne-am confruntat cu 
anumite greutăți in realizarea sarci
nilor de plan. Nu discut acum con
ținutul lor. Dar am cerut tuturor 
activiștilor, comitetului municipal de 
partid, activului de partid să se im
plice mai mult, mai eficient. în so
luționarea lor. Multi au înțeles pe 
deplin acest lucru și rezultatele 
s-au îndreptat spre deznodămintul 
așteptat, fapt relevat și în îndepli
nirea sarcinilor de plan pe ansam
blul municipiului pe primele 4 luni 
din acest an. Dar unii — atit acti
viștii, cit și cadre de conducere din 
unități — ^înțeleg implicarea ca o 
expresie ce trebuie folosită cit mai 
des in ședințe, si nu ca o opțiune de 
gîndire, de acțiune. Va trebui să 
operăm riguros în sistemul nostru 
de instruire, de pregătire a cadrelor 
cu descifrarea clară a acestei teze, a 
conținutului ei, pentru ca ea să de
vină o convingere a fiecărui activist, 
o știință de a-și dovedi capacitatea 
de revoluționar. Altfel teza cu pri
vire Ta implicare va rămîne doar o 
expresie lingvistică cu anume con
ținut didactic".

Costică Soare, directorul Com
binatului minier Rovinari : „Fun
damentarea realistă, obiectivă a 
planului reprezintă prima Si cea 
mai importantă manifestare a actu
lui de conducere. Am reținut cu 
toată atenția preocuparea majoră pe 
care o are conducerea partidului 
pentru perfectionarea acestei laturi 
a activității de conducere. Unitățile 
miniere din combinatul nostru, răs- 
punzind cerințelor secretarului ge
neral al partidului, au obținut pe 
primele patru luni din acest an re
zultate mult superioare celor din 
anul trecut si ne vom afla, in con
tinuare, pe un drum ascendent. Și 
totuși, nu ne-am realizat prevederi
le planului. De ce ? Pentru că pla
nul — am demonstrat negru pe alb 
acest lucru — nu este fundamentat 
în mod obiectiv, în funcție de capa
citățile reale de producție ale între
prinderilor. Am sesizat această si
tuație tuturor celor în drept. Toată 
lumea a reținut problema, ne-a asi
gurat că va fi analizată, dar lucru
rile continuă să rămină așa. Or, con
ducerea competentă a proceselor de 
producție cere în primul rînd o fun
damentare reală a planului, o re
zolvare operativă a posibilelor de- 
sincronizări, si — nu in ultimul rînd 
— capacitate de decizie operativă, 
pentru soluționarea lor. Afirm toate 
acestea nu pentru a ne absolvi de 
propriile lipsuri — ele există si au 
făcut obiectul unei exigente analize 
eu ocazia dezbaterii expunerii — ci 
pentru a crea condiții obiective 
pentru asigurarea unei conduceri 
competente și eficiente".

Margareta Popescu, președinte
le Tribunalului județean Gorj : 
„Nu poate exista conducere compe
tentă. eficientă — asa cum sublinia
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
fără cunoașterea și aplicarea rigu
roasă, temeinică a legilor țării. Este 
o teză relevată cu toată claritatea 
și fermitatea in Expunerea prezen
tată la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 
aprilie. Intr-adevăr, cunoașterea 
profundă a legilor țării reprezintă 
o latură indispensabilă a procesului 
de perfecționare in toate domeniile 
de activitate. Ea asigură promova
rea unei conduceri în spiritul lega
lității și fermității, conferă deciziilor 
exprimate din start un grad ridicat 
de competență și eficiență, asigură 
in ultimă instanță actului de condu
cere eficacitatea necesară. Două 
concluzii se impun atenției în mod 
deosebit în această direcție din stu
dierea expunerii. Prima se referă 
indiscutabil la obligativitatea ca 
factorii de conducere politică si eco
nomică să cunoască si să aplice cu 
fermitate legea, să nu admită nici 
un fel de interpretare personală 
voluntaristă a prevederilor ei. A 
doua se referă la răspunderea ce 
revine organelor de justiție, procu
ratură și miliție de a veghea Ca în 
toate împrejurările, indiferent de 
persoanele aflate în cauză, să se asi
gure aplicarea legii în spiritul si li
tera ei. în acest fel se va întări și 
autoritatea legalității, si. in plan 
larg, și autoritatea conducerii".

în ansamblul problemelor privi
toare la perfecționarea conducerii 
activității economico-sociale pe care 
le pune in atenția întregului partid 
și popor Expunerea făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie a.c. un loc 
important este acordat asigurării 
unei dezvoltări armonioase, echili
brate a întregii noastre societăți, a 
tuturor, sectoarelor de activitate.

între corelațiile esențiale care 
asigură dinamismul și echilibrul 
economiei noastre naționale se în
scrie la loc de frunte și realizarea 
unui raport judicios intre dezvol
tarea economică de ansamblu a so
cietății noastre și dezvoltarea in 
profil teritorial.

Instaurînd proprietatea întregului 
popor asupra mijloacelor de produc
ție și avuției naționale, socialismul 
a creat premisele obiective ale rea
lizării egalității depline a tuturor 
cetățenilor patriei in ceea ce pri
vește condițiile de muncă și de via
tă. de dezvoltare multilaterală a 
personalității umane. Această egali
tate. pentru care numai socialismul 
a creat premisele politice și social- 
economice ale înfăptuirii ei depline, 
devine realitate prin politica de 
repartizare rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării. 
Cu deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, în urma noii 
împărțiri teritorial-administrative. ca 
urmare a strategiei științifice, realis
te și de largă deschidere pe 
care a conceput-o P.C.R.. cu 
aportul determinant al secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la re
partizarea teritorială rațională a 
forțelor de producție în condițiile 
progresului economico-social susți
nut și multilateral al întregii socie
tăți s-au obținut succese istorice in 
reducerea decalajelor dintre ju
dețe și omogenizarea condițiilor de 
muncă și de viață.

■ Subordonată făuririi unei econo
mii naționale moderne, armonios 
structurată în profil de ramură, care 
să asigure valorificarea superioară a 
resurselor naturale și creșterea pro
ductivității muncii sociale, sporirea 
capacității competitive în relațiile 
economice internaționale, reparti
zarea rațională a forțelor de produc
ție pe teritoriu se bazează pe îmbi
narea criteriilor de eficientă econo
mică cu cele de ordin social, în ca
drul unei viziuni unitare cu carac
ter stadial, care corelează organic 
interesele curente cu cele de 
perspectivă, pe cele generale cu cele 
locale. Corespunzător acestei stra
tegii. optimul repartizării teritoria
le a forțelor de producție în țara 
noastră se bazează atjt pe compati-’ 
bilitatea reciprocă dinamică a crite
riilor de eficiență între unitățile te- 
ritOrial-administrative. cît și pe 
compatibilitatea ior cu exigențele 
criteriului general unic de optimi
zare a dezvoltării economico-sociale 
a țării — creșterea venitului na- 
tional pe locuitor și ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de trai 
material și spiritual al tuturor mem
brilor societății.

Propunindu-și mai întîi să reducă 
decalajele relative în dezvoltarea 
economico-socială a județelor și lo
calităților. în cadrul etapei exten
sive. cînd, pe fondul unor creșteri 
susținute a indicatorilor macroeco
nomici. s-a realizat o devansare a 
lor de către unitățile teritorial-ad
ministrative. în trecut mai puțin 
dezvoltate, strategia P.C.R. de repar
tizare rațională a forțelor de pro
ducție pe teritoriu urmărește, în 
prezent, reducerea și a decalajelor

COMPETITIVITATEA PRODUSELOR
(Urmare din pag. I) 
urmărit în timp evoluția și am pu
tut dovedi că sîntem in stare să ne 
onorăm in mod constant prestigiul".

Aceeași marcă, același 
respect pentru calitate I

Redacția : Cum se explică faptul 
că, uneori, nivelul calitativ al pro
duselor diferă in funcție de partene
rul din (ară sau de peste hotare că
ruia ii sint destinate, deși poartă 
aceeași marcă ?

Ing. Ion Roman, inspector general 
la Inspectoratul General de Stat pen
tru Controlul Calității Produselor : 
„Un vechi proverb românesc afirmă 
că „Vaca bună se vinde din grajd". 
Să însemne oare aceasta că produ
sul bun este comercializat oricum, 
chiar dacă poartă sau nu marcă ? 
Nicidecum ! Să ne anjintim de fap
tul că acum 12—14 ani întreprinde
rea „Electronica" abia livra la ex
port 10 000 de televizoare pe an și 
nu reușea să încheie două contracte 
consecutive cu același client. Moti
vul nu era de ordin calitativ, pro
dusele fiind realizate la un nivel 
tehnic corespunzător cerințelor peri
oadei. Cert este însă că dacă. în pre
zent, „Electronica" livrează cea mai 
mare parte a producției la export și 
are de pe acum, putem spune, clienți 
„tradiționali", aceasta se explică și 
prin prestigiul cucerit in timp de 
marca fabricii in țară și peste hota
re. Colectivul întreprinderii si-a fă
cut un titlu de onoare din a realiza 
produse de înalt nivel calitativ, in
diferent de destinația lor — internă 
sau externă. Ce aș dori să subli
niez prin acest exemplu, care nu este 
singular ? Că este greșită con
cepția potrivit căreia numai produc
ția pentru export trebuie realizată 
in condiții ireproșabile. Chiar dacă, 
apllcindu-se această concepție, pe 
moment producătorul obține une
le rezultate, un progres real pe 
planul nivelului tehnic și cali
tativ general al produselor nu 
se poate face decît în condi
țiile în care întreg procesul de 
producție este bine pus la punct, 
eliminindu-se toate cauzele și ..punc
tele slabe" care produc defecte pe 
fluxul tehnologic, iar tot ce iese pe 
poartă onorează marca fabricii. Cu 
toată claritatea, tovarășul 

absolute, prin accentuarea caracteru
lui intensiv al reproducției lărgite 
atit la nivelul economiei naționale, 
cit și in fiecare județ.

Astfel, dacă în perioada 1968—1988, 
pe ansamblul țării producția indus
trială a crescut de peste 5 ori. intr-o 
serie de județe această dezvoltare 
este cu mult mai mare. Bunăoară, 
în județul Sălaj este de peste 18 ori, 
în județul Bistrița-Năsăud de peste 
15 ori. în Olt și Vaslui de peste li 
ori. în Vîlcea. Călărași și Tulcea de 
peste 9 ori. în Argeș. Botoșani. Iași, 
Covasna de peste 8 ori. in Satu Mare 
și Harghita de aproape 7 ori.

Pornind de la rolul hotăritor al 
forțelor de producție în făurirea 
unei economii naționale moderne, 
armonios structurată in profil de 
ramură și teritorial, partidul nos
tru a pus un accent deosebit pe 
crearea de noi capacități de produc

Dezvoltarea 
economico-socială, 

dezvoltarea 
în profil teritorial

ție în industrie și agricultură. în ce
lelalte ramuri ale producției mate
riale. concomitent cu dezvoltarea și 
modernizarea celor existente pe cri
terii de eficiență economico-socială 
și ecologică. în perioada 1968—1988 
au fost create circa 8 000 capacități 
de producție în industrie, agricultură 
și în celelalte ramuri ale producției 
materiale, care au format circa 180 
de noi platforme industriale. în fie
care județ existînd in prezent cel 
puțin 4—5 centre industriale.

Ca urmare a politicii de dezvol
tare puternică, pe baze moderne a 
forțelor de producție, de repartizare 
rațională a lor pe întreg teritoriul 
țării, promovată de P.C.R.. cu deo
sebire în ultimii 20 de ani, în Roma
nia s-au realizat grandioase lucrări, 
care vor rămîne în istorie ca ex
presie a geniului creator al poporu
lui nostrti. Mările obiective econo
mice construite în domeniile meta
lurgiei. chimiei. construcțiilor de 
mașini, energeticii, canalele Dunăre— 
Marea Neagră și Poarta Albă—Mi- 
dia-Năvodari demonstrează capa
citatea economiei noastre naționale 
de a-și crea cu forțe proprii, pe 
baza acumulării unei părți impor
tante din venitul național pentru 
dezvoltare și a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, un pu
ternic și modem potențial tehnico- 
productiv. Repartizat pe criterii 
științifice de eficiență economico- 
socială și ecologică în toate județele 
țării, acest potențial productiv mo
dem a contribuit la creșterea volu
mului activității economice atit pe 
ansamblul economiei naționale, cît 
și în cadrul fiecărei unități terito
rial-administrative. Prin politica de 
diferențiere a creșterii economice în 
profil teritorial s-a realizat redu
cerea decalajelor dintre județele ță

Nicolae Ceaușescu sublinia că pro
blema calității producției treouie 
tratată in mod unitar, atit pentru 
străinătate, cit și pentru intern. Fi
rește, arăta secretarul general al 
partidului, se poate ca pentru străi
nătate să se" adauge o serie de ce
reri speciale privind caracteristici le
gate de climă sau de zona în care 
se exportă, dar in rest nu trebuie 
să existe nici un fel de deosebire, 
ci, dimpotrivă, este necesar ca atit 
producătorul, cît și controlul de ca
litate să manifeste aceeași exigență 
față de toate produsele".

Ing. Burzo Virginia, referent de 
specialitate la Oficiul de Stat pentru 
Invenții și Mărci : „In principiu, sint 
de acord cu cele spuse de tovarășul 
Roman, cu precizarea că legea per
mite ca anumite produse de nivel 
tehnic ridicat, deosebit de competi
tive să poarte o marcă distinctă pen
tru a-1 proteja și face mai bine cu
noscut pe piața externă. In această 
categorie intră în primul rind pro
dusele realizate pe bază de invenții. 
Este cunoscut că marca prelungește 
valabilitatea brevetului de invenție 
într-o formă specifică acesteia — 
pe timp, practic, nelimitat — și asi
gură notorietatea produsului. Din 
punct de vedere al aplicării mărcii 
de fabrică, problema este însă alta : 
din controalele efectuate rezultă că 
uneori reglementările in materie fie 
că nu se cunosc, fie că sînt neso
cotite. Astfel, în unele întreprinderi 
nu se marchează toate produsele fa
bricate, iar o serie de produse „de 
vîrf" nu poartă o marcă proprie. 
Cîteodată, marca fabricii nu este 
bine atașată de produs și zboară la 
primul curent de aer, iar produsul 
devină anonim ; alteori, se confundă 
marca fabricii cu ștampila C.T.C. 
Aceasta se întîmplă întrucit în uni
tățile respective sarcinile referitoare 
Ia marcare și Ia controlul îndepli
nirii acestei operații nu sînt bine 
precizate și nu se iau măsurile co
respunzătoare încă din faza de omo
logare a produsului".

Redacția : Cum poate contribui 
mai bine marca fabricii la promo
varea unui produs pe piața externă ?

Anca Bianu, inginer principal la 
Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci : „Principala funcție a mărcii 
este aceea de promovare a produse

rii și accentuarea procesului de omo
genizare a dezvoltării forțelor de 
producție. Astfel, dacă în 1968 
aveam 29 de județe care dădeau un 
volum de activitate economică de 
pină la 20 miliarde de lei. 11 jude
țe cu un volum de activitate eco
nomică de peste 20 miliarde lei și 
numai un județ cu un volum de 
activitate economică de peste 80 mi
liarde lei. in prezent, toate județele 
au depășit plafonul celor 20 mi
liarde lei. Totodată există 6 jude
țe în care volumul activității econo
mice depășește 100 miliarde lei. 4 ju
dețe care obțin între 80—100 miliar
de lei. 7 județe între 60—80 miliarde 
lei șl 24 de județe intre 20—60 mi
liarde lei.

Semnificativ este faptul că în ceea 
ce privește volumul de activitate 
economică pe locuitor. în ultimii 20 
de ani numărul județelor care reali

zau pînă la 80 000 lei a scăzut de la 
41 în 1968 la 2 in 1988, 39 de județe 
depășind în prezent acest nivel. Iată 
deci că obiectivul ătabilit de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. de a 
obține un volum de activitate econo
mică pe locuitor de cel puțin 80 000. 
lei anual se realizează cu 2 ani mai 
devreme, cu excepția o două județe 
— Botoșani și Vaslui — care vor 
atinge acest nivel in anul 1989.

La baza acestor transformări care 
omogenizează dezvoltarea economică 
în profil teritorial se află, cu pre
cădere. creșterea producției indus
triale Pe locuitor, care în 1987 a 
atins nivelul stabilit de Congresul 
al XIII-lea de 50 000 de lei. nivel 
stabilit pentru 1990. în anul 1987 se 
aflau în această situație 24 de jude
țe ; 7 județe urmează să realizeze 
acest nivel în acest an. iar 10 județe 
în perioada 1989—1990.

Expresie și condiție a acestor 
transformări, gradul de ocupare a 
populației cunoaște o îmbunătățire 
sensibilă în toate județele tării. La 
sfirșitul anului 1987. gradul de 
ocupare a populației era pe țară de 
489 persoane la 1 000 locuitori, rea- 
lizindu-se mai devreme sarcina sta
bilită de Congresul al XIII-lea de a 
se atinge la sfirșitul actualului cinci
nal un nivel de 380—500 de persoane 
la 1 000 locuitori. Acest indicator 
se realizează în condițiile în care 
numărul personalului muncitor din 
industrie la 1 000 locuitori este în 
prezent de aproape 2 ori mai mare 
decit in 1968, crescind ponderea per
sonalului muncitor din industrie. în 
totalul personalului muncitor, de la 
39,2 la sută în 1968 la 47 la sută 
în 1988.

In strînsă legătură cu dezvoltarea 
și modernizarea producției materia
le în toate județele țării, procesul de 

lor pe piața internă și externă, mar
ca reprezentînd o garanție a cali
tății produselor. Inițial, pentru a fi 
acceptat, un produs trebuie să fie de 
o înaltă calitate, iar ulterior să-și 
onoreze renumele cîștigat. Aceasta 
nu înseamnă un proces staționar, ci 
unul dinamic, în care produsul sufe
ră perfecționări succesive.

Alegerea mărcii ce se aplică pro
dusului se face de către fabricant, 
care poate decide ca un anumit 
produs nou asimilat in fabricație, cu 
caracteristici tehnice deosebite sau 
cu o formă estetico-utilitară specială, 
realizat total sau parțial pe bază de 
invenții brevetate sau tehnologie 
nouă, să poarte fie marca fabricii, 
fie o marcă proprie — marca de pro
dus asociată cu marca fabricii. Utili
zarea mărcii de produs are avantajul 
că. in cazul unor aspecte de nedorit 
ale calității produsului, efectele ne
gative se răsfring numai asupra 
mărcii de produs și nu vizează mar
ca fabricii în ansamblul ei".

O soluție modernă, 
eficientă : sistemele 

internaționale de certificare
Ing. Alexandru Cordașevschi, in

spector general la Inspectoratul Ge
neral de Stat pentru Controlul Cali
tății Produselor: „In ultimele decenii, 
în mai multe țări s-a simlit nevoia 
ca. alături de marca fabricii, un pro
dus să poarte un însemn deosebit al 
calității, care să-i confeie un plus 
de prestigiu. Introducere» mărcii de 
calitate în unele țări sodaliste nu a 
dat însă rezultate din <auză că s-a 
abuzat de acest înserrp, acceptîn- 
du-se in fond comprfmisuri de la 
standardele de calitate Si in Legea 
calității 1° vigoare îi tara noastră 
este stabilită introducerea mărcii de 
calitate, insă practic nu s-a aplicat 
această prevedere, c/re trebuia con
cretizată prin acte normative ulteri
oare.

In prezent. în lupe este acum „la 
Din dezbatere s-a desprins limpede legătura nemijlocită dintre marca 

fabricii și caltatea produselor fabricate și. în acest sens, au fost avan
sate o serie de idei, de propuneri in vederea îmbunătățirii activității de 
promovare » mărcii atît pe plan intern, cit și pe piețele externe. în con
tinuare, discuțiile s-au axat pe cerințele aplicării unor metode moderne 
de asiguia* a calității produselor, ale perfecționării controlului tehnic de 
calitate, asupra acestor probleme ne vom opri intr-un articol următor.

omogenizare a condițiilor de muncă 
și de viață ale locuitorilor se reali
zează și prin repartizarea rațională 
a bazei materiale a activităților so- 
cial-culturale. prin construirea de 
locuințe și asigurarea ocrotirii sănă
tății întregii populații. In perioada 
1968—1988, circa două treimi din 
populația urbană s-a mutat in locu
ințe noi. în prezent există orașe și 
municipii în care problema locuin
țelor a fost practic soluționată. In 
paleta multiplelor înfăptuiri se de
gajă și faptul, că în prezent nu 
există municipiu, oraș, fără spitale, 
nu există comună fără dispenâare 
medicale, revenind 9,3 paturi de 
asistență medicală la 1 000 locuitori 
și un medic la 425 locuitori. Gradul 
de urbanizare se reflectă în creș
terea numărului de orașe de la 183 
în 1965 la 237 în prezent, ponderea 
populației urbane ajungind la 51 
la sută.

Toate realizările obținute de țara 
noastră în dezvoltarea forțelor de 
producție, în crearea unor condiții 
tot mai bune de muncă și viață în 
toate zonele și localitățile țării sînt 
expresia efortului susținut care s-a 
depus, a politicii consecvente a 
partidului nostru, care, mai ales după 
Congresul al IX-lea. a conceput 
noua strategie de alocare a peste 30 
la sută din venitul național pentru 
acumulare. Ca urmare a acestui 
efort uriaș, astăzi venitul național 
pe locuitor a ajuns la 35 000 lei, 
ceea ce inseamnă 3 650—3 700 dolari, 
la cursul necomercial. Zestrea mate
rială a țării se concretizează intr-un 
volum de fonduri fixe de peste 3 300 1 
miliarde lei. repartizate în toate ju
dețele. în acumularea unei avuții 
naționale de aproximativ 5 000 mi
liarde lei.

Aceste mari realizări obținute de 
poporul nostru în dezvoltarea forțe
lor de producție, în asigurarea unor 
condiții tot mai bune de muncă și 
viață pentru toți locuitorii țării con
stituie garanția unor noi transfor
mări ce vor avea loc în direcția 
omogenizării societății socialiste ro
mânești în etapa care urmează. Toa
te aceste transformări sînt concepu
te să se realizeze în strînsă legătură 
și pe baza dezvoltării în continuare 
a forțelor de producție, prin acțiu
nea prioritară a factorilor intensivi, 
calitativi și de eficiență economico- 
socială în toate județele și localită
țile țării.

Concomitent cu aceste procese se 
va desfășura o vastă activitate de 
sistematizare și modernizare a tutu
ror orașelor și comunelor, astfel 
îneît. practic, pînă în anul 2000 să fie 
încheiate. în linii generale, reorgani
zarea și modernizarea teritorială a 
localităților patriei. Esențial. în 
cadrul acestui proces : considerente
le economice să fie îmbinate ra
țional cu cele de ordin social șl eco
logic, astfel îneît criteriile calității 
vieții pe termen lung să fie primor
diale în raport cu celelalte consi
derente.

Acționînd în direcția lichidării 
deosebirilor esențiale care mai exis
tă între condițiile de muncă și de 
viață de Ia sate față de cele de la 
orașe, trebuie să ținem seama de 
faptul că ceea ce este propriu fiecă
rui gen de viață și de muncă este 
necesar să rămină. în concepția 
partidului nostru, omogenizarea nu 
înseamnă uniformizarea condițiilor 
de muncă și de viață, ci. dimpo
trivă, o imensă diversificare a 
acestora, la parametri calitativi tot 
mai înalți de eficiență economică, 
socială și ecologică, de civilizație 
materială și spirituală.

Conf. univ. dr.
Constantin C. POPESCU

modă" așa-numita marcă de certifi
care. care confirmă că un produs 
este realizat potrivit documentației 
de referință. Un produs care, îm
preună cu marca fabricii, are și o 
„marcă de certificare" este cău
tat pe piață, poate fi valorifi
cat mai bine și nu mai tre
buie controlat de beneficiar. în 
acest sens, au apărut sisteme in
ternaționale de certificare, cum ar fi 
Sistemul Pieței comune, sistemul 
pentru vehicule cu motor, sistemul 
C.A.E.R.. sistemul Woollmark — orga
nizat de Secretariatul internațional 
al producătorilor de lină. In unele 
din aceste sisteme internaționale 
marca de certificare o acordă labora
toarele acreditate de un organ de 
stat imputernicit de lege. în țara 
noastră, un asemenea organ este 
Inspectoratul General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor, care, 
alături de acreditarea unor labora
toare. efectuează și inspecții asupra 
stabilității produselor care au obținut 
astfel de certificate. Opinia mea este 
că. în momentul de față, este necesar 
să ne orientăm pentru apartenența la 
cît mai multe sisteme internaționale 
de certificare și. concomitent, să or
ganizăm propriile noastre sisteme de 
certificare care să fie recunoscute pe 
piața externă. Pină acum avem nu
mai citeva asemenea sisteme recu
noscute și pe plan internațional, cum 
sînt cele din domeniul aparatelor de 
măsură și control — care sint certi
ficate de Institutul Național de Me
trologie. cele p.entru medicamente — 
certificate de Institutul pentru con
trolul medicamentelor cu avizul Or
ganizației Mondiale a Sănătății. Este 
o experiență care trebuie analizată 
si dezvoltată. întrucit asigură o serie 
de avantaje pe planul promovării la 
export a produselor și al eficienței 
acestei activități economice. Precizez 
însă că nici o certificare de acest 
fel nu se acordă dacă produsul nu 
deține marcă înregistrată pe plân 
internațional, ceea ce demonstrează, 
o dată mai mult, importanța mărcii 
de fabrică".

Corneliu CARLAN 
Euqen RADUEESCU
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COPIII-viitorul patriei, florile vieții
Astăzi, copiii patriei noastre au asigurat tot ce este necesar pentru învățătură, pentru viaț 

pentru un viitor liber, luminos; pot să gîndească spre visul de aur - comunismul, să-și propună 
să realizeze cele mai mărețe visuri.

NICOLAE CEAUȘESCU

In 1987 s-a născut copilul care a rotunjit popu
lația țării noastre la 23 de milioane de locuitori. 
Evenimentul a fost marcat, cum se cuvine, de fa
milie, de întreaga țară. Astăzi, 1 Iunie, Ziua inter
națională a copilului, este momentul cel mai potri
vit pentru a sublinia că, de fapt, venirea pe lume 
a fiecărui copil este o sărbătoare, un prilej de mare 
bucurie. El este înconjurat, din primele clipe de 
viață, cu toată dragostea și grija celor apropiați, a 
întregii societăți, pentru care fragedele vlăstare 
constituie garanția dăinuirii neamului, viitorul, 
ziua de mîine a patriei.

Spiritul umanist al politicii partidului și statului 
nostru își găsește reflectarea in tot ce s-a înfăptuit 
și continuă să se înfăptuiască pentru om și feri
cirea lui, pentru ca tînăra generație, copiii să be
neficieze de tot ceea ce socialismul a creat pe în
treg cuprinsul țării, mai cu seamă în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R. Este 
de ajuns să ne gîndim la milioanele de familii ce 
locuiesc in apartamente construite in anii noștri, 
la miile de școli și grădinițe noi, la edificiile mo
derne destinate ocrotirii sănătății celor mici, la 
atitea și atitea dovezi cotidiene ale preocupării sta
tornice a societății noastre, pentru a ne da seama 
care este dimensiunea exactă a efortului material 
destinat a crea condiții cit mai bune de trai pentru 
oamenii muncii, pentru ca fiii și fiicele lor să 
crească intr-un climat sănătos, civilizat, să aibă la 
indemină toate condițiile spre a se instrui și a de
veni cetățeni de nădejde, cu dragoste față de țară, 
capabili să se consacre înălțării ei pe culmile co
munismului.

Politica demografică a partidului nostru, ini
țiată de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avînd ca scop păstrarea tinere
ții și vigorii națiunii noastre socialiste, se concreti
zează in măsuri de stimulare a natalității, de spri
jinire a familiilor cu copii, prin acordarea de alo
cații de stat și ajutoare pentru mamele cu mulți 
copii, intr-un întreg sistem in care sint incluse 
instituții sanitare și de invățămint, un mare număr 
de cadre medicale și didactice cu înaltă calificare.

Imaginea întîlnită, în numeroase împrejurări, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, înconjurați de copii cu căldura și entu
ziasmul specifice vîrstei, reprezintă o expresie vie, 
convingătoare a dragostei și recunoștinței tinerei 
generații pentru copilăria fericită de care sc 
bucură, pentru condițiile minunate de creștere și 
educare ce le sînt asigurate. Aceste frumoase și 
calde sentimente față de partid și conducătorul 
său, părintele drag al tinerelor vlăstare, se regă
sesc in rezultatele bune la învățătură, in însușirea 
temeinică a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, 
a celor mai înaintate cunoștințe din toate dome
niile, reprezintă răspunsul în fapte al copiilor la 
îndemnul adresat de secretarul general al partidu
lui de a învăța, a învăța, a învăța.

Astăzi, 1 Iunie, întregul nostru popor își în
dreaptă gindurile cele mai curate și mai pline de 
speranță către primăvara țării — copiii, cu urarea 
de a-i vedea crescînd mari și voinici, ca feții fru
moși din poveste.

„Să creșteți sănătoși!"
In marea sa răspundere de a face din 

plăpînda ființă căreic i-a dat viață un 
copil sănătos, iar, mai apoi, un adult să
nătos, mama are aliați de nădejde in 
devotații membri ai corpului medical pro
filat pe ocrotirea mamei și copilului. Nu 
există localitate sau cartier în care re
țeaua sanitară să nu fie prezentă ; multe 
din edificiile noi ce împodobesc arhitectu
ra orașelor sînt destinate îngrijirii sănătă
ții celor mici. Un întreg sistem de educa
ție sanitară vine în ajutorul mamelor, al 
tinerelor familii, învățîndu-le -„meseria" 
atît de grea de părinte.

lată cîteva cifre concludente pentru 
modul concret de aplicare a politicii de
mografice a partidului și statului nostru 
în domeniul sanitar :

• 99 LA SUTĂ din copii se nasc 
într-o unitate sanitară specializată, sub

supravegherea unui personal medical 
competent.

• La orașe și la săte funcționează 
3 889 de dispensare care acordă asis
tență medicală copiilor.

• Circa 7 000 de medici — pediatri 

și de medicină generală pentru copii —, 
aproximativ 21 000 de surori de pe
diatrie ți 3 600 de surori de ocrotire se 
află la dispoziția familiei pentru a îngriji, 
cu pricepere și devotament, sănătatea ce- 
Jor mici.

• In cele 871 de crețe sint îngrijiți 
peste 84 000 de t0P"> iar in leagăne 
- circa 13 800 copii.

****
**
*

E o mîndrie
E o mindrie 
că poți spune 
oricui te-ntreabă 
cine ești.
Sint un copil 
ce-și trage seva 
din mîndre plaiuri românești.
E o mîndrie 
fără seamăn 
să vii pe lume 
și să crești 
în epoca cea mai măreață 
a plaiurilor românești.
Trăim în Epoca de aur
și creștem
plini de măreție 
noi, generația luminii, 
a păcii și a fericirii 
în mîndra noastră Românie !

Gabriela ȘUTEU
pionieră, județul Harghita

Angajament
învățați, munciți, învățați!
Sfatul acesta cald
Ne îndrumă gindul

și fapta tinereascăVisul de aur, prin noi,
să se-mplinească

Și țara, ca-n poveste,
mai mândră să-nflorească.

Învățați, munciți, înhățați!
Acesta e îndemnul
Pe care îl urmăm, iubit conducător ! 
Exemplul Dumneavoastră

de muncă și de luptă 
Ne luminează drumul,

mereu cutezător.
învățați, munciți, învățați!
Sint vorbe înțelepte
Ce ne vor fi povață de-a pururi, 
învățăm, muncim, învățăm !
Cu toată ființa noastră,
Sintem ai tăi, patrie 
Cu toată iubirea noastră.
Sintem ai tăi, partid comunist!

Roxana MOLDOVAN
pionieră, județul Hunedoara

*
*

*

3 Porți largi spre viitor
Alături de școală, organizațiile de pio

nieri cultivă înclinația firească a copiilor 
spre cunoaștere, spre tot ce e nou, îi aju
tă să aprofundeze și să completeze cele 
învățate în orele de clasă. In școli, în 
cercurile cu caracter tehnico-științific ale 
caselor pionierilor și șoimilor patriei, sub 
îndrumarea unor pasionați specialiști, co
piii fac primii pași în universul nemărginit 
al cunoașterii științifice, își dezvoltă pu
terea de creație.

Mii și mii de întrebări izvorîte din cu
riozitatea specifică vîrstei tinere își găsesc 
răspuns în activitatea acestor cercuri ; 
idei îndrăznețe se materializează în lu
crări practice, unele ajungînd să fie bre
vetate ca invenții. Un univers în care în
trebarea ce străbate copilăria - ,,de ce ?” 
— este receptată cu atenție, primind ex
plicația cuvenită. Aici se formează viitorii 
specialiști, muncitorii cu înaltă calificare 
de care are atîta nevoie economia noas
tră națională în plină dezvoltare și mo
dernizare.

O In școli și case ale pionierilor și șco
larilor există aproape 57 QOO de 
cercuri tehnico-aplicative, în care acti-

circa 1,4 MILIOANE 
nieri ; numărul lucrărilor elaborate t 
de 115 000.

• In ediția din anul trecut a concu 
lui de creație și anticipație tehnico-ș 
țifică pentru pionieri și școlari „Start : 
viitor”, din numeroasele lucrări prezent 
peste 1 000 au ,ost selecționc 
271 dintre acestea au fost distinse 
premii și mențiuni.

• 25 de brevete de inventator au 
acordate, în ultimii ani, unor purtător 
cravatelor roșii cu tricolor.

• Tabăra republicană de la Năvo 
va fi - și în acest an - gazda unor i 
resante competiții ale inteligenței și 
noașterii : „Ștafeta cutezanței științific 
a îndeminării tehnice", cu mai multe 
țiuni, ca și concursurile de navomod 
aeromodele, automodele, micromod 
machete spațiale, radiotelegrafie, ra 
goniometrie, informatică.

O Tabăra republicană „Prietenii 
turii" își va stabili sediul în satul de 
canță din comuna Bididia, județul Tuli

^Neîngrădită afirmare a talentelor

tf Șanse egale la învățătură tuturor fiilor țării
Societatea nouă, socialistă pe care o 

edificăm are nevoie de oameni cu o pre
gătire temeinică, multilaterală, de specia
liști în cele mai diverse domenii de acti
vitate. De aceea, adresîndu-se copiilor, 
tineretului, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi 
îndeamnă, cu căldură și adîncă înțelep
ciune părintească, spre însușirea științei și 
culturii, a celor mai de seamă cuceriri 
ale cunoașterii umane, pentru a se pre
găti să preia, din mina părinților lor, șta
feta construcției socialiste și a asigura 
ridicarea continuă a patriei noastre pe 
cele mai înalte culmi de progres și civi
lizație.

In România socialistă, porțile școlilor 
de toate gradele sînt larg deschise tutu
ror fiilor și fiicelor sale. Egalitatea de 
șanse este asigurată de existența unei 
puternice baze materiale, de condițiile 
create pentru integrarea armonioasă a în- 
vățămîntului cu practica, de un corp di
dactic devotat și competent, capabil nu 
numai să transmită cunoștințe, ci și să 
formeze caractere, să contureze persona
litatea copilului, să-i descopere vocațiile, 
talentele și să le cultive. înalta colitate a 
școlii românești este atestată și de im
portantele distincții aduse de reprezentan- 
'i trimiși la diferite concursuri internațio- 
tle pe discipline școlare.

' Populația școlară în actualul an de 
'ămint se cifrează la 5,5 MILIOA- 

iar numărul unităților școlare, de 
'radele, este de cjrca 29 000 ;

00 de locuitori, aproape 2 000 sint

12 543
peste

de școli

• Pentru preșcolari există 
de grădinițe, frecventate de

836 000 de e°Pii- •

• In cele cjrca 15 800
învață carte aproape 4,5 MILIOA
NE de elevi ; 747 sî nt școli profesio
nale, în care se formează, ca viitori mun

citori, în fiecare on, circa 253 030 de 
elevi.

© Numărul sălilor de clasă trece de 
100 000, iar cel al laboratoarelor șco
lare este de circa 14 500.

• Aproape 239 000 ds eadr* 
didactice se consacră formării tinerei ge
nerații.

Sensibilitatea, inspirația și talentul ce
lor mici își găsesc un fertil tărîm de afir
mare în cercurile artistice, in participarea 
la diferitele faze ale Festivalului național 
„Cîntarea României". An de an, din rîn- 
du| micilor pictori sau poeți, muzicieni sau 
iubitori ai folclorului se afirmă talente au
tentice, a căror îndrumare este încredin
țată unor cadre cu competență și dragos
te de copii. '

Activitatea acestor cercuri este consa
crată educației patriotice a copiilor, ori
entării creației lor spre teme de cea. mai 
stringentă actualitate, inspirate din poli
tica partidului și statului nostru.

• In cele peste 41 Q00 de cercuri 
artistice (literare, de artă plastică și foto
grafică etc.) activează circa 824 000 
de pionieri și școlari.

• La faza de masă a celei de-a 7-a 
ediții a Festivalului național „Cîntarea

României" participă pSste 77 QOO
formații artistice ale copiilor (coruri, 
sambluri folclorice, brigăzi artistice, e
pe de dansuri ș.a.), cuprinzînd
pe 2 000 000 de pionieri.

aprc

© Se află în pregătire și alte corn 
tiții ale micilor artiști amatori : concu 
cîntecului patriotic și dansului pionie 
„Omagiu patriei și partidului", etapa 
publicană a acțiunii complexe de e 
cație patriotică „Patrie română, țară 
eroi", concursul de interpretare muzic 
„Ciprian Porumbescu", dotat cu prer 
„.Lira de aur", tabăra de creație liter 
și plastică de la Dărmănești (Baci 
gala ansamblurilor folclorice pioniereș 
multe altele ce vor antrena mii și mii 
pionieri dornici să exprime prin ver; 
cîntec, prin desen ori dans, bucuria l 
copilării senine, lipsită de orice griji.

Pentru binemeritatele vacanțe
Vara înseamnă vacanță. Și nu oricare. 

Vacanța mare, mult așteptată și pentru 
care se fac proiecte și se exprimă op
țiuni încă de la sfîrșitul celei precedente. 
Efortului depus timp de trei trimestre ii 
urmează, după cum e și normal, o pe
rioadă de odihnă, activă bineînțeles, la 
munte, la mare, la bunici, pe terenurile 
de sport, peste tot unde aerul curat și 
soarele fortifică sănătatea copiilor și le 
dă posibilitatea să zburde nestingheriți.

Ca in fiecare an, copiii sint așteptați 
în taberele bine cunoscute, aflate in cele 
mai frumoase locuri din țară.

• Aproximativ 4QQ 000 de copii vor 
fi cuprinși în tabere și colonii, atit Ia 
munte, cit și la mare.

® Numai în tabăra republicană de la 
Năvodari, a cărei capacitate este de 
12 000 de locuri pe serie, își vor petrece o 
însorită vacanță peste 80 000 dc 
pionieri.

• Cele 11 tabere situate în renumite 
stațiuni montane vor găzdui peste 9 000 
de pionieri pe serie.

© Tradiționalele expediții „Cutezătorii" 
vor însuma circa 1 500 de acțiuni cu 
peste 50 000 de „expediționari".

• Excursiile, drumețiile - județene și 
interjudețene — vor antrena circa 1,5 
MILIOANE de pionieri și școlari.
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iR UMURI PRIN ISTORIA 
EROICĂ A PATRIEI

itarea Muzeului județean de 
e din Galați, de curind redes- 
intr-un valoros ansamblu arhi- 
ral, echivalează cu o fascinantă 
orie prin vremuri, prin istoria 
nească, ilustrată de neprețuite
i și frumuseți materiale și spi
le.
ătoria prin timp începe în epo- 
aleolitică, acesteia aparținin- 
lame și nuclee de silex, scoase 
oală la Țepu. Cavadinești, Mqs- 
Săneasa. Berești. Trecînd apoi 
fața altor vitrine, facem
ii de ani prin Vreme, în 
tică, bogat reprezentată, 
eosebire atenția celebra .

Berești" — vas splendid, alcă- 
iin 4 reprezentări de fete prin- 

joc —, statuetele cucuteniene 
Berești, ceramica pictată de 

tceveni și Stoicani. fiecare în 
și toate la un loc atestînd că 

na gălățeană s-a aflat un mare 
u de iradiere a culturii Cucu- 
Intr-o altă vitrină — depozitul 
ronzuri de la Băleni, care cu 
peste 250 de piese ale sale este 
tai mare de acest fel din Mol-

Apoi, într-o superbă repre- 
re sculpturală, chipuri de daci 
îte parcă de pe Columna Tra- 
semn că am pășit în spațiul 

ei poporului dac, popor care, 
um o relevă și exponatele din 
u, iși avea rădăcinile adînc im
ite aici la Carpați, Dunăre și 
. Privim vestigii scoase la ivea- 
marile cetăți dacice de la Bar- 

și Poiana (aceasta din urmă a- 
o istorie de 8 ori seculară) și 

il se întoarce cu peste două mii 
ii în urmă, printre acei harnici 
loși, iubitori de adevăr, de 
» și dreptate, făurari de inalte 
i materiale si spirituale, dîrji a- 
ori ai gliei străbune. După trans- 
irea unei părți a Daciei în 
ncie romană, și meleagurile gă- 
e au cunoscut o nouă înflorire 
iții economico-sociale. așa cum 
istă valoroasele vestigii desco- 
; la Poiana și Bărboși, deveni- 
stre romane — un splendid inel 
amee. ori un ulcior cu chipul 
ieus, o acvilă de bronz, meda- 
e și măști etc. Alături de o- 
ele de factură romană au fost 
s vestitele cățui dacice, mărtu- 
eremptorie a dăinuirii neîntre- 

■ a fondului autohton, a convie- 
daco-romane. a împletirii ce- 

ouă civilizații — proces multi- 
ar în cursul căruia s-a plămă- 
oporul român, moștenitor al ce- 
lai alese virtuți ale înaintașilor 
popor care veac după veac. în 
a atîtor vitregii cu care l-au 
cat vremurile, a rămas stator- 
>e vatra dacică străbună, biru- 
:oate vîntoasele Istoriei. Sînt a- 
a adevăruri ilustrate cu rigoa- 
iințifică de exponatele muzea- 
ibiecte din secolul al Vl-lea de 
oborani — Suceveni, unelte din 
jrile VIII—IX de la Rediu, ce- 
că din veacul al iX-lea de la 
dinești, obiecte gospodărești din 
ele X—XI de la Vînători și 
reni, scrieri istorice și geogra- 
din veacurile 
trăbatem noi 
n noi secole 
itudinea de 
ir forța de creație istorică a po- 
lui român, exprimată în consti- 
a unor trainice state feudale, in 
rea unei civilizații înaintate, în 
ul și îndelungatul efort pen- 
ipărarea independenței țării, a 
si de neam. Reînvie în fața 
ră domniile strălucite ale lui 
rab întemeietorul, Mircea cel 
. Alexandru cel Bun. Iancu de 
jdoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel 
i. Petru Rareș. In acest context, 
iocument din 1546 ilustrează 
sele legături ale Galațiului și 
ei cu Brașovul, legături ce se 
îrează puternicelor relații co- 
iale, economice, demografice ce 
1 țările române. Cărți tipărite 
late cele patru zări ale pămin- 

românesc, ce au circulat de-a 
ul și de-a latul acestuia, au în- 
nut mereu vie conștiința unită- 
e neam, speranța intr-un viitor 
nitate. Pe asemenea trainice te- 
i s-a clădit actul cel mai strălu- 
il evului mediu românesc — u- 
i de Ia 1600 — săvirșită sub bra- 
îeînfricat. prin inima vitează șl 
tul hotărit ale lui Mihai Vitea- 
Unificatorul.
căm din nou necontenit prin 
ie. O istorie ale cărei linii de 
î le constituie afirmarea tot mai 
rnică a idealurilor dreptății so- 
•, emancipării naționale, uni

și independentei. idealuri 
,-jse ne flamurile de luptă 
marilor mișcări sociale din

pași 
epoca 
Rețin 

„Horă

IX—X etc. 
săli ale muzeului, 
prin vreme. Din 
exponate prinde

>ersona
îsamblul mijloacelor culturale 
științifice din municipiul Ora- 
din întregul județ Bihor, atit 

temeinic implantat în însuși 
tul efervescent al devenirii aces- 
părti de țară, este de neconceput 

prezența cărții. Nimic din ce 
înălțat aici, în zidire sau doar 
retina celor ce gindesc viitorul, 
poate fi imaginat în afara uria- 
i efort de cunoaștere și autode- 
re, la temelia căruia se află in- 
ociunea de veacuri, frumusețea 
nă. precum și cele mai noi re- 
ate ale cercetării și științei adu- 
> in cărți. Tocmai de aceea car- 
a fost întotdeauna in inima ce- 
. simbolic. prin rolul ei de 
uză a minților și, concret, prac- 
acolo unde se înregistrează 
ul maxim al interesului cetățe- 
■. Acestui principiu i se circum- 
J și realitățile Bibliotecii jude- 
; din Oradea, care își asumă ro
de primă instituție a cărții, cu 
bilități pe măsura funcțiilor ce-i 
n în opera de construcție spiri- 
ă actuală.
veam să desprindem din relată- 
directoarei instituției, profesoara 
ia Budura, dar și din felul in 
i se prezintă la această oră bi- 
teca, preocuparea pentru organi- 
;a modernă a fluxului de carte 
tru a răspunde necesităților ac- 
e si de perspectivă. La sediu și in 

! șapte filiale, peste 540 mii de 
ime pot ajunge lesnicios la cei 
e 33 mii cititori, ciți apelează 

’iecare an la serviciile bibliotecii. 
,t. puțin ? Cifrele sînt de-a drep- 
impresionante, dacă ne gîndim 

In urmă cu aproape trei sferturi 
veac existau vreo douăzeci 

mii de volume ; azi, anual intră 
iepozite circa 18 000 volume noi, 
3 000 titluri, carte diversă, publi- 
i, discuri, diapozitive, manuscri- 
lucrări de patrimoniu, toate la
tă alcătuind un fond capabil să 
;ure cerințele unor largi categorii 
cititori, în sălile de lectură sau 
1 împrumut la domiciliu. Cartea

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI •

..Secolul Revoluțiilor", 
tate a fost numită 
1784—1918. Privim lucrarea lui Da
niel Philippide „Geografia Româ
niei", tipărită în 1816 ; citim cuvin
tele prin care autorul explică de 
ce a ales acest nume pentru valo
roasa sa operă geografică despre 
pămiijtul românesc : „Am numit țara 
aceasta România, denumind-o după 
numărul poporului românilor și de 
la vechimea predominantă", și înțe
legem mai 
etnice s-au impus minților lumina
te, capabile să vadă mai adînc decit 
pojghița alcătuirilor politice ale 
vremii, să se pătrundă de adevărul 
că in Moldova. Muntenia. Transil
vania. Dobrogea trăiau fiii unuia și 
aceluiași popor de străveche obirșie 
— poporul român.

Pentru ca „pojghița" să fie înlă
turată, românii au lucrat, generație 
după generație, astfel incit la 
mijlocul veacului trecut unirea de
venise însăși „cheia de boltă a edi
ficiului național". Obiecte cu mare 
încărcătură emoțională, căci au a- 
parținut lui Alexandru Ioan Cuza. 
Mihail Kogălniceanu. Costache Ne-

cum cu drep- 
epo-ca dintre

limpede că realitățile

însemnări despre Muzeul 
județean de istorie Galați

• Centralele electrice Motru, 
Tismana, Tismana-aval, Clocotiș, 
din cadrul complexului, hidroener
getic Cerna-Motru-Tismana au rea
lizat, de curînd, parametrii proiec
tați — 170 MWh. Succesul a fost 
posibil — susține corespondentul 
nostru voluntar Teodor Abagiu, Je 
la întreprinderea minieră Motru, 
datorită permanentei preocupări a 
colectivului de a perfecționa agre
gatele și instalațiile energetice, de 
a îmbunătăți parametrii tehnico- 
funcționali și fiabilitatea acestora. 
Faptul cel mai deosebit îl consti
tuie realizarea, de la punerea în 
funcțiune a primului hidroagregat, 
a unui miliard KWh energie elec
trică, o dată cu asigurarea necesa
rului de apă tehnologică pentru 
termocentralele Rovinari și Tur- 
ceni, prin lacurile de acumulare 
Valea Mare, Cerna și Vîja.

ale clădirii a fost deschis un ate
lier de cizmărie cu producție de se
rie, în care lucrează 140 muncitori. 
Uneltele și mașinile-unelte folosite 
în procesul muncii produc un mare 
zgomot. Ținînd seama că respecti
vul atelier are programul în două 
schimburi, vă dați seama la ce în
cercări sint supuși locatarii. Inter
vențiile făcute la U.J.C.M.-Dolj 
s-au soldat cu promisiuni și- 
decibeli nonstop !"

Așteptăm și părerea forurilor 
municipale.

și me-
pen- 
IX-

Si 
al 
hotări-

gri, readuc în memorie clarviziunea 
și consecvența cu care generația 
pașoptistă a lucrat pentru Unire. O 
pictură — „Intilnirea de la Minji- 
na“ — reînvie clipele în care în 
1845. la conacul lui C. Negri 
dat mina tinerii moldoveni și 
teni, hotârind cu însuflețire 
nu se mai numească altfel 
erau și în fapt — adică români. Gin- 
durile ce prezidaseră intilnirile de 
la Mînjina aveau să biruie fiindcă, 
așa cum a arătat revoluția pașop
tistă. ele stăpîneau inimile si con
științele a milioane și milioane de 
români, erau nutrite de un întreg 
popor. Ele au triumfat mai întii la 
24 ianuarie 1859, cînd în scaunul 
Basarabilor și Mușatinilor a urcat 
om nou la vremurile noi ce le stră- 
bătea poporul — Alexandru loan 
Cuza. Valoroase exponate aduc în 
atenție pagina de neasemuită istorie 
pe care a reprezentat-o domnia lui 
Al. I. Cuza. cu marile sale realizări 
ce s-au așezat ca trainică temelie 
pentru noi și mărețe înfăptuiri vii
toare. Intre acestea la loc de seamă 
se înscrie dobîndirea independentei 
naționale depline in 1877—1878. Ca 
și ceilalți fii ai țării, viteji s-au do
vedit covurluienii în războiul inde
pendentei ; ca și ceilalți fii ai țârii, 
oamenii meleagurilor gălățene s-au 
înregimentat cu trup și suflet în 
ampla mișcare națională de spri
jinire a războiului, de înzestrare a 
armatei, de îngrijire a răniților, așa 
cum o arată și cererea obștii gălă- 
țene pentru înființarea și 
nerea ' unui spital pentru 
români.

Privim si înțelegem mai
Si pentru meleagurile gălățene cu
cerirea independentei patriei a re
prezentat înoeputul unei perioade de 
puternică dezvoltare economică (re
tine atenția cu deosebire o locomo- 
bilă realizată la Atelierele C.F.R. 
Galați care a primit medalia de aur 
la expoziția națională din 1911). de 
afirmare pe scena social-politică a 
unor noi forte sociale. în primul 
rînd a clasei muncitoare (sînt expuse 
statute ale unor societăți muncito
rești create la Galați, date privind 
participarea a 5 delegați ai munci
torilor de aici la congresul socialist 
din 31 martie — 3 aprilie 1893, care 
a statuat făurirea P.S.D.M.R. etc.).

Pășim într-o altă sală. Ne întîmpi- 
nă bogate mărturii documentare 
despre eroicul război al întregirii, 
despre lupta pentru unitatea depli
nă a națiunii române, realizată in 
anul greu, dar glorios 1918 — de
corații. fotografii, obiecte ce au a- 
partinut unor gălățeni.

Exponate de o mare varietate ilus
trează puternica înriurire pe care 
făurirea statului național unitar a a- 
vut-o asupra dezvoltării economice 
a tării, a înfloririi științei, artei și 
culturii românești. în acest cadru 
sint înfățișate puternica afirmare a 
mișcării muncitorești, revoluționare 
în viata tării, lupta clasei muncitoa
re sub conducerea Partidului Comu
nist Român împotriva exploatării 
și asupririi sociale. împotriva fas
cismului și războiului, pentru a- 
părarea independentei și integrității

și-au 
mun
ca să 
decit

întreți- 
rănițil

bine că

litatea b I
curentă social-politică, beletristică 
sau științifică alcătuiește cea mal 
mare parte a fondului de aici ; dar 
pasionații bibliofiliei, specialiștii pot 
găsi incunabule. postincunabule. 
carte veche românească sau străină, 
ediții princeps, colecții de ex libris 
ș.a. Nu de mult, aici a avut loc o 
expoziție-concurs de ex libris, edi
ția a Il-a. sau s-a întocmit catalogul 
„Biblioteca edițiilor Eminescu".

Biblioteca se străduiește să apro
fundeze rolul său de for de cultură, 
știință și educație nu numai prin 
ofertă de carte, dar. mai ales. Prin 
cuprinzătoare acțiuni desfășurate in 
tot județul. în forme variate. Insti
tuția se implică în spațiul concret al 
educației civice, patriotice, etice și es
tetice. cultivă pasiunea pentru lectu
ră in rîndul elevilor si al tinerilor 
in cadrul cercului „Prietenii căr
ții". găzduiește si întreține emulația 
creatoare prin mijlocirea cenacluri
lor literare „Iosif Vulcan" și „Ady 
Endre", se află la originea multor 
acțiuni în sprijinul producției, 
face mai bine cunoscute tradițiile 
culturii noastre. Toate aceste com
plexe și permanente sarcini sînt 
duse la capăt prin stabilirea unor 
programe de activități a căror înde
plinire este riguros urmărită. Și, mai 
cu seamă, se acordă o atenție deose
bită analizei științifice a necesaru
lui de carte, direcțiilor în care se 
orientează solicitările, posibilităților 
de a le veni in intimpinare. S-a în
tocmit, astfel, Un catalog al profe
siilor din județ. Constatindu-se o di
versificare deosebită, apariția unor 
profesii noi, s-a consolidat secția de 
carte științifică și tehnică prin achi
ziționarea mai multor exemplare 
din acele lucrări cu probabilitate 
mare de a fi solicitate. S-a întărit 
colaborarea cu unitățile economice, 
cu alte instituții pentru a face cu
noscute aceste valori cu largă între
buințare în creșterea pregătirii pro
fesionale și ameliorarea proceselor 
productive. A sporit in acest fel

naționale, relevîndu-se marea însem
nătate politică a demonstrației anti
fasciste si antirăzboinice de la 1 Mai 
1939. la pregătirea și desfășurarea 
căreia o contribuție deosebit de 
importantă au adus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu. Sint evocate susținuta ac
tivitate revoluționară desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prezen
ta sa în primele rînduri în acțiunile 
organizate de partid, curajul și dir- 
zenia probate in timpul procesului 
de la Brașov și apoi în perioada în
temnițării de Ia Doftana. energia și 
abnegația cu care a acționat in pe
rioada 1939—40 în lupta împotriva 
fascismului și războiului, pentru re
organizarea activității U.T.C.. măr
turii ale unei exemplare tinereți re
voluționare.

O dată cu victoria revoluției da 
eliberare socială și națională, anti
fascistă si antiimnerialistă. declan
șată la 23 August 1944. amplu înfăți
șată în muzeu, s-a inaugurat în isto
ria patriei un răstimp de profunde 
prefaceri revoluționare, la pulsul că
rora au fost conectate firesc 
leagurile gălățene.

Ca si pentru întreaga țară, 
tru această zonă. Congresul 
lea a marcat un moment de
toare însemnătate. începutul unei pe
rioade de rodnice înfăptuiri. Mache
te ale celor mai deosebite realizări 
ale întreprinderilor gălățene. oferite 
de acestea în dar muzeului (un port- 
conteiner de 8 000 tdw, un mineralier 
de 55 000 tdw. furnalul nr. 6 de la 
combinatul siderurgic, platforma de 
foraj marin, portul mineralier etc.) 
atestă nu numai că. în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Galațiul a deve
nit unul dintre cele mai puternice 
centre industriale ale tării, dar și 
faptul că bătălia hotărîtă pentru mo
dernizarea și înnoirea economiei 
purtată in toți acești ani își are aici 
unul din avanposturile sale. O hartă 
cu amenajările hidroameliorative din 
cimpia Covurluiului. înaltul ordin 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare" 
acordat unor unități gălățene arată 
că lucrătorii ogoarelor de aici sînt . 
angajați cu întreaga lor energie in 
înfăptuirea marilor obiective ale noii 
revoluții agrare. Alte imagini docu
mentează faptul că în- această pe
rioadă orașul Galați a devenit un 
puternic centru universitar — cu 
peste 7 000 studenți ce se pregătesc 
în 19 specialități tehnice —. științific 
si cultural (numai la ultima ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" fiind obținute 294 de pre
mii). că s-a schimbat din temelii în
fățișarea așezărilor gălățene. viața 
oamenilor acestora.

Călătoria prin istoria meleagurilor 
gălățene. prin istoria tării se încheie 
de fapt în viitor, panouri si machete 
reliefînd prefacerile pe care județul 
le va cunoaște pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal, obiectivele ce si le 
propun oamenii de aici pentru anii 
ce vin. Un viitor măreț pentru tre
cutul mare al unor istorice meleaguri.

Silviu ACRIM

• Din Craiova, corespondentul 
nostru voluntar. Marin Călin, ne 
scrie : „în luna mai, studenții 
craioveni au primit în dar un edi
ficiu destinat activităților politico- 
educative și cultural-științifice — 
Casa studenților.

Tot la Craiova a fost dat în fo
losință. în cartierul Craiovița Nouă, 
un modern și spațios complex co
mercial numit „Favorit I“.

Cum s-ar zice „două calde și una 
rece" pentru că, în aceeași scrisoa
re, corespondentul nostru ne mai 
relatează: „Liniștea celor 18 familii 
care s-au mutat în blocul D 3 A 
din cartierul craiovean „1 Mai" s-a 
dus începind cu primăvara anului 
1987, cînd la parterul și primul etaj

• Au venit, au constatat și au 
plecat fără să ia vreo măsură timp 
de 10 ani. Afirmația aparține 
Comitetului asociației de locatari a 
blocului 50, micro 14, din munici
piul Buzău, care, într-o scrisoare 
trimisă redacției, susține că oamenii 
care locuiesc aici se confruntă 
cu unele necazuri cunoscute de 
I.J.G.C.L., consiliul popular muni
cipal, alte foruri locale. In princi
pal este vorba de faptul că subso
lul blocului este permanent inun
dat. periclitindu-i structura de re
zistență, ca să nu mai vorbim de 
acțiunea nocivă a apei stătute. 
Autorii susțin că aceasta s-ar da
tora diferenței mari de nivel din
tre coloana de evacuare și subso
lul clădirii. Dar, cine știe, poate 
mai sînt și alte cauze, pentru că, 
după cum se afirmă în scrisoare, 
mai sint probleme cu apa rece, cu 
cea caldă, cu funcționarea unor in
stalații sanitare.

Așteptăm să se pronunțe consi
liul popular municipal.

• Faptul relatat redacției de 
Gavril Baia, din comuna Bădița, 
județul Hunedoara, este mai mult 
sau mai puțin semnificativ. dar 
maniera în care el a fost „soluțio
nat" stîrnește nedumerire, ca să nu 
spunem altfel. După cum afirmă in 
scrisoarea sa, omul a cumpărat. în 
urmă cu 6 ani. o mașină de gătit 
tip „Meteor", produsă de întreprin
derea „Jiul" din Balș. S-a întîm- 
plat să i se spargă plitele și în ma
gazinele de specialitate nu le-a 
găsit. In cele din urmă s-a adresat 
conducerii întreprinderii, în spe
ranța că-i va rezolva problema. 
Dar de unde ! In răspunsul primit 
din partea întreprinderii se pre
cizează că „la ora actuală nu avem 
preț aprobat pentru, acest articol... 
După aprobare vom începe livrarea 
și la I.C.R.M. Petroșani". Dar pe 
cumpărător nu-1 interesează care 
sînt motivele ce determină tergi
versarea aprobării prețului, care 
n-a fost obținut în 6 ani, fapt pen
tru care se face vinovată în pri
mul rînd conducerea întreprinderii, 
ci plitele, fără de care mașina de 
gătit, pentru care a plătit atîția 
bani, nu poate fi folosită.

Cumpărătorul voia să afle 
car ce intenționează să facă 
ducerea întreprinderii pentru
pe piață să se găsească piesele de 
schimb de care are nevoie, dar în 
loc de aceasta a primit un răspuns 
stereotip, lipsit de solicitudine. 
Poate centrala industrială meca
nică și de articole casnice va clari
fica cum trebuie situația.

mă- 
con- 

ca

O Citesc adesea in presă despre 
necesitatea ca fiecare om al mun-

cii să gospodărească cu maximum 
de grijă bunurile întreprinderii în 
care lucrează, pentru ca randamen
tul activității lut să fie cît mai efi
cient — ne relata într-o scrisoare 
Eugenia Soldur, din strada Theodor 
Aman nr. 4, sectorul 1 din Capitală.

în cele ce urmează doresc să 
dau un exemplu din care rezultă 
că nu toți au înțeles acest lucru, 
chiar dacă este vorba de un fapt 
aparent mărunt. Cu doi ani în 
urmă, la blocul nostru s-a adus și 
instalat o schelă metalică pentru 
a se executa unele lucrări de re
parații. De atunci n-a mai trecut 
pe-acolo nici țipenie de muncilor 
de la I.C.R.A.L. Herăstrău. Așa că 
lucrarea nu s-a făcut, iar schela nu 
este folosită în nici un fel. Poate 
fi vorba în acest caz de conștiin
ciozitate în muncă, de grijă față de 
bunurile întreprinderii ? — se în
treabă autoarea scrisorii.

Nu, nu poate fi 1
• în cartierul nostru, la inter

secția străzilor Al. Sahia și 30 De
cembrie, pe lîngă alte unități co
merciale, se află și un chioșc de 
unde cetățenii .se aprovizionau cu 
legume, fructe, sucuri, conserve 
ș.a., afirma într-o scrisoare pensio
narul Petre Neagu din Oltenița, 
județul Călărași. Nu știm din ce 
motiv, de peste un an de zile, 
chioșcul respectiv stă zăvorit cu un 
lacăt. Din această cauză cetățenii 
sînt nevoiți să meargă pentru o 
legătură de zarzavat pînă la piața 
centrală, cale de cîțiva kilometri. 
Organele comerciale ale orașului 
au rămas impasibile la propuneri
le noastre pentru a-1 redeschide.

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Călătorie plăcută ! Conducerea întreprin

derii de transporturi auto Alba a analizat cu 
toată solicitudinea o sesizare adresată ziarului 
privind unele abateri ale șoferilor autobuzelor 
de pe traseul Lunca Ampoiței — Alba Iulia. 
Din controalele efectuate a rezultat că unii con
ducători auto nu parchează în locurile stabilite 
la capetele de linie din Lunca Ampoiței, trans
portă călători fără forme legale, au atitudine 
necorespunzătoare în relațiile cu publicul călă
tor. Comportarea celor în cauză a fost analizată 
în colectivul de muncă din care fac parte. în 
adunările generale ale organizației de partid, 
iar conducerea unității le-a aplicat sancțiunile 
administrative prevăzute de lege. în finalul 
răspunsului se precizează că. în vederea întă
ririi ordinii și disciplinei în rîndul întregului 
personal și asigurării unor condiții corespunză
toare de călătorie, conducerea I.T.A. Alba va 
intensifica efectuarea controalelor pe toate tra
seele de autobuze.

tală. că de luni și luni de zile cetățenii din a- 
ceastă zonă așteaptă să se repare unele defec
țiuni existente la canalizare. înlăturîndu-se ast
fel băltirea permanentă a apei pe strada respec
tivă. Pînă în prezent. în afara unor promisiuni 
de rezolvare din partea Administrației dome
niului public a sectorului, locatarii respectivi nu 
s-au ales cu nimic altceva. De această dată, la 
sesizarea primită din partea ziarului. Comitetul 
de partid construcții, constatind justețea aces
teia. ne-a răspuns că s-au luat măsurile cores
punzătoare de către întreprinderea antrepriză 
de construcții edilitare și drumuri pentru reme
dierea defecțiunilor la canalul pluvial din zona 
respectivă.

carnetului de muncă. Este bine că celei in cauză 
i s-a rezolvat situația. Era însă necesar să se 
aștepte o sesizare din partea redacției pentru a 
se respecta legea ? Lege care prevede clar că 
refuzul de a restitui carnetul de muncă la ple
carea din unitate a titularului acestuia consti
tuie contravenție și se sancționează ca atare. 
N-ar fi fost oare cazul ca soluționarea să fi fost 
însoțită și de aplicarea acestor dispoziții legale ?

• E bine și mai tirziu. Florea Stănculescu a 
semnalat „Scînteii". în numele asociației loca
tarilor din blocurile 112 A. B și C de pe strada 
Sachelarie Visarion nr. 2, sectorul 2 din Capi-

• De ce abia la sesizarea ziarului 7 Incetînd 
activitatea la Școala generală nr. 2 Palanca, Du
mitra Dionisie din comuna Florești-Stoenești, 
județul Giurgiu, trebuia să primească la pleca
rea din instituție și carnetul de muncă. Așa cum 
relata într-o scrisoare adresată redacției, con
ducerea școlii a refuzat insă să-i restituie acest 
document personal. Din răspunsul Consiliului 
județean al sindicatelor Giurgiu rezultă că fap
tele se confirmă. Motiv pentru care s-a inter
venit și semnatara scrisorii a intrat în posesia

• Scrisoarea locatarilor din blocul D 29. car
tier Dumbrava I din municipiul Zalău, 
referitoare la infiltrațiile de apă prin 
terasă în unele apartamente, corespunde reali
tății — ne-a adus la cunoștință Comitetul exe
cutiv al Consiliului popular al județului Sălaj. 
Lucrările de reparații la hidroizolația blocului 
respectiv sînt cuprinse în planul pe acest an al 
unității de gospodărie comunală și locativă Za
lău. Date fiind constatările făcute pe teren cu 
prilejul soluționării sesizării, se arată în finalul 
răspunsului, s-a dispus conducerii I.J.G.C.L.-Să
laj ca lucrările la acest bloc să se execute cu 
prioritate.

Rubrică realizată de N. ROȘCA

Spiritul creator, militant
teoretico-ideologice a

(Urmare din pag. I)

al activității
partidului

Librăria „Anton Pann”, la parterul unui bloc nou, modern, in centrul 
municipiului Rimnicu Vîlcea

Foto : Eugen Dichiseanu

bliotecii
oferta de carte științifică aplicată 
necesară in școli, întreprinderi, insti
tuții. Pentru aceasta a fost necesar 
să se dezvolte sectorul de cercetare 
prin atragerea la activitate științifi
că a tuturor bibliotecarilor. Se edi
tează cataloage („Presa bihoreană 
cu apariție evenimențială"). biblio
grafii la cerere pentru învățămîntul 
politico-ideologic sau pentru cerceta
rea de specialitate. Simpozionul „Ti
neretul si biblioteca", ajuns la ediția 
a Vl-a, și-a propus să dezbată „Im
pactul dezvoltării științei și culturii 
asupra integrării tinerilor în viața 
socială și economică". S-a vorbit, cu 
acest prilej, despre „apetitul crea
ției tehnice", preocupări de lectură 
ale tinerilor, sistemul de informare 
tehnico-științifică. toate cercetări 
sociologice rezultate din analiza 
răspunsurilor la un chestionar trimis 
în întreprinderile din industria con
strucțiilor de mașini din județ.

Factorii care concură la o bună 
circulație a cărții și atingerea obiec
tivelor ei informative și formative 
sint, desigur, mai mulți și ei sînt 
luați in considerare de colectivul bi
bliotecii. O bună conlucrare s-a sta
bilit cu comisia județeană a ingine
rilor și tehnicienilor, cu sprijinul că
reia au loc dese prezentări de carte 
tehnico-științifică, dezbateri asupra 
unor aspecte de producție din di
verse întreprinderi. Concurs similar 
îl acordă și școlile sau organizațiile 
de' tineret, cu o paletă de manifes
tări în creștere. Eforturi stăruitoare 
se depun pentru mai buna cunoaș
tere a realizărilor județului în ca
drul unui simpozion „Bihorul con
temporan", unde se prezintă insti
tuții, momente, personalități ale 
zonei. Natura polivalentă a lecturii, 
rolul deosebit al cărții in formarea 
personalității umane au făcut ca și 
biblioteca să propună acțiuni în a- 
cord cu aceste caracteristici. Edu
carea moral-cetățenească și patrio
tică, formarea prin frumos și intru 
frumos ocupă un loc de cea mai 
mare importanță. Acțiunile cultural-

educative organizate cu mijloace 
proprii sau în colaborare sînt ade
sea adevărate evenimente, partici
parea autorilor bihoreni dă cuvin- 
tului tipărit o nouă dimensiune, 
mai bogată în înțelesuri, mai plină 
de frumuseți.

Eforturile proprii merituoase, co
laborarea cu alți factori din județ a- 
sigură circulația cărții publice, in 
funcție de necesitățile reale ale zonei. 
Colectivul bibliotecii este insă con
știent că în fata lui se află un cimp 
larg de afirmare a inițiativei creatoa
re prin intensificarea folosirii cărții 
in procesul vast al formării umane. 
Persistă incă unele deficiențe care 
reclamă sprijinul mai activ al edi
torilor. Bunăoară, după catalogul 
profesiilor din județ rămîn incă ne
acoperite cu lucrări valoroase o se
rie de domenii ale economiei locale. 
Despre confecții, tapițerie, încălță
minte, industrie ușoară în general, 
dar și despre industria ceramicii și 
refractară, bine reprezentate in ju
deț, biblioteca nu poate oferi dori
torilor lucrări actuale, utile. Și alte 
meserii sînt defavorizate editorial, 
deci și lectura -publică lasă spații 
neacoperite, sau in alte domenii ale 
tehnicii, unde mai ales presa de 
specialitate e puțină, circulă greu. 
Sondarea cererii de carte, deși se 
face periodic, nu poate fi pusă în
totdeauna la baza comenzilor ferme, 
pentru că unele lucrări nu apar de
loc sau vin cu mare întirziere. Sînt 
tot atîtea aspecte pe care colectivul 
bibliotecii le are de rezolvat per.tru 
a face in activitatea instituției acea 
osmoză necesară și posibilă intre 
marea solicitare, dorința de lectură 
a cititorilor și felul prompt 
satisface, mai mult, de a o 
pentru că biblioteca publică 
un simplu depozit de unde 
prumută, ci un atelier unde 
mează și se consolidează cultura so
lidă, cultura bunului-gust, a lucru
lui bine făcut.

largă a noii democrații, a sistemului 
democratic de organizare și condu
cere a societății, cu poporul și pen
tru popor, evoluția statului socialist 
pentru exprimarea și manifestarea 
valorilor definitorii ce conferă relief 
specific idealului socialist, pentru 
perfecționarea continuă a noii orîn- 
duiri.

Tezele, concluziile și aprecierile 
formulate în Programul ideologic al 
partidului se întemeiază pe aplicarea 
creatoare și dezvoltarea cu curaj a 
principiilor generale la condițiile spe
cifice ale tării noastre, dar. in același 
timp, ele țin seama și de experiența 
variată — cu elementele, în genere 
firești, de lumini și umbre — a con
strucției socialiste din diferite țări, 
presupun, adesea, și raportarea, im
plicită și explicită, ca probleme, în
vățăminte etc., la această experiență. 
Astăzi, în condițiile 
științifico-tehnice și 
dențelor economice 
cadrul colaborării și 
naționale a muncii, edificarea socia
lismului trebuie să țină seama de 
tot ceea ce este valoros pe plan mon
dial și, ca atare, se impune cerința 
de a sintetiza teoretic experiența 
mondială, dezvoltarea istorică a 
omenirii. In acest sens, in lumina 
Programului ideologic al partidului, 
principiile socialismului științific se 
îmbogățesc și se vor îmbogăți con
tinuu. atit cu ceea ce aduce nou prac
tica socială, experiența construcției 
socialiste, cit si cu concluziile noi ale 
cunoașterii și dezvoltării societății în 
general.

Complexitatea și acuitatea proble
maticii economice și sociale cu care 
este confruntată lumea contempora
nă, problemele inedite și adesea di
ficile pe care le ridică afirmarea și 
dezvoltarea pe o treaptă superioară 
a socialismului, amploarea crescîndă 
a procesului revoluționar mondial, 
configurarea relațiilor dintre țările 
socialiste, dintre partidele comuniste 
și muncitorești in conformitate cu 
cerințele obiective ale actualului sta
diu de dezvoltare a socialismului, a 
mișcării revoluționare — toate aceste 
procese obiective și realități politice 
au situat și situează în prim-planul 
preocupărilor actuale de ordin teore
tic și practic abordarea corelației 
dintre național și internațional în 
dinamica epocii noastre și a rapor
tului dintre general și particular, 
dintre social și național in procesul 
revoluției și construcției socialiste. 
Abordarea acestor probleme de mare 
însemnătate pentru făurirea noii o- 
rinduiri a fost adesea păgubitor

amplei revoluții 
ale interdepen- 
dintre state în 
diviziunii inter-

marcată, în trecutul nu prea înde
părtat, de optici înguste, simplifica
toare, dogmatice, prin punerea în 
umbră a adevărului principiilor for
mulate de clasicii teoriei revoluțio
nare sau ignorarea realităților, a ce
rințelor imperioase ale vieții, adu- 
cindu-se astfel prejudicii, deloc ne
glijabile, construcției socialiste din- 
tr-o țară sau alta, cauzei generale 
a socialismului.

In consens cu teza potrivit căreia 
„rezultatele in construcția socialistă 
și politica fiecărei țări socialiste sînt, 
de fapt, contribuția directă la cauza 
generală a progresului, a păcii, a 
unei lumi mai drepte și mai bune", 
partidul nostru — ca de altfel între
gul popor — urmărește cu firesc 
interes teoretic și practic-politic 
eforturile ce se desfășoară in toate 
țările socialiste in vederea întăririi 
și dezvoltării noii orînduiri, preocu
pările pentru perfecționarea activi
tății, înlăturarea unor lipsuri și 
greșeli.

Problemele care sînt la ordinea 
zilei. într-o formă sau alta, în țările 
socialiste se înscriu, desigur, în dia
lectica societății socialiste, conform 
căreia ceea ce a fost valabil la un 
moment dat, intr-o anumită etapă, 
devine perimat și trebuie înlocuit cu 
ceea ce corespunde noii etape a dez
voltării societății. Aceste probleme 
însă nu pot fi nici ridicate la rangul 
de „cerință generală absolută" a so
cialismului astăzi și nici sintetizate 
într-o strategie uniformizatoare, ce
nușie, întrucît, cum e și firesc, în 
raport cu ele se manifestă diferite 
moduri de abordare. Rezolvarea lor 
constituie dreptul și obligația fiecă
rui partid, care, în strînsă legătură 
și unitate cu poporul, este în măsură 
să asigure afirmarea, dezvoltarea și 
perfecționarea cu succes a noii orîn
duiri, aplicînd creator, diferențiat, 
principiile generale ale socialismului 
la particularitățile țării, la noile ce
rințe, la specificul etapei pe care 
o parcurge edificarea socialistă din 
fiecare țară.

In cadrul aspectelor multe și com
plexe ale corelației general-particu
lar. național-internațional, un loc 
central îl ocupă principiile relațiilor 
dintre state. Partidul nostru, prin 
gîndirea și acțiunea secretarului său 
general, a elaborat o poziție clară, 
închegată și temeinic fundamentată, 
în lumina căreia o însemnătate 
esențială revine aplicării ferme a 
principiilor egalității, respectului in
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, respectării 
dreptului fiecărui popor la dezvol
tare liberă, așa cum o dorește. Cre
dincios tradițiilor sale internaționa-

„Cinstind partidul, patria, poporul"

de a o 
stimula, 
nu este 
se îm- 
se for-

Duminică, cu participarea a nu
meroase formații corale din jude
țele Brașov, Dîmbovița, Harghita. 
Mureș și Covasna, a avut Ioc, in 
cea mai mare 
Covasna, la 
XVIII-a ediție 
tilniri corale
tare cultural-educativă 
desfășurat sub

comună a județului 
Zagon, cea de-a 
a tradiționalei în

de aici, manifes- 
care s-a

genericul „Cin-

stind partidul, patria, poporul", 
înscrisă armonios în Festivalul na
țional „Cîntarea României", întîl- 
nirea a scos încă o dată in evi
dență valențele educative ale 
muzicii corale, însemnătatea aces
teia în munca pentru formarea 
conștiinței înaintate, revoluționare 
a oamenilor muncii. (Constantin 
Timaru).

liste și preocupat constant de întă
rirea socialismului în lume, a uni
tății țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste, partidul nostru se pro
nunță și acționează pentru dezvol
tarea largă a solidarității și colabo
rării cu toate țările socialiste, pentru 
a întări relațiile cu partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
social-democratice, cu alte partide și 
forțe democratice și progresiste, 
acordă și va acorda in continuare 
sprijin popoarelor care luptă pen
tru independență națională, pentru 
progres economic și social, pentru 
a-și asigura construcția societății pe 
care o doresc. „Va trebui — se arată 
în acest sens în expunere — să 
aplicăm ferm principiile politicii 
noastre de întărire a colaborării și 
solidarității cu toate țările socialiste, 
să acționăm pentru întărirea unității 
acestora, ca una din condițiile pen
tru construirea cu succes a socia
lismului din fiecare țară, pentru 
creșterea forței de atracție a socia
lismului in lume".

Străbătută de preocuparea, ce se 
constituie într-un program, pentru 
afirmarea tot mai puternică a' reali
tăților idealurilor socialiste, a con
cepției revoluționare despre lume, 
societate și om, a principiilor socia
lismului științific, expunerea consti
tuie, in același timp, o fundamen
tare teoretică și o strategie ale luptei 
împotriva propagandei imperialiste, 
reacționare, care pune în umbră sau 
ponegrește realizările din țările so
cialiste, trecînd complet sub tăcere 
marile lor cuceriri revoluționare, 
precum și a necesității de a adopta 
o poziție militantă față de diferitele 
confuzii și concepții greșite, inclusiv 
de anumite manifestări ale neîncre
derii in forțele socialismului, în dez
voltarea societății pe calea libertății 
sociale, a independenței și suverani
tății naționale, confuzii și concepții 
care apar în condițiile marilor 
mutații din viața internațională și 
ale radicalelor schimbări în raportul de forțe.

Pornind de la tezele și orientările 
fundamentate în expunere, se impu
ne ca activitatea teoretică și ideolo
gică, cercetarea din sfera științelor 
sociale să releve mai activ, în spirit 
militant marile schimbări ce caracte
rizează lumea contemporană, să de
monstreze viabilitatea teoretică șl 
practică a principiilor socialismului.

într-o remarcabilă unitate cu în
treaga operă teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în spiritul abor
dării novatoare de către partidul 
nostru a problemelor actuale ale 
construcției socialismului, expunerea 
aduce o contribuție deosebită la cu
noașterea factorilor dinamismului 
societății socialiste în etapa actuală, 
la dezvoltarea noii gindiri politice in 
înțelegerea solidarității internaționa
le. Ea se constituie intr-un demers 
teoretic valoros, din care desprindem 
concluzii și învățăminte pentru acti
vitatea ideologică și politico-educa- 
tivă. Dezvoltînd in noul stadiu 
de evoluție a societății teze și 
aprecieri esențiale din Programul 
partidului. în raport cu cerințele ac
tualei etape de construcție socialis
tă. cu transformările economico-so
ciale din lume, expunerea conturea
ză un vast program de muncă pen
tru întregul partid, pentru întregul 
popor, menit să dinamizeze efortu
rile creatoare ale națiunii. în pro
cesul edificării societății socialiste p« 
pămintul României.

Emil VASILESCU Prof. univ. dr. Ion REBEDEU
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EFECTUATE EXEMPLAR!
ARAD

/n actualitate — recoltarea și depozitarea furajelor
In județul Arad, recoltarea și de

pozitarea furajelor se află pe „ordi
nea de zi" a fiecărei unități agrico
le. Pină acum au fost recoltate cul
turile semănate în toamna trecută — 
npița furajeră, tifon, secară, varză 
fiirajeră — care s-au depozitat sub 
formă de semisiloz, adică masa-ver- 
ce a fost stratificată cu grosiere to- 
«ate. De altfel, avînd în vedere con
dițiile climatice din această perioa
dă (precipitații abundente aproape 
lilnic), furajele se depozitează în 
țnități, mai ales sub formă de semi- 
liloz și semifîn. în „grafic" este și 
iecoltarea plantelor leguminoase 
lucernă șl trifoi), unde se înregis- 
rează producții bune. Coasa întii la 
ucernă s-a încheiat, iar la trifoi 
nai sînt de recoltat în județ doar 
50 hectare, aflate în zona de deal, 
înde vegetația este mai intîrziată. 
Tot în aceste zile se efectuează și 
arima coasă la finețele naturale, care 
zor fi recoltate și depozitate ca 
semifîn sau fin în cel mult 7 zile 
pe raza întregului județ. De ce se 
urgentează lucrarea ? Pentru că o 
recoltare ranidă creează condiții 
pentru efectuarea coaselor a doua și 
a treia (otava) pe cele neste 13 000 
hectare cu finețe naturale.

Valorificînd experiența bună din 
anul precedent, recoltarea ’’’ furajelor 
se efectuează cu mijloace mecanice 
grupate în formațiuni mari (cite 3—4 
pe fiecare consiliu agroindustrial), 
ceea ce permite ca acțiunea de de
pozitare să nu dureze mai mult de 
72 ore. Pentru transportul furajelor 
din cîmp la locul de depozitare se 
folosesc doar atelajele 
cooperatiste, de stat și ale 
riilor populației.

în luna mai, in sectorul socialist, 
au fost recoltate peste 100 000 tone 
de furaje, din care s-au depozitat 
10 000 tone fîn și 44 560 tone sucu-

unităților 
gospodă-

lente (cu 13 000 tone peste programul 
acestei perioade). Cele mai bune re
zultate s-au obținut în consiliile 
agroindustriale Pecica, Arad. Curtici, 
Ineu. Nădlac, Chișlneu-Criș, Sinleani 
și Vinga. O imagine despre felul în 
care se acționează in aceste zile 
pentru asigurarea furajelor ne oferă 
I.A.S. Fîntinele. Aici, plantele fura
jere s-au recoltat pe 370 hectare și 
s-au obținut 10 000 tone. Ce repre
zintă această cantitate pentru ne
voile unității ? „O cantitate suficien
tă — ne spune inginerul Mircea 
Coteanu. Față de 3 500 tone masă- 
verde, prevăzute în programul pen
tru consum, animalele noastre au 
primit cu 500 tone mai mult. Pe de 
altă parte, deși nu avem plan de de
pozitare in luna mai. am insilozat 
6 000 tone de furaje. Prin structura 
pe care am asigurat-o, prin felul în 
care îngrijim culturile, dispunem de 
furajele necesare pentru tot timpul 
anului". Am mai reținut că s-au în- 
sămînțăt deja culturi duble după 
secară (100 hectare), după rapiță (40 
hectare), la care se adaugă 100 hec
tare semănate cu iarbă de Sudan.

Se muncește intens In semănatul 
culturilor de porumb pentru masă- 
verde Și siloz și în unitățile din 
consiliul agroindustrial Nădlac. „Pe 
suprafețele eliberate de furajele se
mănate in toamnă am arat și am 
pregătit terenul, apoi am trecut la 
semănat, ne snune inginerul Dușan 
Kizur, care răspunde de baza fura
jeră în cadrul acestui consiliu agro
industrial. Deia s-au semănat 600 
hectare la I.A.S. Nădlac și 450 hec
tare în unitățile cooperatiste". Con
comitent, se realizează și se depozi
tează cantități mari de furaje. Este 
notabil faptul că în consiliul Nădlac 
s-au depozitat plnă acum 5 000 tone 
de semisiloz și 1 200 tone de semi- 
fîn, iar printre unitățile cu realizări

mari se numără I.A.S. Nădlac și 
cooperativele agricole Șeitin și „Vic
toria" — Nădlac.

Ce se poate spune însă despre ca
litatea și structura furajelor din 
acest an ? Ne răspunde tovarășul 
Petru Moru. director adjunct la di
recția agricolă a județului : „Por
nind de la adevărul că producțiile 
de lapte și carne sint întotdeauna in 
funcție de furajele asigurate, am în
treprins o serie de măsuri. în pri
mul rînd, în structura actualei baze 
furajere plantele leguminoase dețin 
70 la sută, 10 la sută reprezintă sfe
clă furajeră, iar diferența este alcă
tuită din porumb masă-verde, ames
tec de hibrizi și floarea-soarelui. în 
vederea asigurării suculentelor ne
cesare perioadei ■ de stabulatie. Tot 
în ideea asigurării unui aport pro
teic sporit din surse vegetale (care 
să substituie o parte din furajele 
concentrate), ca urmare a măsurilor 
luate, pe lingă fiecare complex de 
creștere și îngrășare a porcinelor e- 
xistă o suprafață de 120 hectare cul
tivate cu lucerna. Tot în acest ân. 
am adus în județ sămînță de dovleac 
„Marița". pe care am cultivat-o în 
mai multe unități, in vederea obți
nerii semințelor necesare întregului 
județ. în această vară, dună recol
tarea griului, vom 
tură dublă varză 
lunile septembrie __  _
poate recolta si depozita sub formă 
de semisiloz stratificat cu grosiere. 
Numai în sectorul socialist vom se
măna astfel circa 40 000 hectare. 
Dintre alte numeroase măsuri în
treprinse mai menționăm doar fap
tul că, pentru stimularea producției 
de lapte, vacile sînt ținute ne pă
șune. după mulsul de seară pînă 
tîrziu, la căderea întunericului".

însămînța în cul- 
furajeră. care în 
și octombrie se

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scînteii"

MUREȘ

Răspundere maximă pentru îngrijirea sfeclei de zahăr
în ccndițiile din acest an. cind, 

datorit; ploilor și variațiilor clima
te, irsămințarea sfeclei de zahăr 

,:-a eftctuat în etape diferite, în 
județu Mureș prașila manuală și 
mecancă a sfeclei de zahăr — cultu
ră cai- ocupă o suprafață de 11 810 
hectar — se desfășoară diferențiat, 
în raprt de starea de dezvoltare a 
planteor. Ploile din ultimele zile au 
favoriat răsărirea plantelor și în 
unitățfe în care sămînța a fost în- 
corportă în sol cu oarecare întîr- 
ziere. astfel că, in prezent, prima 
prașilîmanuală la sfecla de zahăr a 
fost, pactic, încheiată, iar cea me
canică a fost realizată pe 51 la sută 
din surafață. „La ora actuală — 
apreci inginerul Tertdor Afdeleanu, 
directe cu producția vegetală la 
direcți agricolă județeană — cînd 
suprafțele cu densități normale
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alternează cu cele pe care s-au făcut 
completări ulterioare, preocuparea 
numărul unu a specialiștilor este 
aceea de a veghea ca. 
cooperatorii să mențină 
ootime stabilite și, la 
funcție de evoluția stării 
ție, să efectueze prașilele ori de cite 
ori este necesar".

De faptul că se lucrează susținut 
și cu răspundere la întreținerea 
acestei plante tehnice ne-am convins 

. in numeroase unități agricole mu
reșene. între ele se numără și cele 
din consiliul agroindustrial Tirgu 
Mureș, unde sfecla de zahăr ocupă 
o suprafață de 980 hectare, „Noi am 
efectuat primii, in consiliul agroin
dustrial, cele două prașile manuale 
la sfecla de zahăr pe cele 100 hec
tare — ne spune Constantin Pop, 
inginerul-șef al cooperativei agricole 
Mureșeni. Am prevăzut în plan 
să obținem 55 000 kg sfeclă de zahăr 
la hectar. Densitățile fiind foarte 
bune la răsărire — intre 225 000 și 
245 000 plante la hectar — vom în
deplini și in acest an angajamentul 
luat : acela de a 
medie de peste 
zahăr la hectar", 
cultura este mai 
urma ploilor au 
s-a trecut imediat lâ cea de-a treia 
prașilă. efectuată pină acum pe pri
mele 20 hectare, iar cea de-a doua 
prașilă mecanică — pe 25 hectare, 
în raidul nostru prin acest consiliu 
agroindustrial aflăm că primele pra
șile — manuală și mecanică — au 
fost Încheiate in toate unitățile, iar 
in cooperativele agricole Nazna, 
Singeorgiu de Mureș, Acățari. Sinta- 
na — mari cultivatoare cu sfeclă de 
zahăr — prașila a doua manuală este 
pe punctul de a fi încheiată. Lucru 
deloc întîmplător, dacă avem în 
vedere că în aceste unități, pe lîngă

peste tot, 
densitățile 
nevoie, în 
de vegeta-

realiza o producție 
70 tone sfeclă de 

Pe terenurile unde 
dezvoltată, iar in 
apărut buruienile

stadiul mai avansat al dezvoltării 
plantelor, cooperatorii și specialiștii 
s-au angajat să obțină producții de 
peste 55 000 kg la hectar. Or, ținind 
seama că aceste unități dețin peste 
400 hectare, aceasta echivalează cu 
aproape jumătate din suprafața des
tinată sfeclei de zahăr pe întregul 
consiliu agroindustrial. Din discuți
ile avute cu specialiștii unităților 
respective am reținut că fiecare din 
ei are ambiția de a realiza în acest 
an cea mai mare producție din 
istoria cooperativei lor.

Hotărîrea de a obține producții 
mari la această cultură se manifestă 
nu numai in unitățile din consiliul 
agroindustrial Tirgu Mureș,, ci .iți în 
cele din consiliile agroindustriale 
Sărmașu, Luduș, Ungheni, Iernut — 
mari cultivatoare cu sfeclă de zahăr 
— unde, la prașila manuală, sînt 
mobilizați sute de locuitori ai sate
lor, precum și lucrători navetiști din 
unitățile economice învecinate. 
„După cum arată sfecla acum, noi 
estimăm o producție superioară celei 
prevăzute" — aprecia Valentin Ca- 
tarig, inginerul-șef al consiliului 
agroindustrial Iernut. într-adevăr, 
aici, ca și in celelalte consilii agro
industriale din zona de cimpie a ju
dețului, sfecla este bine dezvoltată, 
iar densitatea de peste 240 000 plante 
la hectar, obținută după prima prași
lă, indreptătește aprecierea de mai 
sus. Apreciere care, intr-un fel sau 
altul, a mai fost formulată și de alți 
interlocutori care s-au angajat ca, 
prin producțiile obținute în unitățile 
lor — urmare și a executării la timp 
a prașilelor — anul 1988 să fie și un 

recolte-record la sfecla dean cu 
zahăr.

* Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii

GIMNASTICĂ :

Tragerea la sorți pentru turneul olimpic
Cu prilejul ședinței comitetului 

executiv al Federației Internaționale 
de Gimnastică (F.I.G.), care a avut 
loc zilele trecute in Elveția, s-a 
efectuat tragerea la sorți pentru 
viitorul turneu olimpic din luna sep
tembrie a acestui an.

După cum ne-a informat Nicolae 
Vieru. președintele federație^ noas
tre. vicepreședinte al 
turneul feminin, cele 16 
fost repartizate in patru 
patru formații fiecare : 
Japonia. Bulgaria, mixt 
mixte sint formate din 
individuale din diferite țări) si R.D. 
Germană ; seria a Il-a — mixt 2, 
România. Canada și mixt 3 : seria a 
IlI-a — Coreea de Sud. Cehoslova
cia. mixt 4, U.R.S.S. ; seria a IV-a — 
Spania, Ungaria. China și S.U.A. Ca 
si la ultimele campionate mondiale 
de la Rotterdam, la care echipa 
României a cucerit titlul suprem, 
gimnastele noastre vor începe con
cursul exercițiilor impuse cu proba 
paralelelor inegale.

în turneul masculin s-au constituit 
trei serii, formația noastră fiind re
partizată în grupa a doua. împreună 
cu echipele Bulgariei. Chinei, 
U.R.S.S.. plus două echipe mixte.

La turneul de gimnastică ritmică —

F.I.G., in 
echipe au 
serii a cite 
seria I — 
1 (echipele 
concurente

♦

ce cuprinde numai concursul indivi
dual — s-au alcătuit două grupe va
lorice — A și B. Cele 49 de gim
naste au fost împărțite astfel : 25 in 
seria A și 24 in seria valorică B. Fie
care tară are dreptul să participe cu 
maximum două sportive. Cele două 
gimnaste românce au fost repartiza
te. cu numerele 8 și 12, in grupa va
lorică A.

★
Tot in Elveția a avut loc și prima 

întrecere pe echipe din acest an a 
formației noastre reprezentative — 
triunghiularul România — Cehoslova
cia — Elveția. Concursul a fost 
dominat autoritar de reprezentantele 
tării noastre : România — 388,600, 
Cehoslovacia — 379,300, Elveția — 
293. La individual, pe locul I, cu de
plină egalitate de punctaj (39.450) 
s-au clasat Daniela Silivaș si Celes
tina Popa. Pe locurile III—IV. de 
asemenea Ia egalitate de puncte 
(39,250). s-au situat alte două gim
naste românce : Eugenia Golea și 
Gabriela Potorac.

Lotul reprezentativ de gimnastică 
al României își continuă cu asidui
tate pregătirile pentru turneul 
olimpic.

Valerlu MIRONESCU
♦

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Italiene, marți a avut loc in 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie romăno- 
itaiiană, în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară și filme documentare 
italiene.

Au luat parte membri ai condu
cerii I.R.R.C.S. și Asociației de 
prietenie româno-italiană, reprezen
tanți ai M.A.E.. oameni de cultură 
și artă. Un numeros public.

A fost prezent Sergio Cattani, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

Tinerei generații - dragostea și grija
partidului, ale întregii societăți

(Urmare din pag. I)
de clasă, 
dezvoltă 

cercurilor
depusă în timpul orelor 
pionierii și școlarii iși 
aptitudinile in cadrul 
tehnico-aplicative și artistice din 
școli și case ale pionierilor si șoi
milor patriei.

Remarcabilă este prezența pio
nierilor și școlarilor in toate fazele 
Festivalului național „Cintarea 
României", în cuprinzâtoarea com
petiție sportivă de masă „Daciada".

Astăzi, de Ziua internațională a 
copilului, nădejdile tuturor po
poarelor, ale tuturor celor ce trăiesc 
pe planeta noastră se întîlnesc în- 
tr-o unică și arzătoare voință : 
aceea de a apăra pacea, bunul cel 
mai de preț al omenirii. De fapt, 
ce poate fi mai important pentru 
părintele ce-și iubește copilul, ve- 
ghindu-i somnul și apărîndu-1 de 
boli, decît convingerea că el va 
mînui uneltele muncii pașnice, și 
nu armele ucigătoare ! Care mamă 
din lume poate trăi liniștită cită 
vreme spectrul nuclear amenință 
existența insăși a vieții pe întreaga 
planetă ?

Cu gindul la generația de mîine, 
la tot ceea ce poporul nostru a 
construit cu eforturi și sacrificii 
pentru ca ea să se bucure din plin 
de o viață mereu mai bună, Româ
nia socialistă, prin glasul ei cel 
mai autorizat, acela al președinte
lui țării, promovează cu consec
ventă o politică de pace și colabo
rare, pronunțindu-se constant pen
tru dezarmare și 
tivă. din viața 
mejdiei nucleare, 
larii cunosc și 
vele de pace 
Nicolae Ceaușescu. prețuiesc efor
turile sale neobosite pentru instau
rarea unui climat de înțelegere și 
colaborare între popoare. Ei știu că 
visele lor înaripate nu pot prinde 
viață decît în condiții de pace. Ei 
știu că pentru înfăptuirea istorice
lor hotăriri adoptate de Congresul 
al XIII-lea si Conferința Națională 
ale partidului avem nevoie de un 
climat de liniște, de pace, spre a 
da o nouă strălucire scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

lichidarea defini- 
omenirii. a pri- 
Pionierii si șco- 

sprijină initiati- 
ale tovarășului

CLUJ : Locuințe moderne, confortabile

Wi

Rodica ȘERBAN

Constructorii clujeni au de reali
zat in acest an un număr de 4 100 
apartamente. Printr-o mai bună or
ganizare si desfășurare a muncii 
pe șantiere, ei au reușit ca pînă 
acunji să finalizeze și să dea în fo
losință 650 de apartamente, depă
șind planul pentru această perioa
dă. Noile locuințe, construite in 
cartierele Mărăști, Zorilor și Aurel 
Vlaicu din Cluj-Napoca. în orașele 
Turda. Dej, Gherla, Cimpia Turzii, 
Huedin și în unele centre rurale se 
remarcă printr-o concepție arhi
tecturală modernă, care îmbină ele
mentele tradiționale cu cele mo
derne. Totodată, colectivul trustu
lui antrepriză generală de con
strucții montaj este preocupat 
o dată cu intensificarea ritmului 
lucru pentru realizarea planului 
predare a locuințelor pe acest

ca, 
de 
de 
an

peană) si s-a calificat pentru Jocu
rile Olimpice.

HANDBAL. Sala „Floreasca" din 
Capitală a găzduit marți după-amiază 
meciul restanță dintre formațiile 
Steaua București și H.C. Minaur 
Baia Mare, contind pentru campio
natul republican masculin de hand
bal. Partida s-a încheiat cu victoria 
handbaliștilor bueureșteni, cu scorul 
de 29—26.

VOLEI. Meciurile disputate în ziua 
a patra a Balcaniadei feminine de 
volei de la Tirana s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Albania’ — 
Turcia 3—0 (15—13. 15—8. 15—6) j
Grecia — I_ 
15—10, 15—8. 
România 3—1 
15—12).

-- IO. li)-- O. XV-- U/ , 
Iugoslavia 3—1 (12—15, 

15—12) ; Bulgaria — 
(15—11, 10—15. 15—9.

în cadrul turneului 
baschet masculin de

BASCHET.
preolimpic de
la Montevideo, selecționata Braziliei 
a învins cu scorul de 90—86 forma
ția Canadei.

cine a

înainte de termen, așa cum s-a an
gajat în întrecerea socialistă, să 
îmbunătățească și calitatea finisa
jelor aplicînd tehnologii și soluții 
care asigură executarea 
blocuri de locuințe moderne si con
fortabile pentru oamenii muncii. 
Este de menționat că. din 1965 și 
pină acum, in localitățile urbane și 
rurale din județul Cluj au fost 
construite din fondurile statului 
peste 105 000 apartamente, ]a care 
se adaugă un mare nurtiâr de lo
cuințe realizate de populație. In 
același timp, s-au înălțat noi școli, 
grădinițe, edificii de sănătate, așe
zăminte de cultură și artă, s-au dat 
în folosință numeroase magazine 
comerciale și unități prestatoare de 
servicii pentru populație. (Marin 
Oprea).

tv

unor

Foto: S. Cristian

20,00 Telejurnal
20,25 In dezbatere : Expunerea tovară

șului Nicolae Ceaușescu cu privi
re Ia unele probleme ale condu
cerii activității economlco-sociale, 
ale muncii ideologice și politico- 
educative. precum șl ale situației 
internaționale B Aplicarea fermă 
a prevederilor notărîrilor de 
partid șl a legilor tării cu privire 
la organizarea teritoriului și sis
tematizarea localităților — condi
ție esențială pentru folosirea ra
țională a fondului funciar, pen
tru dezvoltarea și modernizarea 
localităților și apropierea condlti- ’ 
ilor de viață de la sate de cele 
de la oraș

20,45 Copilărie fericită în anii Epocii 
de Aur (color). Documentar

21,00 Copiii anilor de soare (color). 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
flc interpretat de pionieri și șoimi 
al patriei

21,30 Tribuna experienței înaintate • 
Valoarea Inițiativei muncitorești

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

a tovarășului Constantin Dăscălescu,

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a efectuat, la 
invitația tovarășului Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, o vizită 
de lucru în Republica Democrată 
Germană, in perioada 30—31 mai 
1988.

Tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, l-a primit pe tovarășul 
Constantin Dăscălescu. cu care a 
avut o convorbire prietenească.

Cu acest prilej, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Erich Honecker a 
avut loc un cordial schimb de me
saje.

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
efectuat o vizită de lucru la Corn- 
binatul Narva, întreprindere specia
lizată în tehnică de iluminat.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă cordială, 
de deplină înțelegere, tovarășul 
Constantin Dăscălescu și tovarășul 
Willi Stoph s-au informat asupra 
preocupărilor actuale privind con
strucția socialistă în cele două țări, 
înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român și ale celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Socia
list Unit din Germania, au analizat 
dezvoltarea relațiilor bilaterale și au 
efectuat un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme internațio
nale actuale.

Tovarășul Constantin Dăscălescu și 
tovarășul Willi Stoph au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre cele 
două state se dezvoltă pozitiv în 
toate domeniile, pe baza Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din 12 mai 1972, în confor
mitate cu documentele și hotârîrile 
adoptate la nivel înalt. Au apreciat 
rezultatele obținute în îndeplinirea 
fermă a înțelegerilor convenite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Socialiste România, cu 
Erich Honecker, secretar 
Comitetului Central al

Republicii 
tovarășul 

general al 
Partidului 

Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate 
pul vizitei oficiale 
tuate în Republica 
nia, în octombrie 
măsurilor stabilite pentru transpu
nerea în viață a Programului de 
lungă durată privind dezvoltarea co
laborării economice și tehnico-știin- 
țifice, a specializării și cooperării în 
producție dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană pînă în anul 2000.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
că potențialul economic și tehnico- 
științific in continuă creștere al ce
lor două țări, stadiul actual și ex
periența acumulată in cadrul colabo
rării bilaterale oferă noi posibilități 
pentru o dezvoltare și mai Jargă a 
relațiilor economice, sporirea efi
cienței și a calității acestora, ampli
ficarea colaborării îndeosebi în do-

Germane. în tim- 
de prietenie efec- 
Socialistă Româ- 
1987, îndeosebi a

meniul tehnologiilor de vîrf. In Inte
resul dezvoltării în continuare a 
economiilor naționale ale celor două 
țări. S-a apreciat că specializarea 
și cooperarea în producție consti
tuie factorul dinamic al relațiilor 
economice bilaterale și asigură creș
terea stabilă și de lungă durată a 
schimburilor reciproce de mărfuri.

în timpul vizitei, tovarășul 
Constantin Dăscălescu și tovarășul 
Willi Stoph au semnat „Programul 
special de lucru pentru adîncirea In 
continuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice. cooperării și spe
cializării în producție dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană pe perioada 
1988—1995“ și au exprimat. în con
text. convingerea că realizarea obiec
tivelor din acest document, legînd tot 
mai strîns conlucrarea tehnico-științi- 
fică de cooperarea și specializarea în 
producție, va contribui la sporirea 
productivității muncii și eficienței 
producției sociale in cele două țări și 
la creșterea schimbului reciproc de 
mărfuri. în vederea unei mai bune 
acoperiri a necesarului economiilor 
lor naționale.

Tovarășul Constantin Dăscălescu și 
tovarășul Wilii Stoph au apreciat ac
tivitatea Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică si con
lucrarea strinsă dintre organele cen
trale de planificare, ministere și or
ganizații economice. S-a indicat să se 
intensifice eforturile pentru reali
zarea consecventă a înțelegerilor sta
bilite la nivel înalt și a obiectivelor 
de specializare si cooperare conve
nite Ou prilejul acestei vizite de 
lucru. în vederea creșterii livrărilor 
reciproce de mărfuri în actualul 
cincinal. în completare la Acordul co
mercial de lungă durată și pentru pe
rioada 1991—1995.

S-a apreciat că dezvoltarea colabo
rării. economice bilaterale este în in
teresul ambelor popoare, al socialis
mului. păcii si progresului în lume.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
relațiile multilaterale dintre cele 
două țări în domeniile culturii, lnvă- 
țămîntului. științei si turismului și au 
discutat aspecte ale dezvoltării vii
toare a acestora.

în cadrul schimbului de păreri cu 
privire la situația internațională, 
prim-miniștrii au reafirmat hotărîrea 
fermă a țărilor lor de a acționa în 
continuare. împreună cu statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu celelalte țări socialiste, cu toate 
forțele din lume car.e militează pen
tru menținerea păcii. în vederea opri
rii cursei înarmărilor. în primul rînd 
a celei nucleare, și înfăptuirii de noi 
măsuri de dezarmare, promovării 
unei politici de destindere, pace si 
colaborare, soluționării tuturor pro
blemelor pe câle politică, prin trata
tive. edificării unei noi ordini econo
mice internaționale.

Prim-miniștrii celor două guverne 
și-au exprimat satisfacția fată de re
zultatele vizitei și convorbirilor care 
au avut loc și au apreciat că acestea 
vor contribui la întărirea în conti
nuare a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Democrată Germană.

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. a invitat pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, to
varășul Willi Stoph. să efectueze o 
vizită în România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere.

încheierea convorbirilor oficiale
BERLIN 31 (Agerpres). — Marți s-au 

Încheiat la Berlin convorbirile dintre 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, și tovarășul Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane.

La încheierea convorbirilor, cei 
doi șefi de guvern au semnat „Pro
gramul special de lucru pentru 
adîncirea în continuare a colaborării 
economice si tehnico-știintifice. coo
perării și specializării în producție 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană pe 
perioada 1988—1995".

Rezultatele 
convorbirilor

vizitei de lucru, 
sint consemnate

ale 
în-

★

de pe 
tovarășul

tr-un comunicat care se dă publici' 
tații.

ir ■■

Primul-ministru și persoanele ofi
ciale care l-au însoțit au vizitat 
Combinatul Narva din Berlin, uni
tate specializată in producția de uti
laje pentru industria electronică și 
de corpuri pentru iluminat.

în discuțiile purtate cu cadre de 
conducere 'și specialiști, tovarășul 
Constantin Dăscălescu. evidențiind 
experiența bogată a specialiștilor ro
mâni în aceste domenii de vîrf ale 
industriei, a relevat posibilitățile 
existente pentru lărgirea si diversi
ficarea, in interesul reciproc, a coo
perării in producție intre unitățile 
componente ale Combinatului Narva 
și întreprinderile similare din tara 
noastră.

★

La plecarea 
din Berlin, __
Dăscălescu a fost salutat 
șui Willi Stoph, de alte persoane 
oficiale.

aeroportul 
Constantin 
de tovară-

★
Marți seara, tovarășul Constantin 

Dăscălescu s-a înapoiat în Capitală.

La aeroport, primul-ministru a fost 
salutat de Ion Dincă, prim viceprim- 
ministru, de alți membri ai guver
nului. A fost de față Siegfried Beyer, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Democrate Germane la 
București.

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciști- 
gătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
ucursalele. filialele si agențiile 
E.C.
Da obligațiunile C.E.C. din seriile 
001—099999 care au numerele cu
te cuprinse între 81—225 ]a con- 
tarea cu lista oficială, primul 
de la serie nu se ia in consi- a

ȘAH. în runda a 
lui internațional de 
lui Capablanca“. in ... _ 
lor. Constantin Ionescu a remizat cu 
Juan Borges, rezultatul de egalita
te fiind consemnat si în partidele 
Espinosa — Sariego si Arencebia — 
Armas. Tempone l-a învins pe 
Boudy. iar Tolnay a ciștigat la Nun. 
în clasament conduc Constantin Io
nescu (România). Marcelo Tempone 
(Argentina). Jiri Nun (Cehoslovacia), 
Walter Arencebia (Cuba). Tibor Tol
nay (Ungaria) cu cite 4,5 puncte, 
urmați de Juan Borges si Julio 
Boudy (ambii Cuba) cu cite 3.5 punc
te. • Turneul international feminin 
de sah de la Baku s-a încheiat cu 
victoria jucătoarelor sovietice Firuza 
Velihanli și Zoia Lelciuk. clasate pe 
primul loc. la egalitate, cu cite 11 
puncte din 14 posibile.

7-a a Turneu- 
sah „Memoria- 
grupa maeștri-

Pe locurile următoare s-au situat 
Evg .enia Peiceva (Bulgaria) și M'ar- 
ta Litinskaia (U.R.S.S.) cu cite 9 
puncte. Gabriela Stanciu a totalizat 
4,5 puncte.

fac

FOTBAL. La Amsterdam se va 
disputa astăzi meciul internațional 
amical de fotbal dintre echipele 
României și Olandei.

Din selecționata României
parte următorii jucători : Lung. Mo- 
raru. Iovan, Rednic. Bumbescu. Be- 
lodedici. Andone. Varga. Rotariu, 
Sabău. Mateut. Klein. Hagi. Lupes- 
cu, Bhloni, Lăcătuș, Cămătaru, Geol- 
gău. • La Reykjavik. în meci pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, selecționata Italiei a învins 
cu scorul de 3—0 (2—0) formația Is- 
landei. Echipa Italiei a terminat pe 
primul loc în grupa B (zona euro-

• In fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19.30, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13,15; 15.30; 17.45; 20
• Niște băieți grozavi ; GRI VIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20
B Parama („Săptămîna filmului in
dian") : STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
12,15; 15; 18; 20,30
B Trenul de aur : LIRA (31 71 71) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19 
B Rezervă la start : 
(80 49 85) — 15; 17; 19, 
(49 48 48) — 15; 17; 19 
B Duminică in familie î 
(33 29 71) — 15; 17; 19 
B lacob : 
14,45; 17; 19 
O Flăcări 
(47 46 75) - 
CULTURAL 
15.45: 18: 20 
B Medalion 
ma“ : MIORIȚA (14 27 14) 
13; 15; 17; 19
B Umbrele soarelui — 17; 19, Iartă- 
mă — 15 : POPULAR (35 15 17)
B Temerarii de la scara doi : LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13,15

FERENTARI 
COTROCENI

FLOREASCA

VIITORUL (10 67 40)

pe comori : GLORIA 
9: 11; 13; 15; 17,15: 19.30, 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;

Elfsabeta Bostan — „Ma-
9 ; 11 ;

• Cronica adolescenței : LUMINA — 
15,30; 17,45; 20
• Recital in grădina cu pitici — 15; 
17, Program de desene animate — 9; 
11; 13: DOINA (16 35 38)
• Uimitoarele aventuri ale mușche- 

9; 11; 13, Alarmă ia bord 
; 19 : DACIA (50 35 94) 
de fildeș — 15, Feerie ber- 
17; 19; DRUMUL SĂRII

tarilor —
— 15 ; 17
• Egreta 
lineză — 
(31 28 13)
• Transport primejdios : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20
• Cap și pajură ; AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare): Ucenicul vrăjitor — 18 ; (sala 
Amfiteatru): Drumul singurătății — 
18; (sala Atelier): Fata din Andros 
— 18
• Filarmonica „George Enes'-u" 
(15 68 75, sala Studio): „Treptele afir
mării artistice". Alexandru Petro viei 
— pian — 17.30; (la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România):

Recital de pian Ana Mirabela Dina
— 18; (Ateneul Român): '
artei vocale". Bianca-Luigia 
leanu — soprană, “
— pian — 19
• Opera Română 
rescu și invitații 
traordinar) — 18
• Teatrul de operetă 
vestea soldățelului de 
prințesa circului — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1 
(sala Schitu Măgureanu, 
Secretul familiei Posket — 
Grădina Icoanei, 11 95 44):
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81): O 
pierdută — 18,30
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio): La un pas de fericire — 
18,30
• Teatru! Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Arta conversației — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema): O sea
ră la Boema — 19
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Pistruiatul — 15
• Circul București (10 41 95): „Stelele 
Circului din Moscova" — 19
B Studioul de teatru 
(15 72 59): Stres — 18,30

„Universul 
Mano- 

Remus Manolcanu

(13 18 57): Arta Flo- 
săi (Concert ex-

(13 63 48): Po- 
plumb — 16;

14 75 46) :
18: (sala
Dialoguri

scrisoare

I.A.T.C.

v r e e a
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 iunie, ora 20 — 4 iunie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă, îndeosebi în jumătatea 
de nord a țârii, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros în vestul și 
nordul țârii, unde vor cădea ploi lo
cale, care vor avea și caracter de a- 
versă, însoțite și de descărcări elec
trice șl căderi de grindină. In rest, 
ploile vor fl mai răzlețe. Vîntul va su
fla slab ptnă la moderat, cu unele 
intensificări in Moldova din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, Izolat mal 
coborîte în depresiuni, Iar maximele, 
în general, între 18 și 28 de grade. Pe 
alocuri, ceață in zona de munte. In 
București : Vremea va fi ușor insta
bilă, cu cerul schimbător. Vor cădea 
averse de 
zile. Vînt 
peraturile 
tre 13 și
tre 24 și 27 grade.

ploaie, Îndeosebi în primele 
slab plnă la moderat. Tem- 
mlnime vor fi cuprinse In- 
15 grade, iar maximele în-



Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker

BERLIN 31 (Agerpres). — Tova
rășul Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G.. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane l-a primit pe to
varășul Constantin Dăscălescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
guvernului.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. au fost transmise tovarășului 
Erich Honecker un cald salut tovă
rășesc. cele mai bune urări de sănă
tate. de succes deplin în activitatea 
desfășurată în fruntea partidului si 
statu'ui. iar poporului R. D. Germa
ne urări de prosperitate si pace.

Tovarășul Erich Honecker a expri
mat calde mulțumiri pentru mesajul 
primit si a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut prietenesc, urări de 
multă sănătate si fericire, de suc
cese tot mai mari in neobosita acti
vitate pe care o desfășoară pentru 
înfăptuirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în cadrul intrevederii. desfășurată 
lntr-o atmosferă de prietenie și 
cordialitate, de stimă si Înțelegere 
reciprocă, s-a dat o înaltă apreciere 
rolului determinant al întîlniri- 
lor si convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceausescu si Erich Honecker, 
al hotărârilor și înțelegerilor conve
nite cu aceste prilejuri. în dezvol
tarea continuă a relațiilor de priete
nie si colaborare dintre cele două 
partide si țări frățești.

încheierea Conferinței Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD 31 (Agerpres), — La 

Belgrad s-a încheiat marți Confe
rința Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. A avut loc o ședință plena
ră, în cadrul căreia delegații au 
adoptat rezoluția conferinței. Docu

împotriva amestecului străin in problemele țărilor
Americii

SAN JOSE 31 (Agerpres). — La 
San Jose au luat sfirșit lucrările 
celei de-a Il-a intilniri regionale a 
oamenilor muncii centro-americani. 
A fost adoptată o rezoluție de soli
daritate cu lupta poporului panamez 
pentru consolidarea independentei și 
suveranității naționale, pentru redo- 
bindirea zonei Canalului Panama in 
1999. așa cum prevăd acordurilo pa- 
namezo—nord-amcricane în materie.-

Totodată, participanta s-au pro
nunțat împotriva amestecului străin 
in treburile interne ale țărilor cen- 
tro-americane. pentru continuarea 
eforturilor in favoarea păcii și 
cooperării în regiune.

S-a hotărit constituirea unui orga
nism regional de cooperare in dome
niul activităților sindicale comune 
pentru zonă centro-america-nâ. Coor
donatoarea centro-americană a oame
nilor muncii (COCENTRA), cu sediul 
la San Jose.

CIUDAD DE PANAMA 31 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama. ministrul 
panamez al dezvoltării agrozooteh
nice, Darisnel Espino, a menționat 
că daunele provocate sectorului

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI
O lume a păcii, o lume mai bună pentru toți copiii planetei

Sărbătorită pretutindeni în lume ca Ziua internațională a copilului, 
ziua de 1 Iunie prilejuiește reafirmarea, la scara intreqii planete, a 
mesajului de conștiință al tuturor popoarelor de a-și uni eforturile cen
tru a asigura un viitor de pace și prosperitate celor ce întruchipează 
speranțele de mai bine ale umanității. Aniversarea este, totodată, pri
lej de reflecție asupra condiției copilului in lumea de azi - o lume 
amenințată de cumplite primejdii, marcată de nedreptăți flaqrante, evi- 
dențiindu-se mereu și mereu actualitatea angajamentului asumat de toa
te statele prin Declarația drepturilor copilului, în al cărei preambul se 
subliniază că „omenirea datorează copilului tot ce-i poate dărui mai bun".

Stă în puterea oamenilor, a popoarelor de a acționa în așa fel incit 
să fie asigurate liniștea și pacea, iar copiii de pe toată întinderea glo
bului să se bucure de viață, să-și poată -împlini visurile cele mai scumpe.
într-o lume mai bună și mai dreapta.Pacea - darul cel mai de preț
în condițiile în care continuă 

cursa înarmărilor, punînd în pri
mejdie gravă însăși viața popoare
lor. cel mai minunat dar pe care 
adulții îl pot face copiilor — a- 
ceasta reprezentind. totodată, su
prema obligație — este înfăptuirea 
dezarmării, in primul rînd a celei 
nucleare, făurirea unei lumi fără 
arme și fără războaie. Este un tra
gic paradox că. în timp ce înar
mările înghit uriașe resurse mate
riale. financiare și umane, milioane 
de copii suferă de subnutriție sau 
pier din cauza lipsei de îngrijiri 
medicale — situație care ar putea 
fi remediată prin alocarea unei

„Pentru o lume fără orme nucleare pînă în anul 2000". Un deziderat ce 
reunește gîndurile și speranțele tinerelor vlăstare din întreaga lume

Tovarășul Constantin 
a subliniat 
care, ii

Dăscălescu 
interesul deosebit pe 

,, manifestă tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru continua
rea dialogului la nivel înalt, de la 
care au pornit, de fiecare dată, noi 
impulsuri pentru dezvoltarea și mai 
puternică a relațiilor de prietenie, 
colaborare si solidaritate militantă 
dintre partidele și popoarele celor 
două țări.

S-a subliniat că există. în conti
nuare. posibilități largi pentru a- 
profundarea conlucrării dintre 
România si R. D. Germană. îndeo
sebi în domeniul economic, al co
operării și specializării in producție, 
precum și în domeniul tehnico-știin- 
tific. în acest sens, a fost evidențiată 
importanta deosebită pe care o are 
pentru valorificarea acestor posibili
tăți „Programul special de lucru pen
tru adîncirea in continuare a cola
borării economice si tehnico-științi- 
fice. cooperării și specializării in pro
ducție dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană pe perioada 1988—1995“, 
elaborat la inițiativa celor doi con
ducători de partid și de stat. în acest 
context, s-a. exprimat voința ambe
lor părți de a depune toate efortu
rile pentru îndeplinirea exemplară 
a prevederilor programului special 
de lucru.

în cadrul întrevederii s-au reali
zat o informare asupra desfășurării 
activității in cele două țări prietene, 
cit si un larg schimb de păreri asu
pra unora dintre cele mai actuale 
probleme ale vieții internaționale.

mentul subliniază că sarcina priori
tară a comuniștilor o constituie rea
lizarea în practică a rolului condu
cător al U.C.l. in societate pe plan 
politic și ideologic.

Centrale
agrar al economiei naționale prin 
aplicarea sancțiunilor economice im
puse de S.U.A. la adresa Republicii 
Panama se ridică la peste 100 mili
oane de dolari -r- transmite agenția 
Prensa Latina. El a precizat că, 
pentru a contracara consecințele 
măsurilor coercitive, guvernul pa
namez a adoptat un program de 
urgență și a luat alte măsuri vizînd 
asigurarea condițiilor necesare relan
sării economiei naționale.

SAN JOSE. — Luînd cuvîntul în 
deschiderea lucrărilor Conferinței 
internaționale cu tema ..Bazele eco
nomice și sociale ale procesului de 
pace din America Centrală", care se 
desfășoară la San Jose, ministrul 
costarican al relațiilor externe. Ma
drigal Nieto, a afirmat că situația 
din regiune trece printr-un moment 
dificil, dar se depun eforturi susți
nute pentru traducerea în viață a 
prevederilor acordurilor de pace 
semnate. El a făcut apel la întreprin
derea de noi acțiuni în direcția in
staurării unui climat durabil de 
pace, securitate si cooperare în re
giune — relatează agenția EFE.

părți din fondurile irosite anual 
pentru arme.
• într-un minut mor în lume 30 

de copii din cauza bolilor și mal- 
nutriției, timp in care pentru înar
mări se irosesc 1,8 milioane dolari.

• Costul unui submarin nuclear, 
dotat cu rachete, este egal cu suma 
alocațiilor pentru educație a peste 
20 de țări in curs dc dezvoltare in 
care trăiesc 160 milioane copii.

e Bugetul anual de care dispune 
UNICEF reprezintă doar prețul a 
șapte bombardiere.
• Dacă s-ar opri o singură zi 

cheltuielile mondiale pentru înar
mare. sumele astfel economisite ar 
ajunge pentru vaccinarea tuturor 
copiilor planetei împotriva bolilor 
contagioase.

• Pentru educarea unui copil se

NEW YORK

Manifestare 
dedicată 

României
WASHINGTON 31 (Agerpres). 

— La Biblioteca română din 
New York a avut loc vernisajul 
expoziției „Omagiu", dedicată 
personalității și activității. tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. A fost, 
de asemenea, organizată o expo
ziție de carte, în cadrul căreia 
la loc de frunte se află operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Au avut loc o gală de filme 
documentare, precum și un pro
gram artistic.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai unor instituții americane de 
cultură și artă.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Președintele Libanului des
pre atentatul terorist de la 
Beirut • Grevă generală în 
teritoriile ocupate de Israel

BEIRUT 31 (Agerpres). — Atacu
rile teroriste cu bombe nu vor afecta 
voința libanezilor și nici hotârîrea 
și dorința lor de pace, unitate și li
bertate, a declarat președintele Liba
nului, Amin Gemayel, referindu-se 
la explozia produsă luni în Beirutul 
de est, în urma căreia 20 de persoa
ne au fost ucise și alte 80 rănite 
grav.

Acest act terorist a fost condam
nat și de reprezentanții diferitelor 
partide politice și organizații obștești 
libaneze.

Totodată, președintele Adunării 
Naționale, Hussein Al-Husseini, a 
calificat acest atac drept un act 
criminal îndreptat împotriva întregu
lui popor libanez și împotriva efor
turilor întreprinse în momentul de 
față pentru a scoate țara din situația 
tragică prelungită în care se află.

Pe de altă parte, se anunță că 
artileria forțelor israeliene de ocupa
ție din sudul Libanului a bombardat 
localitățile Habbush și Kfar Rumman 
de lingă Nabatiyeh.

In teritoriile de pe malul de vest 
al Iordanului și Gaza, populația pa
lestiniană a organizat, în ultimele 
24 de ore. o grevă generală pentru a 
atrage atenția asupra gravității pro
blemelor din teritoriile ocupate.

în timpul unor puternice ciocniri 
intre trupele de ocupație și popu
lația palestiniană, la Nablus și în 
tabere'e de refugiați palestinieni Ja- 
baliya și Al-Fawar, au fost răniți 
peste 40 palestinieni, soldații israe- 
lieni deschizînd focul cu arme auto
mate.

TRIPOLI 31 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, s,-a întîlnit 
Ia Tripoli cu primul-ministru al Tur
ciei, Tiirgiit Ozal. Convorbirile s-au 
axat asupra problemei Orientului 
Mijlociu și a evoluției situației din 
teritoriile ocupate — relatează agen
ția WAFA. citată de A.P.S. Cu acest 
prilej, primul-ministru turc a reafir
mat sprijinul față de revolta popu
lației palestiniene împotriva ocupa
ției și lupta poporului palestinian in 
vederea redobîndirii drepturilor sale 
la autodeterminare și la crearea 
unui stat independent.

alocă de 55 de ori mai puțin decit 
pentru instruirea unui militar.

• Renunțarea la un singur tanc 
ar însemna construirea unor săli 
de clasă pentru 15 000 copii.Subdezvoltarea întunecă cerul copilăriei

Fenomen cu consecințe din cele 
mai nocive, subdezvoltarea — care 
afectează două treimi din populația 
globului — lovește in primul rînd 
și în modul cel mai dramatic în 
viața tinerelor vlăstare.

• In fiecare trei zile, in țările 
in Curs de dezvoltare se sting tot 
atitea vieți cite victime a provocat 
bomba atomică la Hiroshima.
• 14 milioane de nou-născuți 

mor înainte de a ajunge la virsta 
de un an.

• 250 milioane de copii suferă de 
subalimentație ; anual, 15 milioane 
de tineri cad victimă acestui flagel.

• In „lumea a treia" 125 mili
oane copii nu au acces la școală, 
fiind privați de posibilitatea unei 
pregătiri profesionale.

® Rata mortalității infantile, da
torată in special lipsei de condiții 
sanitare adecvate, atinge în țările 
sărace din Africa 160 la mie.Micii exploatați ai lumii bogate

Încălcîndu-se cele mai elementa- 
.& prevederi legale, milioane de 
_opii din țările capitaliste dezvol
tate nu cunosc bucuriile copilăriei 
,j sînt nuvoiți să abandoneze școa- 
_a pentru a munci din greu și a-și 
.sigura traiul.

® Potrivit datelor Confederației 
.uternaționale a Sindicatelor Libe- 
.e, mai multe milioane de copii 
șint exploatați in țările occidentale, 
zn ferme, în ateliere meșteșugă
rești, in practicarea unor indelet- 
uiciri ca lustragii, vînzători de zia
re sau de diverse mărunțișuri.

• 11 la sută din copiii intre 10 
și 14 ani din Europa occidentală 
sini obligați să muncească din 
cauza situației materiale precare a 
familiilor lor.

Deschiderea sesiunii speciale a Adunării
Generale a O.N.U. consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— La sediu] O.N.U. din New York 
au început lucrările celei de-a III-a 
sesiuni speciale a Adunării Genera
le a organizației mondiale consacra
tă dezarmării Principalul obiectiv 
al actuale, sesiuni este elaborarea 
unu, program de acțiuni vizînd di
feritele aspecte ale dezarmării in do
meniile nuclear si convențional, pre
cum si adoptarea unor măsuri de 
creștere a încrederii. Reprezentanții 
celor 159 state membre vor exami
na ultimele evoluții in procesul de 
dezarmare și rolul O.N.U. in aoest 
domeniu, relația dezarmare-dezvol- 
tare,. alte aspecte legate de susține
rea acestui obiectiv major al lumii 
contemporane. Vor fi totodată au
diate rapoarte în legătură cu re
zultatele ultimelor foruri consacrate 
aspectelor dezarmării.

în ședința inaugurală au luat cu- 
vintul președintele Adunării Gene
rale, Peter Florin, și secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar.

într-un interviu acordat agenției 
T.A.S.S., președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U.. Peter Florin, a 
apreciat că cea de-a treia sesiune

înlăturarea primejdiei nucleare — obiectiv prioritar 

al lumii contemporane
HAVANA 31 (Agerpres). — La 

Havana s-au încheiat lucrările re
uniunii ministeriale a Biroului de 
coordonare al mișcării de nealiniere 
consacrate dezarmării. Comunicatul 
reuniunii subliniază ' că eliminarea 
pericolului unui război nuclear con
stituie obiectivul principal al efor
turilor omenirii. Țările nealiniate, 
relevă documentul. își exprimă spe

Apel la interzicerea experiențelor 
nucleare

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
La New York au luat sfirșit lucrările 
conferinței asupra problemelor secu
rității și dezarmării, desfășurată sub 
egida Federației mondiale a oame
nilor de știință. într-un apel adre
sat celei de-a III-a sesiuni speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, participanții se 
pronunță pentru începerea de nego
cieri multilaterale pentru realizarea 
dezarmării nucleare, pentru întări

Pentru intensificarea eforturilor în vederea creării 

unei zone denuclearizate in nordul Europei 

Manifestul electoral al Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia

STOCKHOLM 31 (Agerpres). — 
Suedia trebuie să promoveze cu con
secventă o politică independentă, spo- 
rindu-și contribuția la lupta împo
triva armelor nucleare si a cursei 
înarmărilor, să sprijine activ orice 
propunere ce vizează reducerea în
cordării pe plan internațional și li
chidarea arsenalelor nucleare — se 
spune in manifestul electoral dat pu
blicității de Partidul de Stingă — Co
muniștii din Suedia. Documentul pre
zintă principalele orientări politice 
ale partidului . în vederea alegerilor 
parlamentare, programate să se des
fășoare în toamna acestui an.

La întrebarea : „Ce vă doriți pentru ziua de mîine ?“ 
— un răspuns cu valoare de simbol : „Să trăim I". (Afiș 

editat de Consiliul Mondial al Păcii)

O semnificativă imagine din timpul unei demonstrații 
organizate de elevi de școală din Hamburg pentru 

a protesta împotriva lipsei de locuințeCa în romanele lui Dickens...
Discrepanța intre ceea ce preve

de legea, care interzice munca co
piilor, și situația reală este adesea 
foarte mare. In multe situații, acești 
copii sînt exploatați pentru că li 
se plătesc salarii mai mici, că 
muncesc în condiții atroce, pe care 
adulții — care pot protesta — nu 
le-ar tolera. Acest tip de exploa
tare prevalează in special in mici 
magazine și ateliere de la perife
riile orașelor.

Atit UNICEF, cit și Societa
tea împotriva sclaviei dețin docu
mente asupra condițiilor inumane, 
existente in astfel de ateliere. Do
cumentele relatează despre zile de 
muncă ce depășesc cu mult durata 
legală, despre condiții de lucru ne
adecvate, despre bătăi, despre ră
niri și decese provocate de acciden
te și incendii, despre degradarea 
sănătății prin expunere la sub

specială a Adunării Generale con
sacrată dezarmării va contribui la 
soluționarea problemelor urgente cu 
care este confruntată omenirea in 
domeniu) dezarmării. El și-a expri
mat convingerea că lucrările sesiu
nii vor permite un dialog construc
tiv și fructuos asupra întregului set 
de probleme privind dezarmarea, 
asupra unor acțiuni concertate im- 
plicind toate statele lumii pentru 
eliminarea armelor nucleare.

TOKIO 31 (Agerpres). — Elimina
rea tuturor armelor nucleare trebuie 
să constituie o prioritate politică 
mondială — au subliniat primarii 
orașelor Hiroshima și Nagasaki. Po
trivit agenției A.D.N., într-o petiție 
adresată guvernului nipon ei cer ca 
Japonia să militeze activ, la sesiu
nea specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, pen
tru eliminarea tuturor arsenalelor 
nucleare. în document se relevă că 
acumularea de arme nucleare ame
nință existența întregii civilizații 
umane.

Petiția este semnată și de guver
natorii prefecturilor Hiroshima și 
Nagasaki.

ranța că mișcarea pentru pace va 
contribui la realizarea dezarmării 
nucleare.

Se subliniază că. pentru ameliora
rea climatului internațional, o im
portanță majoră o are, de asemenea, 
lichidarea colonialismului și a ra
sismului. a politicii de apartheid 
promovate de R.S.A.

rea rolului O.N.U. în realizarea unei 
lumi fără arme și fără războaie și 
împiedicarea extinderii cursei înar
mărilor în spațiul cosmic. în docu
mentul adoptat în încheierea con
ferinței este exprimat sprijinul față 
de ideea interzicerii experiențelor 
nucleare și se propune crearea unui 
sistem mondial de control seismic 
sub egida O.N.U. care să contribuie 
la controlul asupra acestor expe
riențe.

Se impune cu necesitate — arată 
manifestul — amplificarea activită
ții ce are drept scop crearea unei 
zone denuclearizate in nordul Euro
pei. Față, de . continentul, nostru — 
menționează documentul electoral — 
trebuie promovată o politică vizind 
realizarea perspectivelor general-eu- 
ropene de lichidare a blocurilor mi
litare si economice.

în domeniul politicii Interne. 
Partidul de Stingă — Comuniștii din 
Suedia se pronunță în apărarea drep
turilor celor ce muncesc, pentru li
chidarea șomajului și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

stanțe chimice toxice sau prin in
halarea prafului de grafit, a par
ticulelor din materiale textile etc.

Intr-un cuvint, copiii sînt folo
siți in activități necontrolate. mai 
puțin vizibile, unde exploatarea 
este și mai puternică. (Din ziarul 
britanic „Guardian").Coșmarul azilurilor de noapte

Doi sociologi de la Universitatea 
din Massachusetts (S.U.A.) eviden
țiază. intr-un studiu publicat pe

Toate aceste date și fapte arată, o dată mai mult, că, în numele 
fericirii tinerelor vlăstare, este imperios necesar să se acționeze pentru 
înlăturarea tuturor fenomenelor care umbresc seninătatea copilăriei, pen
tru asigurarea unor condiții de poce, libertate și proqres tuturor lo
cuitorilor planetei - deziderat primordial a1 dezvoltării și mersului înainte 
al umanității.

Convorbiri sovieto-americane la nivel înalt
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

Marți, la Kremlin, au continuat con
vorbirile dintre M. S. Gorbaciov, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Ronald Reagan, președintele State
lor Unite ale Americii, aflat în vi
zită oficială la Moscova. După cum 
relatează agenția T.A.S.S., au fost 
abordate cu precădere probleme ale 
colaborării economice dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite.

în prezența celor doi conducători, 
miniștrii de externe sovietic și ame
rican, E. Șevardnadze și George 
Shultz, au semnat acordul din
tre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire 
la efectuarea de experiențe în co
mun in vederea controlului asupra 
respectării tratatului din 1974 referi
tor la limitarea experiențelor subte
rane cu arme nucleare și acordul cu 
privire la notificarea lansărilor de 
rachete balistice intercontinentale și 
rachete balistice cu baza pe subma
rine. în cadrul aceleiași ceremonii, 
ministrul culturii al U.R.S.S., V. Za
harov, ' și Charles Wick, directorul 
Agenției de Informații a S.U.A., au

Datoria externă 
-principalul obstacol 

in calea dezvoltării 
țărilor africane

BRUXELLES 31 (Agerpres). — 
Miniștrii însărcinați cu problemele 
dezvoltării din țările membre ale 
Pieței comune discută, la Bruxelles, 
probleme legate de reînnoirea Acor
dului de la Lome, in baza căruia 66 
de țări din Africa, zona Pacificului 
și Caraibilor (A.C.P.) au statut de 
asociere cu C.E.E. Cu acest prilej 
vor fi analizate și probleme legate 
de datoria externă a țărilor africane, 
care reprezintă principalul obstacol 
în calea dezvoltării statelor respec
tive. de criza economică din regiunea 
sud-sahariană etc.

Actualul acord C.E.E./A.C.P. este 
valabil pînă la începutul anului 
1990. Problema reînnoirii sale ur
mează să fie abordată și la reuniu
nea miniștrilor de externe din Piața 
comună, care se vor întruni la 
Luxemburg in zilele de 13 și 14 
iunie.

Acțiuni revendicative 
ale muncitorilor 

din Coreea de Sud
SEUL 31 (Agerpres). — Acțiunile 

greviste ale muncitorilor din Coreea 
de Sud s-au amplificat in ultimele 
zile, la ele luînd parte zeci de mii 
de oameni ai muncii, care cer îmbu
nătățirea condițiilor lor de muncă și 
viață. După cum relatează agențiile 
de presă, peste 25 000 de muncitori 
de la uzina de asamblat autovehicule 
„Hyendai" din Ulsan au răspuns la 
apelul lansat de sindicatul de ramu
ră. intrînd în grevă pe o perioadă 
nelimitată. Pe de altă parte, conti
nuă de aproape o săptămină acțiu
nea revendicativă a 2 000 de salariați 
ai unei fabrici constructoare de ma
șini din Tcbangweun.

baza analizei situației a circa 100 000 
locuitori ai Statelor Unite care se 
adăpostesc în aziluri de noapte sau 
sub cerul liber, condițiile in care 
cresc si se dezvoltă copiii lor. 
„Acești copii suferă de maladii 
serioase, deseori cronice" — se ara
tă în studiu. Bolile căilor respira
torii, ca și diferitele maladii infec- 
tioare se întîlnesc la copiii fără 
adăpost de două-trei ori mai frec
vent decit la cei de aceeași virstă 
care au unde locui. în plus, in rin- 
dul lor sînt mult mai larg răs- 
pindit.e bolile cardiace, anemia, 
bolile psihice. Studiul subliniază : 
„Copiii de astăzi lipsiți de adăpost 
se vor transforma in secolul XXI 
în adiilți fără locuință".

semnat programul de colaborare și 
schimburi pe perioada 1989—1991.

Seara, președintele R. Reagan a 
oferit un dineu în cinstea secretaru
lui general al C.C. al P.C.U.S., 
M. Gorbaciov.

★
Miniștrii de externe ai U.R.S.S. și 

S.U.A. au semnat, in cursul după- 
amiezii, acordul dintre guvernele ce
lor două țări cu privire la crearea 
unui sistem comun de radionaviga- 
ție și acordul privind căutarea șl 
salvarea pe mare. De asemenea, cei 
doi miniștri au procedat la schimbul 
de note in problema prelungiri, 
acordului dintre U.R.S.S. și S.U.A 
privind colaborarea tehnico-științifi- 
că în domeniul folosirii energiei ato
mice in scopuri pașnice, extinderii 
acțiunii reciproce in cadrul acordu
lui de colaborare în cercetarea și 
folosirea spațiului cosmic în scopuri 
pașnice.

Au mal fost, de asemenea, sem
nate un acord de colaborare pe plarl 
științific și tehnic în domeniul trans
porturilor și un acord referitor la re
lațiile reciproce in domeniul pes
cuitului.

AGENȚIILE I 

DE PRESĂ I 

TRANSMIT: 1 
CONVORBIRI. La Ulan Balor au ’ 

avut loc convorbiri intre Jambin . 
Batmunh. secretar general al C.C. I 
al P.P.R.M., președintele Prezidiu- > 
Iui Marelui Hural Popular al R.P.
Mongole, și Milos Jakes, secretar I 
general al C.C. al P.C. din Ceho- | 
slovacia, care întreprinde o vizită 
oficială de prietenie în R.P, Mon- i 
golâ. Au fost abordate. în special, 
aspecte ale dezvoltării relațiilor • 
bilaterale in diferite domenii si 
unele probleme ale actualității in- I 
terna ționale.

X

1NTÎLNIRE. La Berlin s-a desfă- i 
1 șurat, luni. întîlnirea dintre Horst 
iSindermann, președintele Camerei 

Populare a R.D. Germane, si Horst 
Seefeld, vicepreședinte al Parla
mentului vest-european. în ateeași 

Izi a avut loc o convorbire intre
Oskar Fischer, ministrul afacerilor I 
externe al R.D.G.. și vicepresedin- | 

Ițele Parlamentului vest-european.
ALEGERI. La Roma au fost date j 

publicității rezultatele alegirilor i 
I orășenești si provinciale desfășirate 

duminică și luni in Italia. Parti
dul Democrat-Creștin a obținu 36.8 

Ila sută din voturi. Partidul Omu- 
nist Italian — 21.9 la sută. Palidul 
Socialist Halian — 18.3 la sută.res- 
tul revenind. în procente mai nici. 

I altor partide sau grupări pcitice
italiene.

I MESAJ. Primul-ministru al Ior
daniei, Zeid Rifai, și-a inoeiat t 
scurta vizită efectuată luni la I 
Damasc. El a fost primit depre- •

I ședințele Siriei, Hafez Al-Asad, 
căruia i-a transmis un mesa din 
partea regelui Hussein al Iordniei; 

I In centrul discuției care a avt loc
s-au aflat chestiuni referitoae la 
situația pe plan arab și relțiile 
bilaterale.

PRIMIRE. Conducătorul larii I 
Revoluții de la 1 Septembe a | 

I Marii Jamahirii Arabe Lilene
Populare Socialiste. MoammeiAl- | 
Kadhafi. l-a primit pe priiul- I 
ministru al Turciei, Tiirgiit zal, 1 

I aflat în vizită la Tripoli. Cu cest
prilej au fost discutate probme I 
de interes comun. ) 

| MINISTRUL I)E EXTERNE AL .
I FILIPINELOR, Raul Manglapus, a 

avut, la Manila, convorbiri cu ami- •

I ralul Ronald Hays, comandantul- 
șef al forțelor americane din Pa- I 
cific. Au fost discutate probleme I 
legate de statutul bazelor militare • 
ale S.U.A. de pe teritoriul Filipi- I

I nelor.
I VIZITA. Primul-ministru al Ita- • 

Iiei. Ciriaco de Mita, va face vi
neri. 3 iunie, o vizită oficială la I

I Paris, la invitația președintelui 
Franței. Francois Mitterrand. întil- I 
nirea se înscrie in seria de contacte | 
la nivel înalt organizate periodic in

I ultimii ani de guvernele celor două i 
țări.

. SESIUNE. în cadrul primei sale 
sesiuni. Consiliul Național din Af- I

I ganistan (parlamentul) a procedat | 
la alegerea președinților celor două

I camere — Camera deputaților — i 
Vology Jirgah și Senatul. Khalil 
Ahmed Abavi a fost ales președin- I

■ te al Camerei deputatilor. iar Mah
mud Habibi. președinte al Sena- I

I tului.
I COOPERARE. Reprezentanții a 20 >
I de organizații neguvernamentale 

din Europa care cooperează cu ță- •

Irile in curs de dezvoltare s-au în
trunit la Madrid pentru a examina I 
probleme ale relațiilor cu America | 
Latină. Reuniunea se desfășoară

I sub egida Institutului de cooperare iI dintre țările iberice și cele latino- I 
americane. 1

100 DE PERSOANE DISIDENTE I
I s-au predat autorităților de la Ha- |

Irare. prevalîndu-se de amnistia 
decretată de președintele tării. Ro- | 
berf Mugabe, la 19 aprilie.

. INCIDENTE. în localitățile Rouen
I și Brest din nordul Franței au fost I
1 înregistrate mai multe incidente I

I rasiale. în cursul cărora grupuri de 
tineri. înarmați cu bite si boxuri, I 
au atacat persoane de culoare. Hu- I 
liganii veniseră la Brest pentru a 1

I participa la un concert rock, anulat 
de autorități.

ACCIDENT. Pe linia Belgrad- 
Bar. in Iugoslavia, s-a produs luni i

| un accident feroviar. Ca urmare a I 
coliziunii dintre un tren de marfă I

Iși o locomotivă, trei mecanici și-au 
pierdut viața, iar altul a fost grav 
rănit. Coliziunea a determinat, tot-

I odată, explozia a trei cisterne cu 
petrol.

INUNDAȚII. Peste un milion

I persoane au fost afectate de r 
ternicele inundații dir statul inc1 
Assam, provocate de revărsf

I fluviului Brahmaputra si a af) 
ților lui. Pentru a șaptea zi c 
cutiv. principalele artere de 
latie au rămas impracticabil'

racoperind căi ferate, inund' ț
duri și apeducte.
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