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TELEGRAMĂ ADRESATA 
TOVARĂȘllUINICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Simpozionul științific dedicat 
celei de-a 40-a aniversări a actului istoric al naționalizării 

principalelor mijloace de producție din România

PENTRU CONTINUA DEZVOLTARE Șl PROGRESUL

MULTILATERAL AL PATRIEI

Sarcinile economice - realizate exemplar I
ÎN INDUSTRIE

® In fiecare întreprindere și centrală 
industrială să se acționeze cu hotărîre, 
printr-o bună organizare a muncii, pentru 
realizarea ritmică, integrală, la toate sorti
mentele a planului la producția fizică

® Planul la export - îndeplinit zi de zi, 
contractele cu partenerii externi - onorate 
exemplar I

® în toate unitățile din sectoarele ener
getic și extractiv să se acționeze printr-o 
amplă mobilizare a forțelor pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor stabilite

• Maximă atenție respectării neabătute 
a programului de întreținere și reparații ale 
instalațiilor și agregatelor energetice, astfel 
încît producțiile să se situeze la nivelul 
cerințelor, al prevederilor de plan

® Pe șantierele de investiții, eforturi 
susținute pentru desfășurarea normală, cu 
randamente superioare a muncii, în vederea 
punerii în funcțiune la termenele stabilite 
a noilor obiective economice

ÎN AGRICULTURĂ
® Secerișul orzului - încheiat în 3-4 

zile în toate unitățile agricole din cîmpia 
de sud și de sud-vest a țării

® Să se termine grabnic pregătirile în 
vederea recoltării griului, lucrare care trebuie 
efectuată, în fiecare unitate agricolă, în cel 
mai scurt timp și fără nici o pierdere

• Condițiile bune determinate de umi
ditatea ridicată din sol trebuie folosite din 
plin spre a se realiza programul de însă- 
mînțare a celei de-a doua culturi pe toate 
suprafețele planificate

® La întreținerea culturilor prășitoare 
- muncă neîntreruptă, bine organizată, cu 
răspundere maximă pentru asigurarea den
sității optime de plante la hectar.

® Recoltarea și depozitarea furajelor - 
cît mai repede și fără pierderi

® în zootehnie să se acționeze pentru 
realizarea tuturor producțiilor prevăzute

® Să se respecte graficele de recol
tare și livrare a legumelor și fructelor

IN OBIECTIV: ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE
Sondajul SOTtfijj 
in actualitatea 

economică

Cum acționați pentru 
sporirea producției de cărbune?

Realizarea integrală, zi de zi a planului la 
extracția de cărbune reprezintă în momentul de 
față o sarcină de maximă răspundere munci
torească, patriotică, pentru îndeplinirea căreia 
toate colectivele de mineri nu trebuie să pre
cupețească nici un efort. In spiritul sarcinilor 
formulate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună 
a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și 
a Consiliului Național al Agriculturii, trebuie să 
se acorde o atenție sporită modului in care

este organizată și se desfășoară activitatea in 
industria carboniferă. Practic, în această pe
rioadă în toate bazinele carbonifere, în cariere 
și abataje este necesar să se muncească cu 
dăruire și abnegație pentru realizarea ritmică, 
integrală a cantităților de cărbune stabilite, 
pentru aducerea la lumină a unor cantități tot 
mai mari de cărbune de bună calitate. Este 
vorba despre o sarcină de maximă răspunde
re, sporirea producției de cărbune consti
tuind o condiție vitală pentru funcționarea la

întreaga capacitate a termocentralelor, pentru 
desfășurarea normală a activității productive 
in toate sectoarele economiei.

Ce rezultate s-au obținut în perioada care 
a trecut din acest an ? Cum se acționează pen
tru îndeplinirea în cît mai bune condiții a pla
nului pe primul semestru ? Cu ce probleme se 
confruntă unitățile miniere ? lată cîteva între
bări la care am căutat răspuns în sondajul de 
azi al „Scînteii",

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Participanțil la Simpozionul științific dedicat ani
versării a 40 de arii de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție — desfășurat în atmosfera de pu
ternică angajare patriotică, revoluționară cu care co- 

, muniștii, toți oamenii muncii acționează pentru trans- 
/. punerea neabătută in viață a tezelor, ideilor și orien

tărilor de inestimabilă valoare teoretică și practică cu
prinse în magistrala expunere la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. — 
vă aduc dumneavoastră, mult iubite și stimate to- 

' varășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător al 
partidului și al țării. Erou între eroii neamului, perso
nalitate proeminentă a lumii contemporane, un cald 
și vibrant omagiu pentru tot ce ați făcut și faceți spre 
binele și fericirea poporului român, spre gloria nepie
ritoare a scumpei noastre patrii, liberă, suverană și 
independentă — Republica SocialistăL România.

Intr-o deplină unitate de cuget și simțire cu între
gul nostru popor, lucrările simpozionului au reliefat 
cu putere contribuția dumneavoastră determinantă, de 
strălucit gînditor și militant revoluționar, la orien
tarea tuturor energiilor și capacităților de creație ale 
națiunii noastre, a resurselor materiale și umane ale 
țării spre creșterea și modernizarea continuă a forțe
lor de producție, perfecționarea relațiilor sociale, dez
voltarea și Întărirea proprietății socialiste — de stat și 
cooperatiste — ca factori hotărît.ori ai progresului mul
tilateral al României, ai înaintării sale ferme pe calea 
socialismului și comunismului.

Participanțil la simpozion au adus cea mai înaltă 
cinstire eroicului și gloriosului nostru partid comu
nist, inițiatorul și făuritorul actului istoric de la 11 iu
nie 1948, care, așa cum l-ați definit dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
dus la lichidarea proprietății burghezo-moșierești asu
pra mijloacelor de producție, la crearea in economia 
patriei noastre a proprietății socialiste a întregului po
por și apoi a proprietății cooperatiste — moment ce a 
marcat începutul edificării societății socialiste în 
România.

Comunicările prezentate au ilustrat plenar vasta 
activitate revoluționară pe care ați desfășurat-o în 
acele momente fierbinți ale istoriei patriei, de după 
23 August 1944, în pregătirea și infăptuirea procesu
lui revoluționar al naționalizării principalelor mijloace 
de producție, în întreaga operă de refacere și recon
strucție a economiei naționale, de democratizare a 
țării, de organizare a societății românești pe baze noi, 
socialiste.

In deplin consens cu întreaga națiune, participanțil 
la simpozion au înfățișat, cu deosebită satisfacție, 
remarcabilele realizări obținute în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, care a marcat începutul pe
rioadei celor mai mărețe împliniri din multimilenara 
existență a patriei, înscrisă pentru totdeauna în con
știința poporului, cu litere de aur, în semn de aleasă 
prețuire și profundă gratitudine față de strălucitul ei 
ctitor, drept Epoca Nicolae Ceaușescu.

In tot ce s-a infăptifit in această perioadă se re
flectă cu putere clarviziunea, cutezanța gindirii și 
acțiunii dumneavoastră revoluționare, izvorîte dintr-o 
nemărginită dragoste față de poporul al cărui eminent 
fiu sinteți, din suprema răspundere față de prezen
tul și viitorul patriei, din atașamentul profund față de 
principiile socialismului științific, la a cărui îmbo
gățire contribuiți fără încetare prin geniala dum
neavoastră operă pusă în slujba prosperității țărți și a 
demnității poporului români

Comunicările prezentate au reliefat pe larg contri
buția dumneavoastră decisivă la fundamentarea și în
făptuirea strategiei dezvoltării economico-sociale a 
patriei în actuala etapă și in perspectiva anului 2000, 
la perfecționarea organizării și modernizarea industriei, 
agriculturii, științei, învățămîntului și culturii, celor
lalte ramuri de activitate, prin aplicarea principiilor 
mecanismului economico-financiar bazat pe autocon- 
ducere, autogestiune și autofinanțare, preocuparea 
dumneavoastră statornică pentru perfecționarea conti
nuă a sistemului larg democratic de participare a oa
menilor muncii — în calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari — la conducerea societății, la con
struirea socialismului cu poporul și pentru popor.

Comunicările prezentate au pus cu putere in lumină 
marele merit ce vă revine dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în definirea lo
cului și rolului industriei ca ramură de bază a eco
nomiei naționale, ca factor hotărîtor în dezvoltarea 
continuă a patriei, in ridicarea bunăstării poporului, în 
elaborarea și fundamentarea programelor speciale pri
vind dezvoltarea intensivă și modernizarea producției, 
creșterea tot mai accentuată a productivității muncii, 
ridicarea calității și eficienței întregii activități eco- 
nomico-sociale, aplicarea pe scară largă a obiectivelor 
noii revoluții tehnico-științifice. Pe baza concepției 
dumneavoastră, profund novatoare și revoluționară, 
procesul industrializării în țara noastră este orientat 
în prezent, cu fermitate, spre dezvoltarea ramurilor și 
subramurilor de inaltă tehnicitate, care asigură valo
rificarea cu eficiență maximă a materiilor prime, re
surselor energetice, a muncii sociale, o competitivitate 
mereu sporită a produselor românești pe piețele ex
terne.

In cadrul simpozionului au fost relevate pe larg jus
tețea politicii partidului și statului nostru, rod al gin
dirii dumneavoastră cutezătoare — de aplicare consec
ventă a adevărurilor generale ale socialismului știin
țific, ale materialismului dialectic și istoric la condi
țiile concrete din tara noastră —, faptul că printr-o 
politică consecventă de întărire și dezvoltare perma
nentă a proprietății socialiste, de repartizare judicioa
să a venitului național și asigurare a unei rate inalte 
a acumulării, de peste 30 la. sută, au putut să fie va
lorificate superior eforturile materiale și umane ale 
întregii națiuni, in direcția făuririi unei economii mo
derne, dinamice și eficiente.

Totodată, au fost evidențiate cu deosebită satisfacție, 
cu sentimente de înaltă recunoștință, rezultatele poli
ticii juste, profund științifice și umaniste, promovate 
cu neabătută consecvență de partidul și statul nostru, 
de dumneavoastră personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de repartizare echilibrată 
a forțelor de producție și de continuare a vastei opere 
de sistematizare a teritoriului, ceea ce a dus și va 
duce la crearea unor condiții tot mai bune de muncă 
și viață pentru toți cetățenii României socialiste, la 
apropierea tot mai accentuată a satului de oraș, la 
înflorirea multilaterală și creșterea gradului de bună
stare, progres și civilizație al tuturor zonelor și loca
lităților patriei.

în comunicările prezentate a fost subliniată, tot
odată, deosebita însemnătate teoretică și practică a 
concepției dumneavoastră cu privire la instituirea for
melor superioare de organizare și conducere științifică 
a tuturor sectoarelor de activitate, a societății in. an
samblul său, precum și la creșterea rolului planului 
național unic de dezvoltare economico-socială ca in
strument principal în unirea și mobilizarea eforturilor 
întregului popor pentru transpunerea neabătută în via
ță a tuturor planurilor și programelor prezente și vi
itoare, a hotărîrilor istorice ale Congresului al XIII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului.

Lucrările simpozionului au reliefat cu tărie excep
ționala dumneavoastră contribuție la inițierea și con
ducerea amplului și complexului proces de făurire in 
țara noastră a unui cadru larg democratic, unic in fe
lul său, de participare directă, nemijlocită a clasei 
muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a întregului 
popor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, importanța deosebită 
a principiilor autoconducerii și autogestiunii, a noului 
mecanism economico-financiar pe care l-ați fundamen
tat și pus în practică incă în urmă cu două decenii, la 
mobilizarea intensă a tuturor resurselor naționale în 
scopul dezvoltării, al creșterii necontenite a forței eco
nomice și sociale a patriei.

Cu alese sentimente de respect și deosebită 
stimă, participanții la . simnozion au dat o inaltă 
apreciere remarcabilei activități desfășurate de tova
rășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și ilustru 
savant de largă recunoaștere internațională, pusă în 
slujba elaborării și înfăptuirii tuturor planurilor și 
programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, 
a promovării celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile, înfloririi și afirmării neconte
nite a științei, învățămîntului și culturii românești.

Cu nețărmurită mîndrie patriotică, participanții la 
simpozion au adus un înalt omagiu activității prodi
gioase desfășurate de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, proeminentă per
sonalitate a vieții politice contemporane, militant de 
frunte al mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, pentru promovarea unui climat de pace, securi
tate și colaborare între toate națiunile lumii". A fost 
reliefat caracterul profund umanist, de larg răsunet 
internațional, al propunerilor, inițiativelor și demersu
rilor dumneavoastră, în direcția realizării dezarmării, 
în primul rind a dezarmării nucleare, a soluționării tu
turor conflictelor existente în lume numai pe cale paș
nică, prin tratative, lichidării subdezvoltării și instau
rării unei noi ordini economice mondiale, pentru re
zolvarea constructivă, pe calea dialogului, a marilor 
probleme ale lumii contemporane.

Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, 
participanții la Simpozionul dedicat celei de-a 40-a a- 
niversări a actului istoric al naționalizării, în deplin 
consens cu gîndurile, sentimentele și voința întregu
lui popor, ne reinnoim angajamentul solemn de a ac
ționa cu toate forțele, capacitatea și energia creatoare, 
cu cea mai inaltă răspundere comunistă, revoluționară, 
de a face totul pentru infăptuirea cutezătoarelor obiec
tive stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, a luminosului Program de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Exprimîndu-vă încă o dată cele mai alese și fier
binți sentimente de recunoștință, pentru grija perma
nentă pe care o manifestați pentru ca tot ceea ce se 
înfăptuiește în țara noastră să servească oamenilor 
muncii, ridicării permanente a nivelului lor de trai 
material și spiritual, vă adresăm din adîncul inimilor, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde urări de viațjî îndelungată, multă sănătate 
și nesecată putere de muncă, pentru a conduce pe 
mai departe partidul și țara spre împlinirea pe pămin- 
tul patriei a visului de aur al omenirii — comunismul !

PARTICIPANȚII LA SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC DEDICAT CELEI DE-A 40-A ANIVERSARI 
A ACTULUI ISTORIC AL NAȚIONALIZĂRII PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE 

DIN ROMÂNIA

DEMONSTRAȚIA A FOST FĂCUTĂ: 

PRODUCȚIILE PLANIFICATE POT FI DEPĂȘITE
Pentru realizarea ritmică a pro

ducției de cărbune, eforturile mine
rilor de la sectorul Ip, din cadrul 
ÎNTREPRINDERII MINIERE „SĂ
LAJUL" — SARMAȘAG, sînt în
dreptate cu precădere spre creșterea 
vitezelor de înaintare in subteran, 
funcționarea la întreaga capacitate 
a mașinilor și utilajelor tehnologice, 
realizarea volumului planificat la 
lucrările de pregătire, avindu-se 
permanent în vedere îmbunătățirea 
continuă a calității cărbunelui ex
tras.

Mai buna organizare a activității, 
exemplara mobilizare a comuniștilor, 
a întregului colectiv au făcut ca in 
primele cinci luni ale anului planul 
să fie depășit cu 1 400 tone cărbune 
net, sectorul Ip înscriindu-se siste
matic pe un loc de frunte în între
cerea socialistă. Detalii privind mo
dul cum s-a acționat și se acționează 
aici pentru creșterea randamentului 
pe post, realizarea și depășirea zil
nică a rtormelor de producție ne o- 
feră Teodor Ardelean, șeful secto
rului :

— Am urmărit și urmărim în mod 
deosebit să realizăm și să depășim 
normele planificate cu același număr 
de personal productivi Totodată, 
după o reanalizare a efectivului, am 
redistribuit 15 oameni care lucrau 
în sectoarele auxiliare direct în aba
taje. Pe de altă parte, ne preocupăm 
de asigurarea funcționării normale a 
utilajelor, prin întreținerea cores
punzătoare a acestora. Pregătirea 
noilor abataje o facem cu cel puțin 
două luni înainte de intrarea lor in 
funcțiune, iar probele tehnologice se 
efectuează din timp, pentru a eli
mina orice stagnare în timpul ex
ploatării. Tot în vederea eliminării 
golurilor de producție, am luat toate 
măsurile necesare pentru montarea 
din vreme a utilajelor tehnologice,

acestea fiind verificate și testate din 
toate punctele de vedere incă de la 
suprafață. La toate acestea aș mai 
adăuga măsurile inițiate pentru res
pectarea riguroasă a tehnologiilor de 
extracție atît în subteran, cît și în 
cariere, asigurarea ritmică a locuri
lor de muncă cu materiale și piese 
de schimb. Pentru creșterea indicelui 
de utilizare a mașinilor și utilajelor 
au fost constituite, din cei mai buni 
și pricepuți meseriași, echipe opera
tive de intervenții și revizii.

De notat că toate aceste acțiuni se 
desfășoară sub semnul încadrării 
stricte în normele de consum de 
materiale și carburanți, acordîndu-se 
o atenție deosebită recuperării și re-

(Continuare în pag. a IV-a)

„CONTRIBUȚIA DETERMINANTĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU LA ELABORAREA 
Șl ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI SI STATULUI NOSTRU DE INDUSTRIALIZARE 
SOCIALISTA A ȚĂRII, DE ÎNTĂRIRE Șl DEZVOLTARE A PROPRIETĂȚII SOCIALISTE, 

BAZA TRAINICĂ PENTRU FĂURIREA CU SUCCES 
A SOCIALISMULUI SI COMUNISMULUI ÎN ROMANIA"

Simpozion științific dedicat celei de-a 40-a aniversări a actului istoric al naționalizării 
principalelor mijloace de producție din România
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Foto : Eugen Dichiseanuimagine de la cariera Tismana I din bazinul Rovinari, județul Gorj

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 
- PROGRAM DE MUNCĂ

PENTRU PARTID, PENTRU POPOR

• OEZBATERI • EXPERIENȚE • INIȚIATIVE • OPINII
© Răspunderea colectivă și personală în acti

vitatea consiliilor populare
@ Pe ordinea de zi a comitetului sindicatului - 

problemele producției, problemele sociale 
ale oamenilor muncii

® Simpli executanți sau oameni de inițiativă?
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„Mutia determinantă a tavarăsolui Nicalae Ceausescu la elaborarea si înfăptuirea politicii

a proprietății socialiste, baza trainică pentru făurirea ca succes 
a socialismului si comunismului iu Rumania"

Cu .prilejul Împlinirii a patru de
cenii de la naționalizarea principa
lelor mijloace de producție din 
România, sîmbătă, 11 iunie, s-au 
desfășurat în Capitală lucrările Sim
pozionului științific cu tema „Con
tribuția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru de industrializare 
socialistă a țării, de Întărire și dez
voltare a proprietății socialiste, baza 
trainică pentru făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului in 
România".

La lucrările simpozionului, orga
nizat sub egida Consiliului Național 
al Științei și Invățămîntului, de 
Academia Republicii Socialiste 
România, au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință, artă și cul
tură, cadre de conducere din unități 
industriale, centrale și ministere, 
cercetători, studenți, militari, oa
meni ai muncii din Capitală.

Luînd cuvîntul, tovarășul Constan
tin Olteanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a spus :

„Vă rog să-mi permiteți să des
chid lucrările Simpozionului știin
țific dedicat împlinirii a 40 de ani 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție din România. 
«Remarcabilele înfăptuiri obținute de 
țara noastră în edificarea noii orîn- 
duiri sociale — sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — demonstrea
ză, cu puterea faptelor, însem
nătatea istorică a actului revo
luționar de acum patru decenii, 
justețea politicii generale a Parti
dului Comunist Român, capacita
tea și energiile creatoare ale 
poporului nostru, eliberat de ex
ploatare și asuprire, devenit pe de
plin stăpîn pe destinele sale, ho- 
tărit să acționeze cu toată fermita
tea pentru a-și făuri un viitor lumi
nos, corespunzător năzuințelor sale 
fundamentale de libertate, de bu
năstare și fericire».

Plecînd de la această generoasă 
apreciere, în lumina vastei opere a 
ilustrului conducător al partidului, 
statului șl poporului nostru, de la 
ideile și orientările de inestimabilă 
valoare teoretică și practică, cuprin
se în magistrala expunere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în ședința 
Comitetului Politic Executiv din 29 
aprilie a.c., comunicările prevăzute 
în programul simpozionului își pro
pun să abordeze laturile esențiale 
ale dezvoltării economiei noastre so
cialiste, punînd un accent deosebit 
pe avîntul ce l-a cunoscut după 
Congresul al IX-lea al partidului.

Printr-o fericită coincidență, actul 
naționalizării a avut loc atunci cînd 
se împlinea un secol de la revoluția 
română de la 1848, ceea ce se în
fățișează atît ca o rezultantă legică 
și componentă organică a marilor 
momente din devenirea României 
moderne, cît și ca jalon definitoriu 
pentru modelarea viitorului.

Pe drumul deschis la 23 August 
1944, instaurarea și consolidarea pu
terii muncitorești-tărănești, măsurile 
anticapitaliste inițiate de partidul 
nostru comunist în etapa democra
tică a revoluției au pus la ordinea 
zilei și cerința preluării pîrghiilor e- 
conomice. Exprimînd voința maselor 
populare, la 11 iunie 1948 Marea 
Adunare Națională a adoptat, în 
unanimitate, Legea pentru naționali
zarea întreprinderilor industriale, 
bancare, de asigurări și de trans
port.

Retrospectiva deceniilor ce au 
trecut de la evenimentul aniversat 
acum pune și mai mult în evidență 
caracterul continuu și unitar al pro
cesului revoluționar din țara noas
tră, ridicat la cotele sale superioare 
prin cotitura decisivă realizată de is
toricul Congres al IX-lea al parti
dului, care a inaugurat cea mai rod
nică perioadă din îndelungata exis
tență a românilor, denumită cu în
dreptățită mîndrie patriotică Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Minunatul tablou al acestei epoci, 
care conferă anilor noștri semnifi
cația unei adevărate renașteri, a va
lidat plenar opțiunea istorică a po
porului român de a fi încredințat, 
în neuitatul an 1965, conducerea des
tinelor patriei personalității de ex
cepție ce întruchipează în cel mai 
înalt grad alesele însușiri și vocația 
națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Așa cum a apreciat secretarul ge
neral al partidului, într-un interval 
scurt, România s-a transformat din- 
tr-o țară cu o industrie și agricul
tură slab dezvoltate. într-o țară cu 
o industrie puternică, cu o agricul
tură socialistă avansată, cu o eco
nomie diversificată și complexă.

A avut loc o dezvoltare im
petuoasă a științei și învățămînțu- 
lui, domenii de cea mai mare în
semnătate pentru progresul multila
teral al țării, conduse cu distinsă 
autoritate de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului și 
statului nostru, eminentă personali
tate a științei și tehnicii românești, 
savant de largă recunoaștere inter
națională.

Sub înrîurirea gîndiril cutezătoare, 
a acțiunii revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au cunoscut și 
cunosc un ritm intens de creștere 
și modernizare forțele de producție, 
repartizate rațional și echilibrat pe 
tot întinsul țării, proces care, în con
textul înfăptuirii amplului program 
de sistematizare a teritoriului, do- 
bîndește noi valențe și semnificații 
politice, economice, sociale. Dezvol
tarea accelerată a forțelor de pro
ducție este însoțită de perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție și 
sociale, de înfăptuirea principiilor 
eticii și echității socialiste,' dezvol
tarea conștiinței patriotice, revoluțio

nare, proprie omului nou, construc
tor demn al noii orînduiri.

Marile înfăptuiri din anii socialis
mului, mai ales de după Congresul 
al IX-lea, atestă justețea drumului 
pe care l-a ales poporul, conținutul 
profund științific și clarviziunea po
liticii partidului, care își onorează 
superlativ răspunderea încredințată 
de istorie, de a conduce nobila operă 
de construire a socialismului cu po
porul și pentru popor.

înălțarea României pe piscurile ci
vilizației socialiste și în perspectivă 
ale celei comuniste, afirmarea sa 
prestigioasă în comunitatea mondia
lă, sporirea contribuției ei la rezol
varea gravelor probleme internațio
nale, care preocupă in cel mai înalt 
grad omenirea, în vederea edificării 
unei lumi fără arme și fără războaie, 
o lume a colaborării și păcii, își au 
chezășia sigură în faptul că în frun
tea destinelor naționale se află cel 
mai strălucit fiu al poporului nostru, 
arhitectul de geniu al României so
cialiste moderne, marele erou al 
neamului și al păcii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

în comunicarea intitulată „Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind industrializarea socialistă a 
țării, dezvoltarea puternică a pro
prietății socialiste de stat și coope
ratiste — baza trainică a progresu
lui multilateral al patriei, a întăririi 
independenței și suveranității na
ționale", tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, a arătat :

Se împlinesc, astăzi, 40 de ani de 
la înfăptuirea, la 11 iunie 1948, prin 
voința și lupta eroică a poporului, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a naționalizării principale
lor mijloace de producție — eveni
ment istoric care a pus bazele pro
prietății socialiste, ale edificării noii 
orînduiri sociale în România.

După patru decenii, perioadă în 
care proprietatea socialistă s-a dez
voltat continuu, asigurînd o trainică 
temelie industrializării, revoluției 
agrare, conducerii planificate a so
cietății, mecanismului economic și 
social, întăririi independenței și su
veranității naționale, România se 
înfățișează lumii ca o țară cu struc
turi moderne, dinamice și efi
ciente, puternic luminată de mă
rețele realizări din glorioasa Epocă 
Nicolae Ceaușescu.

Evenimentele politice și sociale, 
prefacerile înnoitoare din cei dinții 
ani ai revoluției și construcției socia
liste — înfăptuite sub conducerea 
partidului, a cadrelor sale de bază, 
între care s-a aflat continuu, în pri
mele rinduri, cel ce este astăzi, spre 
mîndria unui întreg popor, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România — au evidențiat în 
continuare, pe un plan superior, 
strălucitele calități de eminent con
ducător ale marelui tribun revolu
ționar și ctitor de țară nouă, inspi
ratorul și organizatorul înaintării 
ferme a patriei noastre spre culmile 
luminoase ale comunismului, eroul 
național al poporului român — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în perioada care a trecut de la 
naționalizarea principalelor mijloa
ce de producție, în conștiința po
porului și în marea carte a faptelor 
sale s-a înscris, prin uriașe reali
zări, epoca de profunde transfor
mări revoluționare deschisă de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

în cuprinsul vastei opere social-poli- 
tice a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se distinge — printr-o înaltă ținută 
teoretică, prin raportarea în perma
nență a cerințelor legităților genera
le la problemele concrete, politice, 
economice și sociale — o concepție 
înaintată cu privire la rolul funda
mental al proprietății socialiste în 
întregul proces de construcție a noii 
orînduiri sociale.

Are profunde semnificații faptul 
că în tezele pentru plenara Comite
tului Central al partidului, în expu
nerea rostită la ședința comună a 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și a Consiliului Na
țional al Agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus în lumină, 
in mod magistral, concepte și idei de 
importanță decisivă pentru prezentul 
și viitorul țării, ce definesc rolul 
proprietății socialiste de nucleu fo
calizator al progresului multilateral 
al patriei, al creșterii bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por. al întăririi independenței și su
veranității naționale.

Amplele programe de investiții, 
corespunzătoare strategiei revoluțio
nare a partidului nostru, a secreta
rului său general, de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României, au asi
gurat creșterea în ritmuri înalte a 
forțelor de producție, repartizarea 
lor armonioasă și echilibrată pe în
tregul teritoriu al țării, într-o con
cepție unitară și de largă perspecti
vă, o dată cu perfecționarea neînce
tată a relațiilor de producție.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, congresele și con
ferințele naționale ale partidului da 
după 1965 au adoptat directivele pen
tru planurile cincinale și programela 
de perspectivă pe baza concepției 
revoluționare a accelerării procesului 
de dezvoltare și modernizare a in
dustriei socialiste. S-au implementat, 
în fiecare județ, obiective economice 
grupate în mari platforme indus
triale, fapt de însemnătate hotărî- 
toare pentru valorificarea superioară 
a importantelor resurse materiale și 
a forței de muncă existente in toate 
zonele țării.

în constelația vastei opere econo
mice și social-politice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, industrializarea a 
fost concepută ca un proces amplu 
și complex, în care s-au integrat nu 
numai marile centre economice, dar 
și toate orașele, precum și multe 
localități rurale. Marea epopee a in
dustrializării, care a cuprins practic 
întreaga țară, a schimbat din temelii 
harta economică a României, a con

ferit un curs nou muncii și vieții 
poporului, a racordat orașele și co
munele, în totalitatea lor, la ritmu
rile civilizației socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
elaborat, într-un model original, mo- 
dern și eficient, o strategie unitară 
a sistematizării teritoriului, a jude
țelor și localităților țării, determi
nantă pentru evoluția dinamică, în
noitoare a întregii vieți economico- 
sociale din societatea românească. 
Pătrunsă de un puternic caracter re
voluționar, profund științific, prin 
îmbinarea cuprinzătoare, în mod ar
monios, a criteriilor economice și so
ciale, din perspectiva cerințelor pre
zentului, dar îndeosebi cu o largă 
deschidere spre viitor, strategia sis
tematizării teritoriale a asigurat și 
asigură dezvoltarea puternică a for
țelor de producție și repartizarea lor 
armonioasă, echilibrată pe întregul 
teritoriu al patriei.

Aplicarea consecventă în viață a 
strategiei industrializării, întemeiată 
pe strălucita concepție științifică a 
marelui nostru președinte, a avut un 
rol determinant în creșterea poten
țialului economic al României. Au 
fost obținute importante transfor
mări pe plan calitativ, fapt reflectat 
cu deosebire în diversificarea pro
ducției, creșterea productivității 
muncii, înnoirea producției și ridica
rea continuă a parametrilor tehnico- 
economici ai produselor, reducerea 
cheltuielilor materiale și realizarea 
unei eficiente superioare în întreaga 
activitate industrială.

Un rol de seamă în dezvoltarea 
puternică a potențialului de cerce
tare științifică și creație tehnologică 
al țării noastre, în introducerea și 
extinderea progresului tehnic în in

dustrie, în celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale, îl are tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămîntu
lui, care aduce o contribuție deose
bit de importantă la afirmarea știin
ței românești pe plan național și 
internațional..

Elaborate din inițiativa și sub con
ducerea politică și științifică a to
varășului Nicolae Ceaușescu, obiec
tivele cutezătoare pentru actualul 
cincinal și pentru viitorul deceniu, 
pînă la orizontul 2000, prevăd cu 
deosebire creșterea puternică a for
țelor de producție, dezvoltarea in
tensivă a industriei, agriculturii și 
celorlalte sectoare de activitate, în
făptuirea noii revoluții tehnico-ști- 
ințifice, a noii revoluții agrare, per
fecționarea, în continuare, a condu
cerii activității economico-sociale, 
creșterea avuției naționale, a bună
stării întregului popor.

Evoluția dinamică și înnoitoare a 
vieții economice și sociale a țării, 
ilustrare a concepției revoluționare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată a tuturor județelor, a lo
calităților urbane și rurale, a cen
trelor agroindustriale, va continua 
pe un plan superior, contribuind in 
mod fundamental la amplificarea 
forței economice a patriei noastre. 
Așa cum a indicat secretarul general 
al partidului, se va acorda o atenție 
sporită, în acest cincinal și în viito
rul deceniu, înfăptuirii politicii de 
sistematizare, organizare a orașe
lor și comunelor, de moderni
zare a tuturor localităților, pro
gram revoluționar atotcuprinzător, 
la nivelul întregii noastre socie
tăți, a cărui înfăptuire se va încheia, 
în linii generale, în perspectiva anu
lui 2000, înscriindu-se ca o contri
buție hotărîtoare la dezvoltarea pro
prietății socialiste, a forțelor de pro
ducție, la progresul societății socia
liste multilateral dezvoltate. Prin 
obiectivele prevăzute în programele 
de sistematizare se va schimba în
treaga înfățișare a țării, se vor apro
pia condițiile de muncă și de viață 
ale satului de cele ale orașului, vor 
fi create premisele necesare pentru 
realizarea unei societăți omogene a 
oamenilor muncii, a poporului mun
citor, unic, constructor conștient al 
socialismului și comunismului.

Relevîndu-se afirmarea cu putere 
a năzuințelor nobile ale poporului 
român de a trăi într-o lume fără 
arme și fără războaie, a păcii și 
colaborării, în comunicare se arată : 
Sînt cunoscute și apreciate, în în
treaga lume, politica externă a 
României socialiste, contribuția acti
vă a țării noastre la soluționarea 
marilor probleme ale vieții interna
ționale, al căror promotor vizionar 
este ilustrul conducător politic și de 
stat ce a intrat în conștiința umani
tății ca un mare erou al păcii — 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Strîns unit sub conducerea parti
dului, a secretarului său general, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întregul nostru 
popor, înțelept, harnic și cutezător, 
mîndru de prezentul socialist al pa
triei, încrezător în viitorul comunist, 
își afirmă cu putere, prin munca sa 
rodnică, voința fermă de a înfăptui 
exemplar hotărîrile Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, spre gloria și măre

ția patriei noastre — Republica So
cialistă România.

în continuare, tovarășul Ștefan 
Birlea, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a prezentat co
municarea „Contribuția hotărîtoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in e- 
laborarea sistemului original, profund 
democratic, de conducere și planifi
care a economiei naționale, în defi
nirea și înfăptuirea strategiei de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei in actuala etapă și in perspec
tiva anului 2000". în comunicare sa 
spune : Valorificînd tezaurul gîn- 
dirii social-politice progresiste și al 
experienței revoluționare a partidu
lui, ținînd permanent seama de con
dițiile concrete din țara noastră, da 
fenomenele ce se manifestă pe plan 
mondial, de formele noi în care ac
ționează legile sociale obiective, con
topind într-un tot unitar analiza 
profundă, materialist-dialectică, a 
realităților în continuă evoluție cu 
clarviziunea remarcabilă în preci
zarea obiectivelor majore ale dezvol
tării viitoare, secretarul general al 
partidului a dat problemelor cardi
nale ale progresului societății româ
nești soluții realiste, fundamentate 
profund științific, care au imprimat 
un curs calitativ superior între
gului proces de edificare a noii orîn
duiri în patria noastră.

In viziunea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, perfecționarea 
permanentă a organizării, conducerii 
și planificării, a întregului mecanism 
economic constituie o cerință obiec
tivă a înfăptuirii Programului parti
dului. Gîndirea secretarului general 
al partidului se constituie intr-o 

concepție amplă, unitară și dinamică, 
de mare valoare teoretică și prac
tică privind mecanismul de funcțio
nare a economiei românești, princi
piile, funcțiile și modalitățile de rea
lizare a conducerii planificate. La 
baza acestei concepții originale stă 
strînsa legătură dintre progresul so
cial și nivelul științific al conducerii 
tuturor sectoarelor de activitate. To
varășul Nicolae Ceaușescu a avut un 
rol determinant în crearea unui me
canism economico-financiar nou, 
modern, deschis spre înnoire con
tinuă, care are ca trăsătură funda
mentală îmbinarea consecventă a 
dirijării unitare a economiei pe baza 
planului național unic cu participa
rea largă și efectivă a oamenilor 
muncii la adoptarea și înfăptuirea 
deciziilor care privesc prezentul și 
viitorul țării, cu principiile autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare. Pornind de la 
însemnătatea deosebită pe care o 
are dirijarea unitară a tuturor sec
toarelor de activitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a definit concep
tul românesc de plan național unic, 
indivizibil și atotcuprinzător, ca in
strument de bază al înfăptuirii po
liticii Partidului Comunist Român — 
centrul vital al societății noastre so
cialiste.

în comunicare se arată că o mare 
Însemnătate pentru soluționarea pro
blemelor fundamentale ale construc
ției socialiste o au contribuțiile to
varășului Nicolae Ceaușescu la defi
nirea științifică a stadiilor de dez
voltare a României, a fazelor par
curse în procesul edificării noii orîn
duiri, la elaborarea unei concepții 
clare cu privire la esența, trăsătu
rile caracteristice, obiectivele și sar
cinile actualei etape de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

In centrul strategiei făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, partidul nostru, secretarul său 
general situează creșterea în ritm 
susținut a forțelor de producție, fac
tor determinant al progresului ne
întrerupt al tuturor domeniilor vie
ții sociale, al întăririi forței mate
riale și spirituale, a independenței și 
suveranității patriei. în acest sens, 
se subliniază că o atenție deosebită 
s-a acordat repartizării armonioase 
a forțelor de producție pe teritoriul 
țării — obiectiv central al politicii 
partidului nostru. Bilanțul celor două 
decenii care au trecut de la reorga
nizarea administrativ-teritorială a ță
rii, realizată sub conducerea directă 
a secretarului general al partidului, 
este ilustrat de marile înfăptuiri în 
amplasarea rațională a forțelor de 
producție. în toate județele s-au 
creat zeci de platforme industriale, 
noi centre industriale și localități in- 
dustrial-agrare, s-a realizat un amplu 
program de construcții de locuințe 
și dotări social-culturale, de siste
matizare a teritoriului și localități
lor, care asigură condiții egale, dem
ne de muncă și de viață pentru toți 
cetățenii patriei.

în încheierea comunicării se relevă 
că planurile și programele de dez
voltare economico-socială în actua
lul cincinal și în perspectiva anului 
2000, elaborate cu aportul determi
nant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conturează cu deplin temei și clari
tate evoluția viitoare a patriei noas
tre pe noi trepte ale civilizației so
cialiste și comuniste.

în comunicarea „Concepția Parti
dului Comunist Român, a secreta- 

rulul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind perfecțio
narea organizării și modernizarea 
economiei naționale, afirmarea știin
ței și invățămintului ca factori fun
damentali în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism", prezentată de tovarășul Emi- 
lian Dobrescu, ministru-secretar de 
stat la Comitetul Național pentru 
Știință și Tehnologie, punîndu-se în 
evidență importanța evenimentului 
de la 11 iunie 1948, se arată că 
schimbările calitative care au inter
venit în această perioadă, și îndeo
sebi după Congresul al IX-lea al 
partidului, au dus la făurirea unei 
noi baze tehnico-materiale a econo
miei, la crearea — practic din teme
lii — a unui puternic sector națio
nal de cercetare și inginerie tehno
logică, la dezvoltarea considerabilă a 
rețelei unităților de învățămînt. 
Aceste realizări au făcut posibilă 
afirmarea tot mai viguroasă a ști
inței și învățămîntului ca factori 
fundamentali ai edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintării României spre comunism.

Subliniindu-se că principala opțiu
ne conceptuală a actualei etape este 
promovarea noii revoluții tehnico- 
științifice, ca suport determinant al 
transpunerii în viață a orientărilor 
Congresului al XIII-lea cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a 
României în prezentul cincinal și în 
perspectiva anilor 2000, în comuni
care se arată :

Concepția partidului nostru, a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în domeniul per
fecționării organizării și moderniză
rii economiei naționale, prin promo
varea mai rapidă a rezultatelor ști

inței și tehnicii contemporane, se 
distinge prin cîteva caracteristici de
finitorii. Merită a fi relevată, înainte 
de toate, anvergura deosebită a a- 
cestei complexe acțiuni, ce se desfă
șoară la scara întregii economii na
ționale. Acțiunea nu se rezumă la 
producția materială nemijlocită, deși 
aceasta rămine sfera ei hotărîtoare, 
ci cuprinde și alte laturi ale vieții 
economico-sociale. Ea se înfăptuiește 
în condițiile aplicării unui ansamblu 
de măsuri pentru perfecționarea me
canismului economico-financiar.

Comunicarea relevă că în desfășu
rarea acestei acțiuni, coordonată de 
Comisia de partid și de stat condusă 
de tovarășa Elena Ceaușescu, s-au 
identificat însemnate posibilități de 
creștere a producției și de sporire a 
eficienței economice, prin organiza
rea superioară a fluxurilor 'de fa
bricație și a muncii, ridicarea nive
lului de pregătire a cadrelor, mo
dernizarea tehnologiilor și asimila
rea de noi produse, la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan mondial.

Se poate afirma cu certitudine că 
promovarea consecventă a con
cepției stabilite de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind organiza
rea științifică și modernizarea 
economiei naționale va da un 
nou și puternic impuls între
gii opere constructive a poporu
lui nostru, va așeza un solid 
fundament progresului multilateral 
al României, înaintării sale ferme 
pe calea socialismului și comunis
mului.

In comunicarea „Rolul determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
crearea și perfecționarea continuă a 
sistemului larg democratic de parti
cipare a oamenilor muncii — in ca
litate de proprietari, producători și 
beneficiari — la conducerea societă
ții, la construirea socialismului cu 
poporul și pentru popor", prezentată 
de tovarășul Barbu Petrescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, se 
arată :

în concepția secretarului general 
al partidului nostru s-a vădit și se 
vădește o legătură organică între 
dezvoltarea economiei naționale, pro
gresul și propășirea țării și realiza
rea acestor obiective strategice com
plexe în mod conștient, cu partici
parea deplină a oamenilor muncii, 
țeluri exprimînd însăși voința în
tregii națiuni. Nicicînd, în istorie — 
a arătat și arată secretarul general 
al partidului — fără participarea po
porului nu s-au putut realiza opere 
durabile — și cu atît mai mult noua 
orinduire, socialismul și comunismul, 
care se făuresc pentru popor, nu pot 
fi înfăptuite fără participarea depli
nă, conștientă a acestuia.

Țara noastră beneficiază In pre
zent de un profund, cuprinzător și 
superior sistem al democrației mun- 
citorești-revoluționare. Dacă cetățe
nii tării au cu toții posibilitatea 
să-și spună răspicat cuvîntul în con
ceperea și desfășurarea treburilor 
țării, acest fapt îl datorăm spiritului 
original și novator imprimat vieții 
economico-sociale și politice a 
României socialiste o dată cu anul 
1965, orientărilor stabilite de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care au permis 
descătușarea energiilor creatoare ale 

a înțelepciunii sale, a 
potențialului său de muncă pentru 
ridicarea României pe cele mai înal
te culmi ale progresului și civiliza
ției.

Acest concept exprimă noi și va
loroase valențe ale teoriei și practi
cii economice românești, el reali
zează și valorifică, la cote înalte, 
aptitudini umane fundamentale, dis
ponibilitățile intrinseci ale omului 
zilelor noastre de a trăi în colecti
vitate și de a se integra acesteia. 
Personalitatea individului nu este 
estompată, ea este puternic potența
tă, consacrată binelui individual și 
binelui comun.

Din inițiativa și cu contribu
ția hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost elaborate 
și aplicate acțiuni și măsuri cu efec
te de amploare în ce privește antre
narea largă, cuprinzătoare a oame
nilor muncii la luarea deciziilor, la 
aplicarea lor și obținerea unor re
zultate înalte. Se remarcă, în acest 
sens, rolul major și atribuțiile largi 
ce au fost conferite adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din în
treprinderi, din toate unitățile din 
economie, consiliilor oamenilor mun
cii. Pe plan național se evidențiază 
măsurile de mare importanță cu 
privire la instituirea unor organisme 
larg democratice, ce dezbat și aprobă 
programele dezvoltării noastre eco
nomico-sociale : Consiliul Suprem a' 
Dezvoltării Economice și Sociale, 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, congresele și consiliile pe do
menii de activitate ș.a. Toate aces
tea sînt organisme politice în cadrul 
cărora mii și mii de oameni ai mun
cii își aduc în mod nemijlocit con
tribuția la conducerea țării. într-o 
etapă caracterizată de multiple im
perative tehnice, economice, sociale 
sint larg și intens implicate colecti
vele de muncă, fiecare om al muncii, 
creativitatea, eforturile și responsa
bilitățile respective. în elaborarea și 
realizarea exemplară a obiectivelor 
naționale de progres economico-so- 
cial al României socialiste.

Concepția secretarului general al 
partidului cu privire la făurirea noii 
orînduiri cu poporul și pentru popor 
— se arată în comunicare — a fost 
și este continuu, și în mod superior, 
validată de practică. Transpunerea 
în viață a acestei concepții revolu
ționare și originale a făcut și face 
posibilă creșterea continuă și în 
ritm rapid a venitului național și, 
pe această bază, a nivelului de trai 
material șl spiritual al poporului, ri
dicarea pe noi culmi de progres și 
civilizație a României.

în comunicarea „Contribuția de 
excepțională însemnătate teoretică 
și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea, 
elaborarea și perfecționarea meca
nismului economico-financiar, bazat 
pe autoconducerea muncitorească, 
autogestiune și autofinanțare", pre
zentată de tovarășul Neculai Ibă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, se subliniază că etapele de 
perfecționare a mecanismului eco
nomico-financiar românesc sînt 
marcate de contribuții perma
nente, de maximă însemnătate 
teoretică și practică ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Multe din aces
tea depășesc ca însemnătate și sem
nificație cadrul strict al economiei 
noastre, ele constituindu-se în valori 
ale tezaurului gîndirii economice și 
social-politice mondiale, contribuții 
Ia teoria și practica socialismului.

Referindu-se la mecanismul e- 
conomico-financiar, introdus încă 
din 1978 în practica economică din 
țara noastră, menit să îmbine în 
mod unitar proprietatea socialistă, 
modul de producție socialist cu o 
largă inițiativă și cointeresare 
materială a maselor, comunicarea 
reliefează însemnătatea pe care 
o are în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu conducerea colec
tivă în creșterea participării directe 
și active a oamenilor muncii, a rolu
lui și răspunderii lor la gospodărirea 
eficientă a tuturor resurselor mate
riale, umane și bănești, la crearea 
venitului național. Se evidențiază, 
totodată, importanța introducerii 
autogestiunii economico-financiare, 
care a pus la dispoziția conducerilor 
colective din unitățile socialiste un 
complex de pîrghii, instrumente 
și mijloace, atribuții și răspunderi, 
asigurind realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan, 
acoperirea integrală a cheltuielilor 
prin venituri proprii, constituirea 
beneficiilor necesare dezvoltării în
treprinderii, stimulării materiale a 
colectivelor de oameni ai muncii, 
precum și satisfacerea într-o măsu
ră tot mai mare a nevoilor genera
le ale societății.

în comunicare este pus în evi
dență complexul de măsuri privind 
îmbunătățirea activității de plani
ficare. a sistemului de indicatori, a 
bugetelor de venituri și cheltuieli 
și a planului financiar centralizat 
al activității economico-sociale, ela
borat și transpus în viață sub 
directa îndrumare a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în acest sens, se subliniază că, 
analizînd critic, creator științific, in 
spirit novator și revoluționar feno
menele complexe ale dezvoltării e- 
conomico-sociale actuale ale țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indi
cat concret modul de îmbunătățire a 
sistemului de formare a prețurilor 
și tarifelor, astfel îneît acestea să 
reflecte cît mai exact eforturile 
reale ale unităților economice, să 
asigure aplicarea fermă a mecanis
mului economico-financiar. a auto- 
conducerli muncitorești, autogestiu
nii și autofinanțării tuturor unităților.

Exemplul de maximă dăruire pa
triotică, revoluționară al marelui 
Erou al României contemporane, se 

evidențiază în comunicare, consti
tuie un resort important în conștiin
ța întregului popor, a tuturor oa
menilor muncii, chemați ca, prin 
noi eforturi, printr-o angajare ple
nară, să își aducă o contribuție de
cisivă la înfăptuirea neabătută a 
planurilor și programelor partidului, 
al căror caracter realist, științific 
fundamentat, poartă pecetea gîndirii 
revoluționare, permanent novatoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în comunicarea „Concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la participarea mai activă și efi
cientă a României socialiste la divi
ziunea internațională a muncii, la 
schimbul de bunuri materiale și va
lori spirituale intre toate statele 
lumii", prezentată de tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, este relevat faptul că dezvol
tarea puternică a forțelor de pro
ducție după naționalizare, și în mod 
cu totul deosebit după Congresul al 
IX-lea al partidului, de cînd in frun
tea forței politice conducătoare în 
societatea noastră se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent om poli
tic și strateg revoluționar, de perso
nalitatea căruia sînt legate mărețele 
transformări în economia româneas
că, a creat premisele necesare pen
tru creșterea și adîncirea participării 
României socialiste la diviziu
nea internațională a muncii, la 
circuitul economic mondial. Este 
meritul de necontestat al secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — se spune 
în comunicare — de a fi conceput 
strategia generală a făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
ca unitate dialectică a factorilor in
terni și externi, în cadrul căreia, de
sigur, factorilor interni le revine ro
lul hotărîtor, determinant.

Reliefînd faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a elaborat în
treaga politică economică externă a 
partidului și statului nostru, stabi
lind bazele principiale și obiectivele 
ei în consens cu interesele națio
nale, comunicarea subliniază că a- 
ceastă politică profund patriotică 
are, în același timp, o dimensiune 
universală prin principiile noi, de
mocratice pe care le afirmă și apli
că promovarea unui comerț echita
bil, bazat pe interes și, avantaj re
ciproc, eliberat de orice bariere pro- 
tecționiste.

Sub impulsul dinamizator al acti
vității prodigioase desfășurate de 
secretarul general al partidului, al 
vizitelor întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în numeroa
se țări, al convorbirilor și înțelege
rilor la nivel înalt, după Congresul 
al IX-lea al partidului relațiile eco
nomice internaționale ale României 
și-au extins sistematic aria geogra
fică prin încheierea unui mare nu
măr de acorduri Și convenții inter- 
guvernamentale, s-au lărgit conside
rabil posibilitățile de acțiune, piețele 
de desfacere și sursele de aprovi
zionare. Sînt semnificative în acest 
sens creșterea numărului țărilor cu 
care România întreține relații eco
nomice, de la 98 in 1965 la 148 în 
1987, extinderea participării țării 
noastre la activitatea organizațiilor 
economice, comerciale și financiare 
internaționale.

în contextul dezvoltării unor ra
porturi stabile cu partenerii de pes
te hotare, care să răspundă situa
țiilor complexe create de progresul 
contemporan, se înscriu încheierea 
unui număr important de acorduri 
pe termen lung și amplificarea coo
perării economice și tehnico-științi- 
fice ca formă avansată a relațiilor 
economice internaționale. în prezent, 
aproape o treime din volumul total 
al schimburilor României cu străină
tatea s-a derulat în cadrul a diver
se forme de cooperare.

în comunicare sînt prezentate o 
serie de date semnificative privind 
creșterea volumului exporturilor și 
diminuarea importurilor, mutațiile 
înregistrate în structura acestora, 
care evidențiază profundele prefa
ceri petrecute în ansamblul econo
miei naționale, sporirea forței com
petitive a principalelor ramuri ale 
industriei românești. Totodată, este 
înfățișată pe larg concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu conform că
reia participarea tot mai activă a 
României la diviziunea internațio
nală a muncii impune extinderea și 
adincirea relațiilor de colaborare cu 
țările socialiste, cu cele in curs de 
dezvoltare, lărgirea conlucrării eco
nomice cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii.

Relevîndu-se că reperele afirmării 
tot mai puternice a țării noastre pe 
scena economică mondială reprezintă 
expresia și materializarea, pe tere
nul practicii revoluționare, a concep
ției teoretice, de largă cuprindere, a 
secretarului general al partidului 
despre rolul și importanța extinderii 
relațiilor economice dintre state în 
epoca noastră, în încheierea comu
nicării se subliniază că această con
cepție — strălucită sinteză a gîndirii 
creatoare — se înscrie ca o contri
buție de mare valoare la patrimo
niul gîndirii științifice — politice, 
economice și sociale — a umanității.

în încheierea simpozionului, în
tr-o atmosferă de puternică vi
brație patriotică, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.
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în expunerea secretarului general al partidului la 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie se subliniază că răspunderea colectivă 
a organelor de conducere nu înlocuiește și nu poate 
înlocui răspunderea individuală, fiecare cadru de 
conducere avînd răspunderi directe, nemijlocite pen
tru bunul mers al sectoarelor pe care le coordonea
ză. Or, aceasta presupune — cum se precizează în 
expunere — ca, periodic, fiecare activist, indiferent 
de funcție, să raporteze în fața organelor de condu
cere de felul cum își îndeplinește răspunderile în
credințate.

în legătură cu modul în care se realizează această 
cerință în practica organelor locale ale puterii și ad

ministrației de stat din județul Cluj, ziarul nostru a 
organizat o dezbatere in cadrul unei mese-rotunde. la 
care au participat tovarășii : Ștefan Negreț. prim- 
vicepreședinte. și Gavrilă Groza, secretar la Consiliul 
popular județean. Gheorghe Rusu, prim-vicepreședinte, 
si Titus Jude, secretar la Consiliul popular municipal 
Cluj-Napoca. Gheorghe Avram, directorul general al 
Grupului de gospodărie comunală și locativă. prima
rii Minerva Zamfir — din orașul Gherla. Augustin 
Varian — comuna Mociu. Gheorghe Ciupei — comuna 
Baciu. Vasile Cosma — comuna Florești. Alexandru 
Nemet, vicepreședinte al Consiliului popular comunal 
Lunca. Marioara Bojan și Mircea Borodi. deputați. alți 
activiști de partid și de stat.

„în practica consiliilor populare 
din județul nostru — releva în ca
drul dezbaterii tovarășul Ștefan Ne- 
gret — s-a încetățenit de mai mult 
timp regula prezentării periodice a 
rapoartelor de activitate de către 
conducătorii sectoarelor din subordi- 
nea directă a consiliilor populare : 
gospodărie comunală, transport în co
mun. sănătate. învățămînt. mică in
dustrie. prestări de servicii, co
merț etc. Rapoartele sînt analizate 
fie în sesiunile consiliilor populare, 
fie în comitetele sau birourile exe
cutive ale consiliilor populare. Prac
tic, pe parcursul fiecărei legislaturi 
nu există cadru de conducere care 
să nu prezinte cel puțin un raport 
de activitate despre domeniul de 
care se ocupă și răspunde ne
mijlocit. Pentru ca analizarea ra
poartelor să nu se rezume doar 
la cei cîțiva vorbitori din adu
nările respective, se obișnuiește 
să se prezinte și un coraport pregă
tit de una din comisiile permanente 
de specialitate ale consiliului popu
lar sau de colective desemnate anu
me. în acest fel, deputății, toți cei 
prezenți pot avea o imagine mai clară 
și obiectivă asupra modului în care 
raportorii s-au achitat de sarcinile 
ce le-au revenit în munca lor“.

— Și care sînt criteriile pe baza 
cărora se apreciază activitatea unui 
cadru de conducere ?

„Rezultatele muncii sectorului sau 
domeniului de care răspunde. Să mă 
refer insă concret, pentru exemplifi
care. la raportul pe care l-am pre
zentat eu. în calitate de director al 
grupului de gospodărie comunală si 
locativă — spunea tovarășul Gheor

ghe Avram. în primul rînd. am ra
portat despre modul în care si-a în
deplinit întreprinderea noastră indi
catorii de plan. în al doilea rînd, 
am raportat cum au fost soluționa
te sesizările cetățenilor, care consti
tuie un „barometru'1 al calității ser
viciilor prestate de unitățile noas
tre. în al treilea rînd. am raportat 
despre măsurile ce le avem în vedere 
pentru înlăturarea neajunsurilor care 
mai există în munca noastră, pentru 
îmbunătățirea în continuare a acti
vității generale a întreprinderii".

— Am consultat înaintea dezbaterii 
mai multe rapoarte și corapoarte 
prezentate în sesiunile care au anali
zat diverse domenii de activitate. 
Toate sau aproape toate se carac
terizează prin spiritul analitic, res
ponsabil al evaluării rezultatelor. 
Un lucru lipsește însă de fiecare 
dată : referirile la activitatea perso
nală, subliniem — personală, a ra
portorului. a celorlalte cadre de con
ducere din domeniul analizat. 
De ce ?

„Aceasta este. într-adevăr. o lacu
nă mai generală în activitatea noas
tră — aprecia tovarășul Gheorghe 
Rusu. Desigur, oglinda cea mai fidelă 
a muncii oricărui cadru de conducere 
o reprezintă rezultatele concrete din 
unitatea în care lucrează. Dar aces
te rezultate sînt rodul muncii între
gului colectiv din care face parte, 
iar rostul rapoartelor este tocmai 
acela de a evalua si cum au muncit 
concret cei în cauză. Pe viitor, ți- 
nînd cont de cerința formulată de 
secretarul general al partidului în 
expunerea la ședința Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
din 29 aprilie, vom delimita un ca
pitol distinct in cadrul fiecărui ra
port și coraport. cu referire expresă 
la stilul de muncă al cadrelor de

BUspunderea colectivă si personală 
in activitatea consiliilor populare

■ -------MASĂ-ROTUNDĂ ÎN JUDEȚUL CLUJ....................
conducere — în fond condiția nr. 1 
pentru perfecționarea activității de 
conducere".

„Relația conducere colectivă — 
răspundere personală privește nu 
doar instituțiile subordonate consi
liilor populare — spunea în cadrul 
dezbaterii tovarășul Gavrilă Groza. 
Ea trebuie să se reflecte în egală 
măsură și în munca cadrelor de con
ducere din aparatul propriu al con
siliilor populare. începînd cu prima
rii si terminind cu șefii diverselor 
compartimente ale consiliilor popu
lare. în această privință există re
glementări precise. Astfel, primarii 
au obligația să raporteze semestrial 
în fata adunărilor cetățenești, iar 
celelalte cadre să raporteze în 

comitetele și birourile executive 
sau in sesiunile consiliilor popu
lare. Numai că, uneori, aceste 
rapoarte se referă strict la mun
ca instituției respective, iar despre 
munca propriu-zisă a celui ce 
raportează se spun doar două- 
trei vorbe : «puteam să fac și 
eu mai mult ; mă angajez să depun 
mai mult efort». Așa se face că mulți 
primari transformă adunările cetă
țenești într-o dezbatere obișnuită 
despre diverse aspecte ale activită
ții consiliilor populare. Este bine, 
desigur, că se discută despre toate 
problemele, că se prezintă rapoarte 
cu privire la îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate, executarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor edilitar- 
gospodărești. asigurarea aprovizionă

rii populației. întreținerea si gos
podărirea fondului locativ, reparti
zarea locuințelor în condițiile pre
văzute de lege, soluționarea propu
nerilor. sesizărilor și reclamatiilor ce
tățenilor. aducîndu-se totodată la cu
noștința opiniei publice modul de 
îndeplinire a hotărîrilor și măsuri
lor adoptate, dar este negativ că se 
ocolește tocmai partea care privește 
munca personală a primarilor".

„Mai rar sau deloc prezintă ra
poarte unii vicepreședinți, secretari 
si șefi de compartimente ai consi
liilor populare — afirma tovarășa 
Minerva Zamfir. Fiind considerați 
«de-ai casei», aceștia sînt ocoliți de 
pe ordinea de zi a sesiunilor și a 
ședințelor comitetelor sau birourilor 

executive ale consiliilor populare, 
incit nu ajung să le fie dis
cutată activitatea personală decit 
cel mult pe linie de partid, ca 
membri ai organizațiilor de bază 
din care fac parte. Or, aceste dis
cuții individuale nu pot înlocui ana
lizele în plenul sesiunilor consiliilor 
populare, în prezența deputaților. Pe 
viitor va trebui ca aceste rapoarte să 
intre in obișnuința activității consi
liilor populare, ca o expresie con
cretă a sistemului democrației noas
tre socialiste".

„Aprecierile secretarului general 
al partidului din expunerea prezen
tată în ședința Comitetului Politic 
Executiv cu privire la răspunderea 
personală vizează. în egală măsură, 
si munca deputaților consiliilor 

populare, ca reprezentant! ai cetățe
nilor aleși în organele locale ale pu
terii de stat — spunea tovarășul 
Augustin Varian. în Legea de orga
nizare și funcționare a consiliilor 
populare (nr. 57/1978) se prevede ca, 
trimestrial, să se organizeze pe cir
cumscripții electorale adunări cetă
țenești. Ele constituie locul și ca
drul cel mai propice pentru dialogul 
deputat-cetățeni. Numai că. din 
practica de pînă acum, aceste adu
nări — multe din ele aminate cu lu
nile ori formale atunci cînd s.e țin — 
nu ajung să analizeze si munca 
personală a deputaților. Se discută, 
de regulă, despre problemele edili
tare ale circumscripției, despre alte 
aspecte gospodărești — în care este 

implicată, desigur, si activitatea 
deputaților —, dar nu se supune 
dezbaterii modul concret in care 
deputății se achită de mandatul în
credințat de alegători, modul in care 
se ocupă de rezolvarea propunerilor 
și cerințelor cetățenilor, de înde
plinirea angajamentelor asumate 
atunci cînd cetățenii i-au ales. Așa 
se face că după ce au fost aleși, unii 
deputati nici nu mai dau prin cir
cumscripția respectivă. Or. după 
cum se știe. Legea electorală preve
de dreptul alegătorilor de a retrage 
mandatul deputatului ce nu se achi
tă de obligațiile ce și le asumă. Este 
de datoria noastră ca, pe viitor, ori 
de cite ori se analizează activitatea 
dintr-o circumscripție electorală — 
în adunarea cetățenească de cartier, 
în sesiunea consiliului popular sau 
în comitetul executiv al consiliului 
popular — să se prezinte si un ra
port personal al deputatului res
pectiv".

în cadrul dezbaterii s-au formu
lat si alte opinii, s-au făcut și alte 
referiri concrete' privind problema
tica pusă în discuție. Cu acest pri- 
lei s-au conturat si cîteva concluzii 
de ordin practic, dintre care am re
ținut :

Sistemul democrației socialiste din țara noastră, in cadrul căruia con
siliile populare, ca organe locale ale puterii de stat, ocupă un loc im
portant. nu poate si nu trebuie să diminueze răspunderea personală ce 
revine tuturor lucrătorilor si. cu atit mai mult, cadrelor cu munci de 
răspundere. Așa cum au evidențiat in unanimitate participanta la dezba
terea noastră, sub paravanul răspunderii colective nu poate fi acceptată 
fuga de răspundere ori pasarea răspunderii, cum nu pot fi acceptate 
autocriticile sau angajamentele formale, cu gindul că nimeni nu va mai 
urmări ulterior afirmațiile făcute, că oricum răspunderea pentru neajun
surile existente va reveni întregului colectiv din care face parte persoana 
respectivă. Este firesc, in spiritul normelor eticii si echității socialiste, ca 
fiecare la locul său de muncă să raporteze personal despre activitatea 
desfășurată, să dea socoteală despre modul cum își face datoria, cum iși 
duce la îndeplinire sarcinile primite, angajamentele asumate. Dacă mun
citorului din întreprindere i se măsoară permanent roadele muncii, in 
funcție de care este retribuit, același decont personal este normal să se 
pretindă si cadrelor din consiliile populare, fie că este vorba de primari, 
de conducătorii instituțiilor subordonate consiliilor populare, de ceilalți 
activiști care poartă o răspundere directă, personală in organul colectiv 
de conducere. Această practică a raportării trebuie să devină, așa cum 
a subliniat secretarul general al partidului în expunerea prezentată la 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., una din laturile 
fundamentale ale funcționării sistemului democrației noastre socialiste, in 
toate compartimentele sale.

• Pentru creșterea răspunderii 
personale este necesară prezentarea 
periodică de ranoarte individuale de 
activitate de către toti cei care lu
crează in conducerea organelor loca
le ale administrației și puterii de 
stat, indiferent de funcție.

• Aceste rapoarte prezentate în 
fata cetățenilor, a sesiunilor sau co
mitetelor și birourilor executive 
ale consiliilor populare trebuie 
să prilejuiască, alături de ana
liza problemelor generale din do
meniul în care lucrează rapor
torul. și analiza concretă a modului 
în care fiecare cadru de conducere 
îsi îndeplinește răspunderile încre
dințate.
• Chiar dacă aceeași persoană face 

parte din mai multe organe colec
tive de conducere, este necesar să 
raporteze distinct despre munca des
fășurată în fiecare organ în parte, 
despre răspunderile concrete care-i 
revin.
• Aprecierile priLejuite de analiza 

rapoartelor individuale să constituie 
baza aprecierilor de sfirsit de an. 
centralizate în fisele personale.

Mihai IONESCU

Continuăm dezbaterea publicată în ziarul „Scînteia" 
din ziua de 11 iunie a.c., pe marginea dezbaterii organi
zate de redacția noastră, la care au participat: Ilie Bo- 
loga, președintele Consiliului municipal al sindicate
lor București, și președinții comitetelor de sindicat

Nicolae Florea — întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie". Viorel Simion — întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate. Elena Oană — întreprin
derea „Electroaparataj", Elena Eftimie — întreprin
derea „Tricodava" și Constantin Sima — Institutul de 
studii și proiectări energetice.

N. Florea : Chiar zilele acestea, 
după ce s-a anunțat că întreprin
derea noastră a fost distinsă din nou 
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 

’Socialiste" — pentru care ne-a feli
citat si i-am mulțumit — un prieten 
mi-a spus : „Tu. ca președinte de 
sindicat într-o asemenea întreprin
dere. care merge ceas, ai mai puțină 
bătaie de cap". I-am argumentat că 
am chiar mai multe de făcut decit 
își închipuie, pentru că oamenii sint 
oameni și cu cit muncesc mai bine 
și ciștigă mai bine, cu atit vor să 
trăiască mai bine și au mai multe 
pretenții. Să vă dau un exemplu : 
pentru ca să înceteze orice du-te- 
vino fără rost, două electrocare cir
culă acum din secție în secție, de la 
un loc de muncă la altul, cu apă mi
nerală și băuturi răcoritoare. Această 
inițiativă a sindicatului nostru a 
fost bine primită de toți. De la un 
timp însă, a început să nu le mai 
placă. Nu inițiativa, ci aceleași și a- 
celeași două-trei feluri de băuturi 
răcoritoare. Oamenii vor și alte sor
timente. Ei știu că există și un pro
gram de diversificare a băuturilor 
răcoritoare, fapt pentru care ne în
treabă — și, la rîndu-ne. întrebăm : 
de ce nu se îndeplinește cum tre
buie, și de ce I.A.P.L.. care are con
tract cu noi. nu ne aprovizionează 
cum s-a angajat ? întrebarea poate 
fi considerată și ca o propunere de 
îmbunătățire a activității și in do
meniul fabricării și diversificării 
băuturilor răcoritoare. Și. desigur, 
acesta este doar un exemplu. După 
cum este cunoscut, organizațiilor sin
dicale le revine îndatorirea de a se 
îngriji de creșe. grădinițe, școli pro
fesionale și licee industriale, de 
locurile de muncă, de căminele de 

nefamiliști, de ridicarea calificării 
profesionale, de condițiile de locuit, 
de sănătatea oamenilor, de petrece
rea timpului lor liber și de cite al
tele. In urma unor nereguli consta
tate la creșă, <pa să mai dau un exem
plu. am hotărit ca. în fiecare zi, 
cineva din partea sindicatului să 
vegheze și să controleze totul — de 
la întocmirea meniului pînă la res
pectarea programului și a curățeniei. 
Și rezultatele n-au intîrziat să se 
arate.

Elena Eftimie : Orice problemă cu 
caracter social, care îl privește pe 
om sau colectivitatea din care face 
parte, este o problemă pe ordinea de 
zi a sindicatului. în ultimul timp, 
de exemplu, am înregistrat o se
rie de sesizări privind echipamen
tul de lucru și de protecție, 
durata de folosire a acestuia și 
normele stricte de predare a lui, 
pentru a deveni material recupera
bil. E vorba de salopete, șorțuri, 
cizme și mănuși din cauciuc, oche
lari etc. Propun ca unitățile produ
cătoare de echipament de lucru și de 
protecție să-și diversifice nomencla
torul de fabricație, să le facă mai 
durabile și — de ce nu ? — mai fru
moase.

Redacția : S-au făcut referiri ade
sea în dezbatere în legătură cu ati
tudinea față de propunerile și su
gestiile prezentate în adunările gru
pelor sindicale și în adunările ge
nerale. Cum se acționează ca prin 
aplicarea lor să se asigure îmbună
tățirea condițiilor de muncă și viață 
în colectivele respective ?

V. Simion : Avînd de executat o 
comandă foarte importantă și ur
gentă pentru export, s-a propus și 
s-a realizat servirea mesei calde și 

în schimbul al doilea. în vederea e- 
liminării efortului fizic, s-au propus 
și executat transportoare speciale 
pentru deplasarea pieselor grele de 
la un punct de prelucrare la altul.

Pe ordinea de zi a comitetului sindicatului 
-problemele producției, problemele sociale 

ale oamenilor muncii
Elena Oană : Pentru o mai mare 

securitate a muncii, «s-a propus in
tr-o grupă sindicală executarea unor 
declanșatoare manuale la presele hi
draulice. Propunerea a fost făcută de 
electricianul Mihai Preda și tot el 
s-a angajat să le facă. Și le-a făcut. 
Un exemplu care arată că oamenii 
nu se mai mulțumesc numai să facă 
propuneri sau să ceară un anumit 
lucru, dar vin și cu soluții, iar, in 
cele mai multe cazuri, pun umărul 
la realizarea lor. Așa cum s-a în- 
timplat și cu propunerea de conce
pere a unui dispozitiv electro
pneumatic la secția turnătorie, care 
s-a soldat cu înlăturarea noxelor Și 
creșterea productivității muncii.

N. Florea : în urma unor sesizări 
făcute, concomitent. în cîteva grupe 
sindicale, privitoare la timpul pier
dut cu diferite consultații și analize 
Ia dispensarul policlinic, am amena
jat două tabinete medicale în două 
din secțiile cele mai mari ale între
prinderii, astfel că. acum, asistența 
de specialitate și chiar unele analize 
prevăzute de controlul periodic se 
execută chiar la locurile de muncă.

C. Sima : Pornind de Ia o propu
nere făcută intr-o grupă sindicală, 
am căutat soluții pentru asigurarea 
condițiilor normale de muncă și via
ță specialiștilor noștri detașați in di
ferite zone ale țârii. Ținind seama 
de greutățile cu care ne-am con
fruntat, aș face o propunere de or
din mai general, care interesează și 
pe alții. Concret : cînd un anumit 
număr de oameni ai muncii și spe
cialiști sînt — potrivit cerințelor e- 
conomiei naționale — trimiși să lu
creze o perioadă într-o întreprindere 
sau pe un șantier dintr-o zonă sau 
alta a țării, comitetul sindicatului de 
care aceștia aparțin să colaboreze 
strins, incă de Ia început, cu respec

tivul sau respectivele comitete de 
sindicat din unitățile unde vor lucra, 
pentru a li se asigura condițiile ne
cesare.

Redacția : Cum sînt receptate pro
punerile și sesizările, cînd și cum se 
aduce la > cunoștința celor care le-au 
făcut modul de rezolvare a lor 1

La această întrebare, răspunsurile 
interlocutorilor noștri, fiind foarte 
asemănătoare, se pot sintetiza astfel: 
cele mai multe propuneri și sesizări 

se fac în grupele sindicale și în adu
nările generale ale oamenilor mun
cii ; ele sînt imediat consemnate in 
formulare speciale și în registrul de 
evidență ăl comitetului sindicatului; 
pentru fiecare in parte se stabilește 
un termen de soluționare și se nomi
nalizează cine răspunde de acest 
lucru ; cele care nu pot fi rezolvate 
într-un microcolectiv. la nivel de 
grupă sindicală, atelier sau secție de 
producție, se analizează în cadrul 
consiliului oamenilor muncii. Răs
punsurile și soluționarea acestora se 
aduc la cunoștință, obligatoriu, in 
prima adunare de grupă sindicală, ca 
punct distinct pe ordinea de zi, prin 
statia de amplificare, gazetele de 

perete, aviziere speciale și prin 
munca de la om la om.

Ilie Bologa : Ideal și legal este ca 
orice propunere, orice sesizare sau 
cerință să-șl afle cit mai repede so
luționarea. Desigur, există și unele 
care depășesc posibilitățile de mo
ment sau competența întreprinderii 
respective. Așa cum mai Înregistrăm 
și unele propuneri — ce-i drept, pu
ține la număr — nerealiste. care nu 
țin seama de posibilitățile existente, 
de necesitatea îmbinării intereselor 

Spațiul nu ne permite să stăruim asupra tuturor problemelor su
puse dezbaterii. Pe de o parte, datorită multitudinii acestora de care 
răspund sindicatele, în tot ceea ce privește omul, munca și viața lui, 
iar pe de altă parte, pentru că unii interlocutori nu au acordat ei’ 
înșiși suficientă atenție tuturor laturilor activității lor. Fapt pentru 
care, în concluzia dezbaterii, tovarășul Ilie Bologa, președintele Con
siliului municipal al sindicatelor. București, a subliniat: „Analizînd. în 
spirit critic și autocritic, unele neajunsuri care mai există în soluțio
narea chestiunilor aparent mai puțin importante, pe care unele comite
te de sindicat le trec în mod superficial și nepermis „pe planul al 
doilea", în ceea ce ne privește — la nivel de municipiu și sectoa
re — acționînd sub conducerea și îndrumarea organelor și organi
zațiilor de partid, am luat măsuri ferme ca, pe viitor, ele să-și găsească 
locul cuvenit, permanent, pe agenda noastră de lucru. Concret, este 
vorba de grija sporită pentru respectarea strictă a criteriilor de 
atribuire gratuită a locuințelor din fondul de stat, de diversifica
rea meniurilor la cantine, microcantine și bufete de incintă, prin 
obligarea I.A.P.L.-urilor să-și respecte întocmai contractele — iar în 
acest caz, un rol deosebit revine echipelor de control al oamenilor 
muncii, nu toate suficient de active și autoritare — de promovarea in
tr-o categorie de încadrare superioară sau pentru '• diferite cursuri de 
perfecționare numai și numai după meritele reale ale celor în cauză, 
de o mai judicioasă repartizare a biletelor de odihnă și tratament. După 
cum va trebui — așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului 
în expunerea din 29 aprilie și în expunerea la ședința comună a Con
siliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agri
culturii — să imprimăm întregii noastre activități cultural-artistice și 
sportive, ca și acțiunilor și manifestărilor pe care le întreprindem pentru 
petrecerea timpului liber al oamenilor muncii, un mai pronunțat caracter 
politico-educativ și instructiv".

Sînt, acestea, tot atîtea sarcini și atribuții care, alături de cele pri
vind mersul producției și buna desfășurare a întrecerii socialiste, tre
buie să fie mereu și mereu prezente pe ordinea de zi a activității sin
dicatelor.

Petre POPA

individuale cu cele generale ale în
treprinderilor, ale colectivelor de 
muncă. Ceea ce ni se pare insă cel 
mai important este că tot mai multe 
propuneri, sugestii și sesizări făcute 
în ultimul timp de oamenii muncii 
sînt însoțite și de soluții, de anga
jamente ale celor care le-au făcut, 
pentru a le transpune în viață. Este 
aceasta o creștere a simțului de răs
pundere, de angajare și participare 
efectivă și afectivă la bunul mers al 
activității generale a întreprinderii.

în vasta operă de educație complexă, permanentă 
a oamenilor muncii, un rol de seamă revine așeză
mintelor de cultură, consiliilor lor de conducere, care 
prin programe de activitate temeinic fundamentate 
răspund cerințelor și necesităților actuale, acționează 
pentru înfăptuirea lor in scopul ridicării nivelului de 
conștiință al oamenilor. Atingerea unor obiective de 
asemenea importanță depinde in mare măsură de 
felul in care se stabilesc direcțiile de acțiune, de pla
nificare și desfășurarea muncii cotidiene. In acest 
sens, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, relevind încă o dată marea im-, 
portantă ce revine activității cultural-educative in 
formarea omului nou al societății socialiste, sublinia 
in Expunerea la ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c., necesitatea per

fecționării întregii activități în acest domeniu, a 
implicării mai accentuate a factorilor locali in întoc
mirea planurilor și realizarea lor, a unei mai bune în
drumări din partea forurilor superioare.

Dată fiind importanța deosebită a acestei conlucrări, 
a relațiilor ce se stabilesc între activul cultural din 
municipii, orașe și sate cu factorii coordonatori, ne-am 
propus să vedem cum se desfășoară acestea in insti
tuții de cultură din orașul MEDGIDIA și două insti
tuții culturale din județul SUCEAVA, posibilitățile a- 
cestora de a elabora și îndeplini programele, acțiunile 
ce se impun în activitatea cultural-educativă. Altfel 
spus, sînt simpli executanți ai unor programe primi
te de la forurile tutelare sau factori responsabili, 
care-și alcătuiesc programe ca emanație a gindirii 
proprii, a cunoașterii realităților și cerințelor locale ?

Orașul Medgidia și-a schimbat în 
aceste decenii nu numai profilul 
economic, ținuta urbanistică, ci și 
dimensiunile vieții spirituale. O se
rie de instituții culturale susțin o 
vie activitate spirituală, concentrind 
în jurul lor ceea ce au mai bun, 
mai pasionat în acest domeniu. Casa 
de cultură a sindicatelor a devenit 
pilonul vieții culturale. Oamenii lo
cului sint mîndri de acest lăcaș, il 
frecventează asiduu și-1 sprijină după 
puterile lor.

— Avem responsabilități majore în 
viața orașului, subliniază tovarășul 
Tiberiu Rusu, directorul casei de cul
tură a sindicatelor, prin faptul că 
deținem cea mai bună zestre materia
lă. Aceasta ne obligă permanent să 
gîndim acțiuni cu înaltă valoare cul
tural-educativă, singurele care atrag 
și interesează. Ne-am orientat spre 
acțiuni folositoare, pline de invăță- 
minte, cu mesaj educativ, atractive. 
Programele întocmite sâptăminal, lu
nar, trimestrial de noi, evident cu 
concursul și avizul forurilor orășe
nești sindicale, culturale sau de 
partid, au un pronunțat caracter ac
tiv, de concentrare a forțelor cultu
rale și educative in domeniile prio
ritare. Deși dispunem de un pro- 
gram-cadru emis de forul central, 
posibilitățile noastre de a răspunde 
solicitărilor locale reale sint sufi
cient de largi pentru a ne lăsa ini
țiativa întocmirii și realizării activi
tăților. Numai astfel teatrul nostru 
muncitoresc, cu trei secții, ansam
blul folcloric „Doina Dobrogei", co
lectivul de satiră, montajul literar- 
muzical, grupurile vocal-înstrumen- 
tale, dansul modern și tematic etc. 

își pot desfășura o viață de specta
col normală. Susținem unele acțiuni 
de interes republican, cum sint 
„Confluențe muzicale" sau „Decada 
teatrului de amatori". Conlucrarea 
noastră cu factorii locali este nu 
numai principială, dar și benefică, 
orientindu-se spre solicilările reale 
din întreprinderi și instituții. Din pă
cate, apar unele dificultăți create de 
forul nostru central, care prin de
cizii insuficient fundamentate împie
dică deplasarea formațiilor în alte 
județe, la întîlniri de interes repu
blican, acolo unde se produce reala 
confruntare a valorilor.

Deși mai puțin dotată, casa de 
cultură orășenească se dovedește a 
fi și ea in pas cu cerințele actuale 
ale vieții oamenilor orașului. Direc
toarea casei de cultură, tovarășa 
Ileana Creața, se mîndrește cu acti
vitatea ansamblului „Pandelașul" sau 
cu formația de teatru popular. O 
apreciată participare au brigăzile 
complexe care acționează în diferite 
domenii în întreprinderi și institu
ții. Și aici sprijinul forurilor cul
turale se simte sub forma firească 
a colaborării și îndrumării.

— Posibilitățile instituțiilor de cul
tură de a-și realiza propriile pro
grame de activități — observa to
varășul Virgil Mocanu, președintele 
comitetului orășenesc de cultură și 
educație socialistă — nu sînt limi
tate decit de unele deficiențe în or
ganizarea instituțiilor respective. 
Ceea ce urmărim noi este calitatea 
acțiunilor creșterea funcție! lor edu
cative, apropierea de solicitările rea
le ale oamenilor. Instituțiile sînt 
responsabile și de întocmirea planu

rilor, și de executarea lor. Aceasta 
nu înseamnă că noi rămînem sim
pli observatori lăturalnici. Analizăm 
permanent planurile, urmărim rea

Simpli «tanti sau uameni de inițiativă?
Pornind de la experiența activității culturale în județele Constanța și Suceava, 
conciuzii și propuneri pentru mai puternica lor implicare în educarea maselor

lizarea și mai ales îmbunătățirea lor. 
Tutela măruntă nu caracterizează ac
tivitatea noastră, dar trebuie să re
cunoaștem că incă nu folosim sufi
cient pîrghiile organizatorice ce ne 
stau la dispoziție. De pildă. în cele 
două secții ale muzeului orășenesc 
nu reușim să aducem mai mulți vi
zitatori, mai ales tineri și elevi, pen
tru că, deși avem expoziții de bază 
cu piese deosebit de valoroase, ac
tivitatea noastră de a le face cu
noscute este puțin insistentă, fără 
inventivitate, nu fructifică posibilită
țile de colaborare cu ceilalți factori 
din oraș. Este insuficientă și son
darea cererii culturale, cunoașterea 
opiniei beneficiarilor de cultură.

...La Suceava, Casa de cultură a 
sindicatelor este principalul așeză- 
mînt cultural al municipiului și ju
dețului. de aceea consiliu) de con
ducere al unității încearcă să-și 

structureze activitatea în funcție de 
comandamentele prezentului, de as
pirațiile și preferințele locuitorilor. 
Acest lăcaș este îndrumat de consi
liul municipal al sindicatelor, dar și 
de comitetul municipal de cultură și 
educație socialistă în calitate de co
ordonator unic al instituțiilor cultu
rale din localitate. Cum se întoc
mesc, în această situație, progra
mele de activitate ?

Programul lunar de activitate — 
— ne spunea tovarășul Ion Cozmei, 
directorul casei de cultură a sindica
telor — se elaborează în conformi
tate cu indicațiile cuprinse în Pro- 
gramul-cadru de funcționare a ca
selor de cultură ale sindicatelor, ela
borat de Consiliul Central al U.G.S.R. 
Acesta este un program bun. dar nu 
este întotdeauna în concordanță cu 

realitățile și cu cerințele actuale ale 
localității. De aceea este necesar să 
fie adaptat acest program la condi
țiile economice, sociale, culturale ale 
municipiului, la preferințele și gus
turile locuitorilor săi. Alături de toa
te acestea apar acțiunile organizate 
de comitetele municipale și județean 
de cultură și educație socialistă in 
a căror realizare casa de cultură 
este direct implicată. Necazul este că 
de multe ori acțiunile indicate de 
primul for se suprapun cu altele re
comandate de cel de-al doilea for 
ierarhic. Mai exact spus, se bate cap 
în cap tutela consiliului municipal al 
sindicatelor cu cea a comitetului mu
nicipal de cultură și educație socia
listă. Și aceasta are efecte negative 
în planul eficienței actului cultural- • catii 
educativ. De aceea cred că amin
tita dihotomie ar trebui să dispară

și să avem un coordonator unic. Tre- 
cind peste aceste situații speciale, 
consiliul de conducere încearcă să 
atribuie casei de cultură rolul unui 
adevărat lăcaș de cultură, care-și 
structurează activitatea pe mai mul
te planuri. Casa de cultură este o 
tribună de manifestare. în domeniul 
creației și interpretării, a artiștilor 
amatori din municipiu și județ. In 
același timp, casa de cultură este 
un centru metodologic de instruire 
și îndrumare a formațiilor artistice 
de amatori din întreprinderile și in
stituțiile municipiului. Și nu în ul
timul rînd. este lăcașul sub a cărui 
egidă se desfășoară activitatea uni
versității cultural-științifice. în pro
gramul general de activitate al casei 
de cultură se încadrează și activita
tea bibliotecii, mijloc prin care des

fășurăm activitatea de educare a oa
menilor muncii.

Care este situația în domeniul a- 
mintit în comuna Salcea. Aceas
tă mare și frumoasă comună suce- 
veană, cu 8 900 locuitori, are un că
min de centru cu 3 filiale în satele 
aparținătoare. Activitatea lor se des
fășoară pe baza Programului prin
cipalelor acțiuni pe anul 1988, în
tocmit de consiliul de conducere co
ordonator al căminelor culturale. 
Alături de acesta se întocmesc pro
grame de activitate lunare, progra
me săptămînale. care sînt afișate 
pentru a fi cunoscute de oameni, și 
programe de detaliu ale unor acțiuni, 
cum ar fi, de exemplu : „Navetis- 
mul — fenomen cu profunde impli- 

în viața social-economică și 
politică a satului". Pe ce bază se 
întocmesc toate acestea ?

— De la Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă am pri
mit — ne spunea tovarășul Radu 
Bandol, directorul căminului cultu
ral Salcea — Planul de măsuri pri
vind organizarea și desfășurarea ce
lei de-a VlI-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României", „în
drumătorul directorului de cămin 
cultural", programul principalelor 
acțiuni politico-educative și cultural- 
artistice, care este întocmit pe baza 
propunerilor trimise de noi, din toa
te localitățile județului, planurile de 
măsuri, primite periodic, pentru 
marcarea unor evenimente deosebite 
din viața partidului și țării, regu- 
lamente-cadru pentru organizarea 
diferitelor activități cultural-educa
tive, cum a fos.t, de exemplu, „Pri
măvara culturală suceveană". Bene
ficiem. așadar, de îndrumări concre
te și înțelegem mai bine care sint 
prioritățile, asupra căror laturi tre
buie să insistăm mai mult. Toate a- 
ceste îndrumări nu obstrucționează 
inițiativa proprie, ci, dimpotrivă, o 
stimulează. La întocmirea programe
lor de activitate, consiliul de condu
cere se ghidează după orientările și 
indicațiile primite, ține seama de 

...în posibilitățile consiliilor de conducere ale așezămintelor culturale 
de a elabora și îndeplini programele de activitate există unele deosebiri. 
Și acestea nu se datorează doar dublei subordonări a caselor de cultură 
unui for sau altul. Practic, consiliile municipale și orășenești ale sindi
catelor și comitetele municipale și orășenești de cultură și educație so
cialistă urmăresc același țel : educarea complexă patriotică, revoluționară 
a oamenilor muncii, ridicarea nivelului lor de conștiință și civilizație — 
așa cum a cerut secretarul general al partidului în tezele pen
tru Plenara C.C. al P.C.R. Apar diferențieri însă în modalită
țile prin care cele două foruri consideră că trebuie făcută aceasta 
la un moment dat. Iar faptul că uneori fiecare dintre acestea 
crede că acțiunile pe care le-a indicat sînt mai importante nu face decit 
să diminueze eficiența tuturor. Sigur, consiliile de conducere ale caselor 
de cultură sau căminelor culturale încearcă și reușesc să le confere 
statutul de adevărate așezăminte culturale, să plaseze activitatea poli- 
tico-educativă în mijlocul oamenilor muncii, la sediul instituțiilor, pe 
marile platforme industriale, pentru a oferi consecvent programe inte
resante, atractive, pline de conținut, solicitate de oamenii muncii, utile 
profesiei și vieții lor cotidiene. Dar pentru aceasta trebuie mai atent și 
mai calificat sprijinite ; nu printr-o tutelare măruntă, rigidă, ci prin an
gajarea tuturor factorilor educaționali, a tuturor forțelor în dinamizarea 
și diversificarea vieții cultural-educative, în racordarea ei la preocupările 
majore ale fiecărei etape.

Emil VASILESCU
Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii"

propunerile organizațiilor de partid 
și ale cetățenilor comunei, formulate 
cu diferite prilejuri, de realitățile și 
necesitățile muncii educative din co
mună. Avem in yedere ca acțiunile 
prevăzute să fie cît mai atractive și 
diverse pentru a elimina monotonia 
din activitatea de educație. Toate a- 
cestea se finalizează cu atractive pro
grame cultural-artistice. Un ajutor 
concret și prețios în munca noastră 
îl primim din partea comitetului ju
dețean de cultură și educație socia
listă Suceava, care organizează în
tîlniri săptămînale cu directorii așe
zămintelor de cultură subordonate, 
în cadrul acestora, fiecare rapor
tează despre modul in care au fost 
organizate și s-au desfășurat acțiu
nile propuse și le prezintă pe cele 
pentru săptămina următoare. Dar nu 
se face o prezentare de dragul pre
zentării, ci pentru a hotărî împreu
nă căile destinate să asigure reușita 
acțiunilor. Totodată, aflăm o serie 
de noutăți și ne conectăm mai bine 
la prioritățile fiecărei etape. Impor
tant este că nu sîntem simpli exe
cutanți, ci, beneficiind de îndrumări 
competente, sîntem cu adevărat fac
tori responsabili în planificarea și 
organizarea acțiunilor educative.
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Evoluția timpului și starea culturilor impun

EFECTUAREA DIFERENȚIATĂ Șl RESPONSABILĂ 
A LUCRĂRILOR AGRICOLE DE VARĂ

Lucrările agricole de vară se in
tensifică de la o zi la alta, devin tot 
mai complexe. Prin urmare, tot mai 
complexă se cere să fie și activitatea 
desfășurată acum de organele și 
organizațiile de partid, de consiliile 
populare și organele agricole, astfel 
incit în fiecare unitate agricolă, fer
mă și formație de muncă toate aces
te lucrări să fie efectuate în terme
ne scurte și de cea mai bună calita
te. De altfel, pentru oricine merge 
în aceste zile la sate este evident 
sporul calitativ în organizarea mun
cii, in desfășurarea tuturor acțiuni
lor de sezon în agricultură. Este ur
marea aplicării in practică a in
dicațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
comună a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii și a Consiliului 
Național al Agriculturii referitoare 
la organizarea temeinică a activită
ții în toate sectoarele economiei na
ționale, pentru introducerea spiritu
lui de ordine și disciplină, pentru 
creșterea răspunderii în întreaga ac
tivitate. Roadele aplicării măsurilor 
stabilite de conducerea partidului se 
evidențiază în efectuarea cu mai 
multă răspundere a lucrărilor de în
treținere a culturilor, pregătirea te
meinică a secerișului, recoltarea fu
rajelor. în desfășurarea altor acțiuni 
de sezon. Insă pentru a se asigura 
îndeplinirea sarcinii stabilite de con
ducerea partidului privind obținerea 
de producții superioare în acest an 
în toate sectoarele agriculturii, tre
buie să se depună, in continuare, 
multă muncă, să fie înlăturate unele 
neajunsuri în ce privește efectuarea 
unor lucrări agricole de sezon.

EVOLUȚIA TIMPULUI. în ultima 
perioadă, vremea a fost. în general, 
favorabilă agriculturii în sensul că 
ploile abundente au condus la acu
mularea în sol a unor cantități mari 
de apă, atît de necesară dezvoltării 
culturilor prășitoare. plantelor fura
jere, oferind, totodată, garanția reu
șitei celei de-a doua culturi. Datele 
oferite de Institutul de meteorologie 
și hidrologie sînt. edificatoare. Ast
fel. în primele 10 zile ale lunii iunie 
a plouat abundent pe aproape întreg 
teritoriul țării. în unele zone din 
Moldova, cantitatea precipitațiilor a 
depășit 100 litri pe metrul pătrat. Ca 
atare, rezerva de umiditate accesibi
lă plantelor în stratul 0—100 cm, pe 
terenurile cu plante prășitoare. se 
menține în limite optime în toate 
zonele agricole ale țării. Cele mai 
mari valori — 1 500—1 900 metri cubi 
la hectar — se semnalează în Mol
dova, Cîmpta de Vest și cea mai 
mare parte a Transilvaniei și cen
trului Munteniei. în celelalte zone, 
valorile sînt cuprinse între 1 100— 
1 500 metri cubi la hectar. Meteoro
logii apreciază că. in săptămîna care 
urmează, aria ploilor se va restrin- 
ge. precipitațiile vor fi mai frecven
te doar în nordul țării. Evoluția 
timpului în această primă parte a 
anului impune ca toate lucrările 
agricole să fie efectuate diferențiat 
și cu cea mai mare responsabilitate 
pentru calitatea lor.

RECOLTAREA CEREALELOR PA- 
IOASE. întrucit în sudul țării lanu
rile de orz au dat în copt, sarcina la 
zi cea mai urgentă este strîngerea

acestei culturi, transportul și depozi
tarea producției obținute spre a se 
evita orice pierderi. După cum se 
știe, în unele zone, datorită precipi
tațiilor abundente, lanurile de orz 
sînt căzute, ceea ce, evident, în
greuiază lucrările de recoltare. în 
scopul evitării pierderilor de recoltă 
este necesar să se organizeze recol
tarea manuală a acestor lanuri. Ca
drele de condutere și specialiștii din 
unități, cu ajutorul consiliilor popu
lare și al organizațiilor de partid, au 
datoria să organizeze formații de 
secerători și cosași, atrăgînd la e- 
fectuarea acestor luărări un număr 
cit mai mare de locuitori ai satelor. 
Griul a înspicat, starea de vegetație 
a acestei culturi fiind mai avansată 
în sudul țării. După modul cum evo
luează timpul, specialiștii apreciază 
că secerișul va începe în prima de
cadă a lunii iulie, din sudul țării, 
urmînd să se generalizeze apoi în 
celelalte zone. Producția de cereale 
păioase este bună. Dar indiferent de 
mărimea ei, din noua recoltă nu tre
buie să se risipească nici un bob 1 
De aceea, printr-o temeinică orga
nizare a muncii, în fiecare unitate 
agricolă, recolta să fie strînsă în cel 
mai scurt timp. în cimpia de sud și 
de sud-vest a țării, secerișul orzului 
trebuie să se încheie în 3—4 zile.

A DOUA CULTURĂ — PE SU
PRAFEȚE CÎT MAI MARI. Rezerva 
mare de apă care există în sol — 
mai mare decît in oricare din ultimii 
ani — constituie un element favora
bil. de mare însemnătate pentru reu
șita celei de-a doua culturi. Potrivit 
programului privind desfășurarea lu
crărilor agricole de vară, urmează să 
se insămințeze in a doua cultură 
două milioane hectare, din care 
400 000 hectare cu porumb pentru 
boabe, iar restul cu legume și plante 
furajere. Reeoltele care urmează să 
fie obținute pe aceste suprafețe tre
buie să asigure cantități suplimenta
re de produse agroalimentare desti
nate aprovizionării populației, pre
cum și sporirea producției de furaje. 
Pentru obținerea de recolte mari la 
culturile duble și succesive, este 
esențial ca semănatul să se facă in 
cel mai scurt timp posibil. în 1—2 
zile de la strîngerea orzului sau 
griului. întrucit în săotămîna care 
urmează recoltarea orzului va începe 
pe suprafețe mari, este necesar ca, o 
dată cu măsurile luate în vederea e- 
fectuării acestei lucrări în timp scurt 
și fără pierderi, conducerile unități
lor agricole și organele de speciali
tate să se ocupe cu răspundere de 
îndeplinirea programului de însă- 
mînțare a celei de-a doua culturi.

ÎNTREȚINEREA PLANTELOR 
PRĂȘITOARE. Ploile abundente sînt 
deosebit de favorabile creșterii rapi
de și asigurării unor densități supe
rioare la toate culturile prășitoare. 
Floarea-soarelui a crescut înaltă, in
cit frunzele acoperă solul, la sfecla 
de zahăr a început formarea rădăci
nii. iar porumbul are, în funcție de 
zonă, 5—9 frunze. Important este ca 
acum să fie efectuate fără întîrzicre 
lucrările de întreținere, asigurîn- 
du-se astfel distrugerea buruienilor 
și conservarea în sol a rezervei de 
apă — toate fiind de natură să ducă 
la obținerea de recolte mari în 
acest an. Potrivit datelor furnizate

de Ministerul Agriculturii, prașila a 
doua la floarea-soarelui a fost efec
tuată in proporție de 83 la sută me
canic și 89 la sută manual, iar la 
porumb — 49 și, respectiv, 42 Ia sută. 
Sfecla de zahăr, cultivată pe 265 000 
hectare, are o stare de vegetație mult 
mai bună decît în anii precedenți, 
iar pe aproape 60 la sută din supra
fața răsărită, densitatea este de 
120 000 plante la hectar. Important 
este ca o dată cu măsurile menite să 
asigure încheierea celei de-a doua 
prașile. să fie intensificat răritul, 
lucrare efectuată pe numai 60 la sută 
din suprafață. Volumul mare de lu
crări care a rămas de efectuat la 
întreținerea culturilor, dezvoltarea 
rapidă a plantelor, dar și înmulți
rea buruienilor, impun ca organi
zațiile de partid, consiliile populare 
comunale și conducerile unităților 
agricole să asigure prezența la cîmp, 
la prășit a tuturor cooperatorilor și 
celorlalți locuitori ai satelor. în a- 
ceastă perioadă, toți, absolut toți cei 
care locuiesc la sate au datoria să 
muncească la cîmp.

STRÎNGEREA FURAJELOR. Dez
voltarea puternică a vegetației, da
torită umidității ridicate din sol. ofe
ră premise sigure pentru realizarea 
și chiar depășirea cantităților de fu
raje care urmează să fie strînse și 
depozitate sub formă de fin sau nu
trețuri însilozate. Desigur, ploile a- 
bundente din ultima perioadă au 
creat greutăți la conservarea finu
lui. Totuși, chiar în aceste condiții, 
în unele județe — Olt. Dolj, Giurgiu, 
Constanța — au fost depozitate can
tități însemnate. Important este ca 
zilele însorite să fie folosite din plin 
la uscarea finului, iar acolo unde 
timpul se menține umed, furajele să 
fie însilozate, respectîndu-se întoc
mai normele tehnice stabilite. Peste 
tot să fie realizate cantități mari de 
furaje și de cea mai bună calitate, 
care să asigure sporirea puternică a 
producției zootehnice.

LIVRAREA LEGUMELOR. în a- 
ceastă perioadă, din grădini se string 
cantități importante de legume. De 
asemenea, a început și recoltarea 
cartofilor timpurii. în toate unitățile 
cultivatoare, printr-o temeinică or
ganizare a muncii, să fie respectate 
graficele de livrare a acestor produ
se. astfel îneît să se asigure canti
tățile prevăzute la fondul de stat și 
cele pentru autoaprovizionare. Sînt 
necesare. în continuare, măsuri me
nite să asigure sporirea substanțială 
a recoltei de legume. Concomitent 
cu efectuarea lucrărilor de întreține
re în grădini, trebuie să se acțio
neze energic pentru însămînțarea 
celor .70 000 hectare de culturi succe
sive de legume.

Lucrările din campania agricolă 
de vară se desfășoară acum pe un 
front larg. Important este ca fiecare 
din aceste lucrări să fie efectuate in 
termene scurte șl cu cea mai mare 
răspundere pentru calitate. Pentru 
aceasta se cer un spirit de puter
nică angajare, muncă bine organi
zată, efectuată cu răspundere. Iată 
ce trebuie să caracterizeze. în aceste 
zile. întreaga activitate din agricul
tură.

loan HERȚEG

în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din su
dul județului, cu soluri 
preponderent nisipoase, 
cum sint cele din consi
liile agroindustriale Be
chet. Dăbuleni. Calafat și 
chiar Poiana Mare. Amă- 
răști și Moțăței. se lucrea
ză din plin la secerișul or
zului. Așadar, concomitent 
cu desfășurarea pe un 
front larg a lucrărilor de 
întreținere mecanică și. 
mai ales, manuală a cul
turilor de primăvară, strin- 
gerea furajelor, a legume
lor. cartofilor și a fructe
lor de sezon. în județul 
Dolj a început cea mai 
fierbinte campanie a anu
lui : secerișul. întrucit. în 
această vară, trebuie strîn
să și pusă la adăpost re
colta de pe 187 625 hectare 
— din care 32 250 hectare 
cu orz si orzoaică, precum 
și 136 740 hectare cu grîu și 
secară — sub coordonarea 
nemijlocită a comitetului 
județean de partid s-au 
stabilit. în cele mai mici a- 
mănunte. toate măsurile 
tehnico-organizatorice ce 
dau garanția realizării 
unor viteze zilnice la re
coltare de 9 360 hectare la 
orz și 13 000 hectare la 
grîu. Toate acțiunile pre
mergătoare întreprinse, la 
nivelul județului și al fie
căruia din cele 26 consilii 
agroindustriale, au același 
numitor comun : strîngerea 
fără pierderi. în fiecare u- 
nitate agricolă cultivatoa
re. a orzului în trei zile 
bune de lucru și a griului 
in nouă zile.

Cei dintîi care au înce
put secerișul au fost me
canizatorii de la coopera
tivele agricole Bechet. Liș- 
teava. Călărași, Ciuperce- 
nii Noi. Sadova. Dobrești, 
Damian, Calafat. Basarabi. 
Dăbuleni și Tunarii Vechi. 
Un sondaj făcut ieri. 11

ajuns chiar peste tot la 
maturitatea deplină, deci 
nu putem desfășura larg 
forțele, ne precizează >Ion 
Popescu, președintele con
siliului agroindustrial Be
chet. Iată de ce am stabi
lit de aseară solele cu or
zul copt. îndeosebi cele a-

DOLJ:

A început 
secerișul 
orzului

iunie, pe un traseu de-a 
lungul Dunării — acolo 
unde terenul nisipos a gră
bit coacerea orzului — 
ne-a relevat faptul că se
cerișul a început sub sem
nul răspunderii in muncă, 
al angajării totale in sco
pul realizării celei mai 
scurte campanii. Un exem
plu : in consiliul agroin
dustrial Bechet. încă din 
zori, combinele au fost a- 
limentate la capătul tarla
lelor. Cum s-a ridicat pu
țin soarele și s-au zvîntat 
SDicele, combinele au in
trat în lanuri. „Orzul n-a

flate pe dune, și aici am 
concentrat combinele". Atit 
la C.A.P. Bechet, cît și la 
C.A.P. Lișteava, Dobrești 
și Damian s-a lucrat din 
plin de la primele ore ale 
dimineții și pină seara. 
Ne-a reținut atenția buna 
organizare a muncii. Com
binele lucrau sub suprave
gherea directă a șefilor de 
fermă ; transportul pro
ducției — care se făcea 
direct în baza de recepție, 
aflată în apropiere — era 
coordonat de împuternici
tul consiliului popular. Eli
berarea terenului a fost

dată în răspunderea direc
tă a primarului și ingine- 
rului-șef al C.A.P. Acțio- 
nîndu-se astfel. în deplină 
ordine și disciplină pe în
tregul flux. într-o singură 
zi s-au recoltat aproape 
150 de hectare cu orz. in 
acest consiliu realizin- 
du-se viteza zilnică plani
ficată. Imediat după com
bine. intrau în miriște uti
lajele de strîns paiele, apoi 
tractoarele și semănătorile.

întrucit în ultimul timp 
în multe zone ale județu
lui au căzut ploi repezi, a- 
bundente și frecvente. în
soțite de rafale de vint. a- 
cestea au „culcat" cultura 
de păioase pe suprafețe în
semnate, ceea ce a determi
nat comandamentul jude
țean să ia măsuri în con
secință. La fiecare din cele 
peste 175 unități cultiva
toare cu orz s-au constituit 
nominal echipe de seceră
tori și cosasi ce string ma
nual orzul în vederea eli
minării pierderilor. Un bun 
exemniu în acest sens am 
întîlnit în unitățile agrico
le din consiliile agroindus
triale Calafat și Poiana 
Mare.

Tn județul Doli. ne mă
sură ce orzul ajunge la 
maturitate și în unitățile 
din centrul și nordul jude
țului se intră operativ la 
recoltat, astfel îneîț. pînă 
cel tîrziu joi. 16 iunie. în
treaga suprafață de orz să 
fie recoltată și producția 
să fie pusă la adăpost.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scinteii"

IAȘI:

GIURGIU:

Industrializarea mazării din noua recoltă
La I.P.I.L.F. Giurgiu a început 

campania de industrializare a mază
rii din noua recoltă. Pentru ca pro
gramul de fabricație de peste 3 400 
tone de mazăre conservată să fie 
realizat în timpul stabilit, la indica
ția comitetului județean de partid 
au fost luate măsuri ca întreaga pro
ducție ce rezultă de pe cele 1 218 
hectare cultivate în județ să se rea
lizeze numai în această unitate. „în 
acest scop — ne spune inginerul

loan Oancea, directorul unității — am 
asigurat din timp întregul necesar de 
ambalaje, au fost efectuate lucrări 
de modernizare a fluxului tehnologic, 
mai ales în sectoarele de dozare și 
închidere, ceea ce a condus la creș
terea capacității de prelucrare cu 20 
tone pe zi, față de campania din 
anul trecut. Totodată, pentru a nu se 
crea goluri în aprovizionare și pen
tru ca fluxul 'de fabricație să se de
ruleze normal, ne-am organizat o

coloană proprie de transport, consti
tuită din 15 autocamioane și 5 trac
toare, fiecare cu cîte două remorci, 
care asigură la timp întreaga mate
rie primă. Au fost deja fabricate 
primele 140 tone conserve de mazare 
din noua recoltă. în prezent se fac 
ultimele pregătiri pentru ca peste 
cîteva zile să înceapă și campania 
de industrializare a căpșunilor, cire-J 
șelor, vișinelor etc. (Ion Manea).

După ploi, prașile 
cit mai dese

După ploile căzute din abundență 
în ultima vreme, în județul Iași s-au 
reluat cu intensitate lucrările de în
treținere a culturilor. Comandamen
tul județean pentru agricultură a in
dicat ca, în această perioadă, să se 
facă cit mai multe prașile manuale. 
Astfel. în toate unitățile agricole se 
efectuează acum prima prașilă la 
porumb și soia, la legume și alte 
culturi. La sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui se execută însă prașila a 
doua, lucrare realizată manual pînă 
acum în proporție de 60 și, respec
tiv. 50 la sută. Se prășesc mai întil 
suprafețele aflate mai în pantă, dar 
sint depistate și lucrate operativ șt 
parcelele zvîntate de pe șesuri. Cum 
se acționează concret în cimp 7

Un exemplu bun ni-1 oferă mem
brii cooperativei agricole Rediu, uni
tate aflată în zona preorășenească a 
Iașiului. Aici pot fi văzuți Ia prășit, 
chiar din primele ore ale dimineții, 
peste 400 de oameni. Ei lucrează cu 
spor pină seara tîrziu, fiind ajutați, 
după-amiaza, de numeroși navetiști 
care se întorc de la oraș. Inginerul 
Valeriu Patrichi, președintele unită
ții. ne spune că în acest fel s-a în
cheiat zilele acestea atit prima pra
șilă la porumb, cît și prașila a doua 
la sfecla de zahăr și floarea-soarelui. 
„Continuăm să facem cit mai multe 
prașile după ploi, pentru că ne-am 
convins din propria experiență că 
in acest fel păstrăm apa în sol, ceea 
ce contribuie la creșterea produc
țiilor".

Cit mai multe prașile, de bună 
calitate, se efectuează în toate uni
tățile agricole din județ, dar cu deo
sebire în cooperativele agricole Ciu- 
rea, Miroslava, Tomești și în cele
lalte unități din zonele preorășenești, 
unde s-a apelat și la ajutorul nave
tiștilor. Prașila I la porumb s-a efec
tuat astfel pe suprafețe mai mari, în 
consiliile agroindustriale Belcești, 
Mircești. Hirlău, Valea Seacă, Vlă- 
deni, Ciurea. în consiliul agroindus
trial Ciurea, de pildă, lucrarea este 
realizată pe mal bine de 1 500 hec
tare din cele peste 4 000 cultivate. 
Concomitent se execută și prașila a 
doua la floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr și celelalte culturi.

Ritmul lucrărilor de întreținere se 
impune a fi intensificat mai cu sea
mă in consiliile agroindustriale Scin- 
teia. Ciortești, Țibănești, precum și 
in consiliile Holboca, Popricanl și 
Răducăneni, unde sint și suprafețe 
cu exces de umiditate.

Acțiuni susținute de întreținere se 
desfășoară și in horticultura, sector 
unde cel de-al patrulea tratament in 
livezi, spre exemplu, s-a executat pe 
mai bine de 90 la sută din suprafața 
planificată, iar primul tratament în 
podgorii pe 75 la sută din plan.

Amplă și puternică mobilizare se 
înregistrează în aceste zile și la re
coltarea furajelor, mai ales a tri- 
folienelor în ogor propriu, a altor 
culturi perene. Pînă acum, prima 
coasă la lucernă s-a efectuat pe a- 
proape 7 000 hectare din cele peste 
9 600 hectare plan și s-au transpor
tat și depozitat în parcurile de fu
raje circa 15 000 tone fînuri și 13 000 
tone suculente.

Manole CORCACI
corespondentul „Scinteii”

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE
Cum acționați pentru

sporirea producției de cărbune?
(Urmare din pag. I)
introducerii în circuitul productiv a 
lemnului de mină, a bridelor și ecli- 
selor. Astfel, de Ia începutul anului 
și pînă în prezent, la sectorul minier 
Ip au fost recuperate 3 000 bucăți 
bride și eclise, 30 metri cubi lemn 
de mină și 90 metri cubi bandaje, 
s-au înregistrat substanțiale econo
mii de energie electrică și carbu
ranți mai ales pe seama măsurilor 
întreprinse pentru evitarea mersului 
în gol al utilajelor.

— Ce măsuri ați luat și cum ac
ționați pentru creșterea calității căr
bunelui extras 7

— Aș dori să precizez, înainte, de 
toate, că realizăm pușcarea și încăr
carea selectivă la lucrările de pregă
tire, alegem sterilul din cărbune încă 
din abatajele frontale. ‘ ‘
totodată, funcționarea 
stației de claubaj, prin 
efectivului de muncitori 
tul operativ al sterilului

Asigurăm, 
continuă a 
menținerea 

și transpor- 
rezultat din

UN TINĂR COLECTIV 
RĂSPUNDERI

LA PROBA MARILOR

CARIERA LUPOAIA — un tînăr 
și modern perimetru carbonifer al 
țării, căruia, în acest an, ii revine 
sarcina de a asigura peste 22 la sută 
din producția de lignit a combina
tului din Valea Motrului. Un tinăr 
și entuziast colectiv de mineri, care 
acționează stăruitor, cu abnegație și 
dăruire muncitorească, pentru spo
rirea continuă a producției de căr
bune energetic. Este un fapt dovedit 
de realizările tot mai bune de la o 
perioadă la alta, de angajamentul a- 
cestui colectiv hotărît să realizeze in 
acest an, practic cu aceleași forțe 
tehnice și umane, o producție supe
rioară cu peste 1,5 milioane tone 
față de cea obținută în cursul anului 
trecut.

...In registrul de evidență a reali
zărilor, in dreptul realizărilor din

forma-noua carieră Zăuan. Dintre 
țiile care au contribuit la obținerea 
acestor bune rezultate în activitatea 
de extracție aș aminti brigada de la 
lucrările de cercetare geologică, con
dusă de Adlevac Francisc, brigăzile 
conduse de Dumitru Pușcaș și Nagy 
Francisc, la lucrările de pregătire, 
precum și brigada de la abatajul 
6 208, coordonată de Ioan Rusu. A- 
ceștia sînt fruntași între fruntași, 
pentru că, la noi, toate brigăzile și 
formațiile de lucru își realizează și 
depășesc zilnic normele de pro
ducție.

Iată deci că, acolo unde există 
preocupare pentru buna organizare 
și desfășurare a procesului de pro
ducție, acolo unde se manifestă spi
rit de inițiativă, ambiție și hotărire, 
rezultatele obținute în producție sînt 
dintre cele mai bune : de la înce
putul anului și pină în prezent, pe 
ansamblul întreprinderii miniere 
„Sălajul" au fost extrase suplimen
tar peste 5 000 tone cărbune net. (Eu
gen Teglaș).

primele zile ale lunii iunie sînt tre
cute cantități de lignit considerabil 
mai mari față de lunile anterioare. 
Media zilnică se apropie de 15 000 
tone. Rubrica realizărilor arată că se 
obțin zi de zi sute de tone de lignit 
peste plan. Explicația 7

— Avind în vedere că rezervele de 
zăcămint prezintă o anumită discon
tinuitate, ne-a răspuns inginerul Ion 
Sbirnaure, directorul întreprinderii 
miniere Lupoaia, nu este ușor să 
menții permanent un nivel ridicat al 
producției de cărbune. Lucru care, 
de altfel, s-a întimplat în primele 
patru luni ale anului, cînd ne-am 
situat sub prevederile planului cu o 
anumită cantitate de lignit. Colecti
vul nostru și-a reevaluat însă „din 
mers" forțele, a analizat cauzele și 
a căutat soluții pentru a redresa in 

cel mai scurt timp producția de căr
bune. însușindu-ne temeinic cerin
țele formulate de secretarul general 
al partidului, am ajuns la concluzia 
că trebuie să implicăm mai activ, 
cu răspunderi concrete, fiecare co
munist, fiecare inginer, maistru sau 
șef de echipă în problemele produc
ției, să promovăm cu mai mult curaj 
o nouă optică asupra organizării 
muncii, ordinii și disciplinei, a răs
punderii individuale și colective. In 
acest fel am reușit să intensificăm 
și să ridicăm calitatea lucrărilor teh
nologice, iar, pe această bază, să asi
gurăm deschiderea treptelor de lu
cru astfel incit să obținem randa
mente superioare la majoritatea ex
cavatoarelor cu rotor. Mobilizînd mai 
bine colectivul de specialiști și teh
nicieni din întreprindere am mate
rializat în această perioadă o seamă 
de acțiuni prevăzute in programul

Semnale pe adresa unor furnizori
Din datele puse ia dispoziție 

de specialiști din 
Minelor rezultă că, 
un număr mare de 
niere se confruntă 
dificultăți în activitatea de ex
tracție a cărbunelui din cauza 
lipsei unor piese, subansamble 
și utilaje pe care furnizorii în- 
tîrzie să le livreze. Iată numai 
citeva exemple :

0 Centrala industrială pentru 
prelucrarea cauciucului București, 
prin cele două combinate specia
lizate, Jilava și Pitești, nu a livrat 
pe primele cinci luni decît 19 la 
sută din cantitatea contractată de 
furtunuri pentru foarte înaltă 
presiune și mai puțin de jumătate 
din cantitatea contractată de ban
dă de cauciuc ignifugă. De aseme
nea. mari restanțe se înregistrează 
și la banda de cauciuc antistati- 
zată. Beneficiarii, combinatele mi
niere Valea Jiului, Motru, Ploiești 
ș.a., așteaptă. 

Ministerul 
în prezent, 
unități mi- 
cu serioase

de modernizare : echiparea transpor
toarelor de mare capacitate cu dis
pozitive automate de control, supra- 
inălțarea stațiilor de acționare a 
benzilor, secționarea circuitelor 
transportoare cu lungimi mari, îm
bunătățirea soluțiilor de vulcanizare, 
ceea ce a avut ca efect sporirea fia
bilității utilajelor conducătoare și a 
circuitelor magistrale, iar ca urmare 
— creșterea cu 5—10 la sută a indi
cilor de folosire extensivă și inten
sivă a liniilor tehnologice de exca- 
vare și transport. Așa se explică și 
faptul că, în luna mai, am recupe
rat 40 000 tone cărbune din restanța 
acumulată în prima parte a anu
lui, iar pe întreaga perioadă am 
excavat suplimentar o cantitate 
de peste un milion metri cubi de 
steril. In această susținută 
s-au remarcat formațiile de 
cavatoarele cu rotor conduse 
gădierii Gheorghe Predescu, 
Băleanu și Constantin Oprița.

Rezultatele obținute in aceste zile 
de minerii de la Lupoaia confirmă 
hotărîrea lor de a pune cît mai bine 
în valoare puternicul potențial teh
nic din dotare, de a încheia atît pri
mul semestru, cît și întregul an cu 
planul de producție îndeplinit în mod 
exemplar. (Dumitru Prună).

acțiune 
pe ex- 
de bri- 
Nicolae

• întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante Bucu
rești trebuie să urgenteze livrările 
de cabluri pentru combine și per
foratoare, fără de care un număr 
important de utilaje miniere nu 
pot fi puse in funcțiune la terme
nele

O 
sînt 
tone 
le-a 
minier Satu Mare. Acest 
se adresează 
profil din cadrul Centralei indus
triale de utilaj minier și mașini de 
ridicat Timișoara, care, de aseme
nea, au restanțe față de mineri.

• La 900 de tone se ridică res
tanța întreprinderii de utilaj mi
nier Petroșani, care nu a livrat 
grinzile și transportoarele cu ra- 
cleți TR-2 planificate unităților 
miniere din Valea Jiului.

planificate.
Minărilor din Valea Jiului le 
absolut necesare cele 4 300 
utilaje miniere pe care nu 

livrat întreprinderea de utilaj 
semnal 

și altor unități de

UN PUNCT DE VEDERE AL MINISTERULUI MINELOR:

Eforturile minerilor trebuie să fie
susținute si

în legătură cu modul in care 
se desfășoară activitatea în in
dustria cărbunelui, cu măsurile 
și acțiunile inițiate pentru spo
rirea ritmului de extracție ne-a 
făcut o serie de precizări tova
rășul Ion Deac-Gâf, director
adjunct al direcției plan și ur
mărirea producției din Ministe
rul Minelor.

— După cinci luni, planul la ex
tracția de cărbune nu a fost înde
plinit integral, înregistrîndu-se o 
restanță de 7,1 milioane tone căr
bune net. Rămîneri în urmă se în
registrează atit la cărbunele energe
tic. cit și la huilă. Dar cele mai mari 
restanțe sint la lignit și cărbune brun, 
care se localizează în bazinele car
bonifere Rovinari, Motru, Mehedinți 
și Horezu. Nerealizarea planului la 
producția de cărbune în bazinele 
miniere din Oltenia se datorează în 
principal rămînerilor în urmă înre
gistrate la descopertă, ceea ce creează 
serioase dificultăți în menținerea ca
pacității de producție la nivelul pro
gramat. O altă cauză a nerealizări- 
lor la extracția de lignit se dato
rează gradului încă scăzut de folo
sire a utilajelor de pe liniile teh
nologice din cariere, indicele inten
siv fiind în medie de 61,7 la sută, 
față de 65.5 la sută programat, iar 
indicele extensiv — de numai 
671 metri cubi șl tone pe oră, 
față de 860 metri cubi și tone pe 
oră. cît este planificat.

— Care «înt cauzele nefolosirli la 
întreaga capacitate a utilajelor ?

—- In multe situații, aceste echipa
mente deosebit de complexe nu sînt 
folosite la indicii planificați din cau
ze subiective : organizarea mai slabă 
a munci', efectuarea cu întîrziere a 
intervențiilor, reviziilor și repara
țiilor, indisciplinei în producție ș.a. 
Dar sint și cauze de fond, pentru 
soluționarea cărora trebuie să inter
vină prompt mai mulți factori, și 
în special constructorii de utilaj mi-

de furnizorii de utilaje
nier, furnizorii de motoare electrice, 
cabluri, lubrifianți, benzi de cauciuc, 
care nu în puține cazuri tratează su
perficial, formal, fără răspundere 
problemele cu care unitățile miniere 
se confruntă. Fiabilitatea unor uti
laje a scăzut, iar livrările de mate
riale și piese de schimb nu se fac, ia 
multe cazuri, potrivit contractelor 
încheiate.

— Care sint principalele probleme 
Ce trebuie soluționate urgent de con
ducerea ministerului, de puternicul 
detașament de mineri pentru spo
rirea producției de cărbune ?

— în cariere, principala problemă 
în momentul de față o constituie 
realizarea planului la descopertă. Ex
tracția de lignit în marile cariere de 
la Rovinari și Motru se efectuează 
în straturi tot mai profunde. în ma
joritatea cazurilor s-a ajuns cu ex
tracția sub nivelul hidrostatic. Acest 
lucru implică desfășurarea pe fron
turi largi a unor lucrări de asecare, 
evacuare și drenare a apelor, astfel 
îneît fronturile în cărbune să poată 
avansa în condiții corespunzătoare. 
O problemă deosebită și care ne pri- 
cinuiește mari dificultăți o constituie 
calitatea și fiabilitatea scăzute ale 
excavatoarelor cu rotor, a traspor- 

Așadar, am reținut atît din discuțiile purtate cu specialiști din cadrul 
Ministerului Minelor, cît și din investigațiile făcute în unele bazine car
bonifere, eforturile concentrate, de zi cu zi ale minerilor pentru a 
extrage cantități tot mai mari de cărbune. Este limpede că toți oamenii 
muncii care acționează în acest sector de activitate au înțeles datoria 
patriotică ce le revine pentru a da țării cît mai mult cărbune și răspund 
printr-o deplină angajare chemării adresate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la ședința comună a celor două înalte foruri ale de
mocrației muncitorești de a asigura cantități sporite de cărbune.

Este necesar insă ca. pentru depășirea greutăților ce se mai ivesc 
intr-o unitate sau alta, pentru creșterea ritmului la extracția de căr
bune. alături de mineri o contribuție importantă să-și aducă și între
prinderile constructoare de mașini, care au datoria să livreze ritmic, in 
ordinea montajului utilajele miniere si piesele de schimb contractate.

Grupaj realizat de Gheorqhe IONIȚA

toarelor de mare capacitate, care în 
exploatare au o durată de funcțio
nare mult redusă față de cea pre
văzută în certificatele de garanție.

— Ce măsuri au luat conducerea 
ministerului, consiliile oamenilor 
muncii din unități pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor și sporirea 
producției de cărbune ?

— Analizind stadiul realizării pla
nului la producția de cărbune net, 
biroul executiv al consiliului de con
ducere al Ministerului Minelor a sta
bilit un program de măsuri pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă la 
lucrările de investiții, asigurarea ca
pacităților de producție, realizarea 
producției și atingerea parametrilor 
planificați la aceste capacități, pen
tru creșterea fiabilității utilajelor, 
asimilarea de noi utilaje, asigurarea 
bazei tehnico-materiale și creșterea 
eficienței economice, astfel îneît 
restanțele la producția de cărbune 
să fie recuperate în cît mai multe 
unități miniere începînd chiar cu luna 
iunie. Este un angajament pe deplin 
posibil de realizat dacă avem în ve
dere că. lună de lună, de la începu
tul acestui an, ritmurile de extracție 
la producția de cărbune au fost tot 
mai mari.
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BRAD : Realizări 
ale minerilor

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă între sectoare și formații 
de lucru, harnicul colectiv de la 
întreprinderea minieră Barza-Brad 
obține însemnate succese în pro
ducție. De la începutul anului și 
pînă în prezent, planul a fost de
pășit cu peste 10 milioane lei, rea- 
lizîndu-se suplimentar însemnate 
cantități de sulf, cupru și alte 
produse. De asemenea, productivi
tatea muncii a fost depășită cu 
peste 1 700 lei pe fiecare lucrător, 
iar cheltuielile materiale au fost 
reduse substanțial. (Sabin Cerbu).

VASLUI: Noi apartamente 
pentru oamenii muncii

în aceste zile, lucrătorii între
prinderii Antrepriză de construcții 
montaj au finalizat și predat bene
ficiarilor din municipiile Vaslui și 
Bîrlad, din orașele Huși și Ne
grești noi apartamente, cu fini
saje superioare și grad sporit de 
confort. în acest fel, de la începu
tul anului și pînă acum, în județ 
s-au mutat în casă nouă peste 500 
de familii de oameni ai muncii. în

Fără îndoială, „Hermes1* este 
una dintre reușitele competiții 
încadrate Festivalului național 
„Cintarea României", o ma
nifestare organizată de că
tre comitetul Uniunii sindicate
lor din comerț, cooperație și tu
rism. la care participă mii de 
artiști amatori din sectorul cir
culației mărfurilor. Reușită, in 
primul rind prin consecvența 
cu care, de la o etapă la alta — 
acum implinindu-se cea de-a 
8-a ediție — a antrenat un nu
măr din ce in ce mai mare 
de talente, colaborind cu ar
tiști profesioniști, urmărind 
ridicarea calității, îmbinarea ar
monioasă a tuturor genurilor 
înscrise in concurs. „Este o rea
litate — spunea inginera Ma
ria Duțescu, președinta comite
tului Uniunii sindicatelor din 
comerț, cooperație și consum — 
toate mijloacele și formele ac
tivității politico-educative și cul
turale sint orientate către în
făptuirea sarcinilor de dezvol
tare economico-socială in etapa 
actuală, către soluționarea pro
blemelor majore ale progresului 
societății noastre. Sindicatele 
din unitățile comerțului de stat, 
de turism și cooperație activea
ză pentru ca fiecare întreprin
dere să devină o adevărată

ATLETISM
Un nou record național
în prima zi a concursului republi

can atletic de primăvară, ce se des
fășoară pe stadionul „23 August1* din 
Capitală, Sorin Matei a stabilit un 
nou record național în proba de să
ritură în înălțime cu rezultatul de

Performanțe de valoare
la concursul Internațional „P.T.S.* de la Bratislava

Una dintre cele mai mari perfor
mante atletice ale actualului sezon 
preolimpic s-a înregistrat acum cite- 
va zile pe stadionul din Bratislava, 
în cadrul competiției internaționale 
„P.T.S.", inclus în seria mondială a 
întilnirilor pentru Marele premiu 
„I.A.A.F.-Mobil“ rezervat celor mai 
buni atleți din lume. Vedeta reuniu
nii avea să fie cunoscutul atlet so
vietic Serghei Bubka, cel ce domină 
cu toată autoritatea proba de sări
tură cu prăjina. Deținător al recor
dului mondial (6,03 m), el a reușit 
de această dată să-și depășească 
fantastica performanță sărind, din 
prima încercare, peste ștacheta înăl
țată la 6,05 m. Prin maniera cu care 
execută săriturile (cu ‘ o ușurință 
ce-i impresionează pe toți specialiș
tii), prin forma care o deține, Serghei 
Bubka poate fi considerat atletul cu 
cele mai mari (și sigure !) șanse la 
cucerirea titlului olimpic în această 
probă. Ar rămîne să se cunoască 
poate doar rezultatul tehnic. Oricum, 
peste 6 metri, dacă nu chiar... un nou 
record al lumii.

Tradiționalul concurs atletic de la 
Bratislava — care a reunit peste 300 
de atleți și atlete din aproape 40 de 
țări — a fost marcat și de alte re
zultate de certă valoare, autorii 
unora dintre acestea avînd, de ase
menea, prestigioase cărți de vizită. 
Astfel, sprinterul american Calvin 
Smith și-a onorat prezența cu o vic
torie mult aplaudată în proba sa 
preferată. EI a parcurs 100 m plat 
în 10,07 sec., cu 12 sutimi mai puțin 
decît al doilea clasat, brazilianul 
Robson Caetano. O cursă spectacu
loasă, avînd în prim-plan două soe- 
cialiste recunoscute, și la 100 m gar
duri femei. Cîștigătoare : atleta bul
gară Iordanka Denkova (12,47 sec.), 
secundată, la numai 3 sutimi, de co

același timp, datorită unei mai 
bune organizări a activității și gra
dului sporit de industrializare a 
lucrărilor, alte 1 300 de apartamen
te se află în faze înaintate de exe
cuție. De remarcat că, în ultimele 
două decenii, în orașele și satele 
județului Vaslui au fost construite 
peste 55 000 noi locuințe. (Petru 
Necula).

BACĂU : Produse 
cu caracteristici 

superioare
Valorificînd inteligența tehnică 

proprie, specialiștii și muncitorii 
Ir treprinderii mecanice din Bacău 
au asimilat și introdus în fabri
cație in perioada care a trecut din 
acest an, peste 20 de noi produse 
cu caracteristici tehnice și funcțio
nale superioare. între acestea, se 
numără noile tipuri de organe de 
asamblare pentru centrale elec
trice nucleare, pentru industria de 
automobile și industria construc
toare de mașini. De asemenea, au 
fost introduse în fabricație, în pre
mieră. organele de asamblare pen
tru instalații petroliere și stații 
de preparare a betoanelor des

școală a educației revoluționare. 
Manifestarea cultural-educativă 
„Hermes" se înscrie in această 
direcție".

Așadar, „Hermes, concurs ’88“; 
a lansat in faza de masă 280 
de brigăzi artistice și grupuri de 
satiră, 86 de formații de mon-

întrecerea 
talentelor

taje literar-muzicale, 161 gru
puri vocale, grupuri instrumen
tale, 18 colective de dans te
matic. 6 orchestre de muzică 
populară, 14 de muzică ușoară, 
in total un număr de 588 de co
lective artistice ! A demonstrat 
că acolo unde există un fertil 
dialog intre artiștii amatori și 
forurile de cultură sau spri
jinul unor conducători de 
instituții (spre exemplu, Iosif 
Cuibuș din Satu Mare, Ion Ro
tam — Brașov, Elena Popescu 
Butușină și Ilinca Chirculescu 
din Drobeta-Turnu Severin etc.) 
— roadele sint deosebite. Ar
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la săritura în înălțime
2,37 m, una dintre cele mai bune 
performanțe mondiale ale sezonului. 
Alte rezultate : 1 500 m : Viorica
Ghican — 4’02”76/100 ; aruncarea
discului : Daniela Costian — 71 m. 
Competiția continuă astăzi de la ora 
9 și după-amiază de la ora 16,30.

lega sa Ginka Zagorceva. Victorii 
spectaculoase și la 200 m plat fe
mei (Silke Moller din R.D.G. — 22,56 
sec.), 400 m garduri (americanul Nat 
Page, în 49,65 sec.), săritura în lun
gime femei poloneza Jolanta Bart- 
czak — 6,90 m), triplu salt (sovieticul 
Oleg Procenko — 17,55 m), la 10 000 
m (etiopianul Haji Bulbula — 
28:03,78), săritura în înălțime (sovie
ticul Rudolf Povanicin — 2,36 m), o 
milă femei (braziliana Soraya Telles
— 4:30,05), aruncarea suliței femei 
(cubaneza Yvonne Leal — 66,52 m) 
etc.

Despre atleții noștri care au parti
cipat la acest concurs, mai puține 
lucruri îmbucurătoare. Rezultatele 
lor au fost, din păcate, modeste. An
trenorul Constantin Crețu căuta ex
plicația în oboseala acumulată de ei 
la concursul internațional de Ia Os
trava, ce avusese loc cu două zile 
înainte. La Ostrava, în condiții me
teorologice foarte puțin favorabile 
(ploaie puternică), au obținut patru 
victorii : la suliță bărbați (C. Miclea
— 75.98 m)‘, la 100 m garduri și lun
gime femei (prin Liliana Năstase — 
cu 13,10, respectiv, 6,30 m), la 1500 
m femei (Stănescu Mariana — 
4:18,01).

O dată cu sublinierea spectaculo
zității întrecerilor și a valorii rezut- 
tatelor înregistrate pe stadionul din 
Bratislava, se cuvine menționat și 
succesul de organizare. Ziarul 
„Pravda“-Bratislava (organul de 
presă al Partidului Comunist Slovac), 
televiziunea și întreprinderea „Slov- 
naft“ din Bratislava au asigurat, îm
preună cu alte foruri locale, toate 
condițiile pentru buna desfășurare 
a acestei competiții atletice de mare 
anvergură.

Ion DUMITR1U 

tinate exportului, precum și orga
ne de asamblare pentru liniile 
electrice de inaltă tensiune. Este 
de remarcat că produsele noi și 
modernizate reprezintă în acest 
cincinal mai mult de 60 la sută din 
totalul producției industriale. 
(Gheorghe Baltă).

BUZĂU : Modernizarea 
rețelei comerciale

în perioada care a trecut din a- 
cest an, ca urmare a eforturilor 
susținute ale constructorilor și be
neficiarilor, s-au înregistrat rezul
tate deosebite în dezvoltarea și 
modernizarea rețelei comerciale. în 
această acțiune au fost cuprinse 
peste 30 de unități din municipiul 
Buzău și orașul Rîmnicu Sărat. în 
satele județului au fost înființate 
14 noi unități. De asemenea, zile
le acestea, în vecinătatea platfor
mei industriale din municipiul Bu
zău, și-a redeschis porțile tradițio
nalului tîrg anual de vară „Dră- 
gaica“, unde, alături de unitățile 
comerciale reprezentative buzoie- 
ne, sînt prezente cu mărfuri de 
bună calitate cooperative meșteșu
gărești din 20 de județe ale țării. 
(Stelian Chiper).

gumente convingătoare ? Gala 
laureaților, care a evidențiat un 
deosebit grup de satiră și umor 
al I.C.S.M.I. Bacău (instructor 
Nicolae Driu) și brigada artistică 
a I.C.S.M.I. Piatra Neamț (in
structori Dem Rusu și Gh. Hi- 
bovski) — texte subtile, acide, 
penetrante, un talentat grup 
vocal cameral din Rimnicu Sărat 
(I.C.S. Mixtă) — dirijat de 
Ecaterina Homescu, un vibrant 
montaj literar muzical — I.C.S. 
Alimentara Satu Mare, un in
spirat poem despre soare și 
lumină — alcătuit de Ion 
Vădan, elegantul dans te
matic al formației de la 
I.C.S.M.I. Brăila (libretul Teo
dor Vasilescu și Gh. Chole- 
vas), două momente satirice 
pline de savoare, de vervă a- 
parținind brigăzilor artistice de 
la I.C.S. Cocor București si 
UJECOOP Vrancea... Un spec
tacol remarcabil deci, in regia 
artistică a lui Bogdan Căuș, 
prezentat de Cristiana Bota, 
care a relevat, o dată mai mult, 
că pretutindeni, in toate mediile 
și profesiile sint talente și 
vocații promițătoare, capabile 
să ridice nivelul și calitatea vie
ții spirituale, artistice.

Smaranda OȚEANU

TENIS :
România - Btdgaria 3-0

SOFIA 11 (Agerpres). — în meciul 
de tenis dintre echipele Bulgariei și 
României, ce se dispută la Sofia în 
cadrul Cupei Davis (zona euroafri- 
cană, grupa B), după ziua a doua 
scorul este de 3—0 în favoarea spor
tivilor români. în partida de dublu, 
perechea Segărceanu, Cosac a intre- 
cut cu 6—4, 6—1, 6—4 cuplul Stama- 
tov, Velev. Astăzi au loc ultimele 
două partide de simplu.

FOTBAL
Azi, în divizia „A”

Meciurile din etapa a 32-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal se vor 
disputa astăzi, după următorul pro
gram : Dinamo — Corvinul Hunedoa
ra (stadionul Dinamo) ; Victoria 
București — Sportul studențesc (sta
dionul Victoria din cadrul Comple
xului sportiv Dinamo) ; S.C. Bacău 
— Petrolul Ploiești ; Universitatea 
Craiova — F.C. Olt ; C.S.M. Sucea
va — Oțelul Galați ; F.C. Argeș Pi
tești — Flacăra Moreni ; Universi
tatea CIuj-Napoca — Steaua ; A.S.A. 
Tg. Mureș — F.C.M. Brașov ; Poli
tehnica Timișoara — Rapid.

Partidele vor începe la ora 18.00.

Euro ’88
Vineri seara a fost inaugurat tur

neul final al campionatului euro
pean de fotbal cu partida dintre 
echipele Italiei și R. F. Germania. 
Meciul s-a terminat la egalitate 1—1 
(0-0).

Sîmbătă, la Hanovra, în prezența a 
60 000 de spectatori, în meci pentru 
turneul final al campionatului euro
pean de fotbal, echipa Spaniei a în
trecut cu scorul de 3—2 (1—1) selec
ționata Danemarcei. Au marcat : 
Michel, Butragueno, Gordillo, res
pectiv, Laudrup și Poulsen. în clasa
mentul grupei A conduce Spania cu 
două puncte, urmată de R.F. Ger
mania și Italia cîte un punct, Dane
marca zero puncte.

în sala Radioteleviziunii române 
a avut loc, sîmbătă, concertul or
chestrei de instrumente naționale din 
Nanjing — Republica Populară Chi
neză, aflată în turneu în țara noas
tră. Concertele artiștilor oaspeți au 
fost prezentate, de asemenea, la Ti
mișoara. Publicul român a apreciat 
arta interpretativă și originalitatea 
pieselor muzicale și prelucrările din 
folclorul tradițional chinez.

Au luat parte membri ai condu
cerii Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

A participat Wang Jinqing, amba
sadorul Republicii Populare Chineze 
la București.

t V
11.30 Lumea copiilor • Telefilmoteca

de ghiozdan : „Baladă pentru 
Măriuca\ Producție a studioului 
„București". Scenariu : Călin
Gruia, Titel Constantinescu. Re
gia : Constantin Neagu, Titel Con
stantinescu. Episodul 1

12.30 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României (color). Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste \Și cu Comitetul de cul

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 iunie, ora 20 — 15 iunie, 
ora 20. In țară : După o răcire trecă
toare în majoritatea regiunilor, vre
mea se va încălzi din nou. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
jumătatea de nord a țării, unde, mai 
ales în prima parte a intervalului, vor 
cădea ploi locale, ce vor avea și ca
racter de aversă, însoțite, izolat, de

Longevitatea activă a populației cinema

Ieri s-au încheiat în Capitală lu
crările primului Congres național de 
gerontologie și geriatrie, la care au 
participat numeroși specialiști din 
România și reputați medici din 22 
țări. Larga participare la această 
prestigioasă manifestare științifică 
demonstrează interesul pentru aspec
tele medicale și sociale ale proble
mei bătrîneții, interes justificat și 
prin faptul că la sfîrșitul acestui 
secol vîrstnicii vor reprezenta 20 la 
sută din populația lumii.

Tematica extrem de bogată și de 
variată, cu peste 460 lucrări, a oferit 
participanților cele mai recente date, 
contribuții valoroase la elucidarea 
proceselor de imbătrînire a organis
mului. ultimele progrese realizate în 
domeniul gerontologiei și geriatriei, 
probleme complexe care au favori
zat un fructuos schimb de opinii.

O primă categorie de lucrări s-a 
referit la biometria îmbătrînirii, res
pectiv la procesele care marchează 
bătrînetea și senescența ; a doua 
temă de mare actualitate si com
plexitate a fost îmbătrânirea cere
brală : ultima grupare de lucrări 
abordind integrarea socială a vîrstni- 
cilor. participarea lor la viata socio- 
economică pentru menținerea capa
cităților fizice și psihice cit mai 
multi ani.

Organismul nu îmbătrînește mai 
repede la 80 de ani decît la 40, dar 
cu virsta .el acumulează diferite tul
burări și suferințe, care diferă de la 
om la om. Modificările (morfo-func- 
ționale) produse în organism in 
timp reprezintă problema funda
mentală a gerontologiei, care studia
ză procesul normal, fiziologic, de 
îmbătrinire. Modul cum îmbătrînim 
sau ritmul de îmbătrinire a organis
mului reprezintă o problemă nu numai 
medicală. A îmbătrîni frumos și 
demn este o artă și o știință, iar 
longevitatea activă este posibilă — 
susțin participant» la această pres
tigioasă manifestare științifică — cu 
condiția de a învăța să ne păstrăm 
sănătatea, să prevenim îmbolnă
virile.

Concluziile rezultate din studierea 
unor colectivități sau longevivi sint 
deosebit de utile ; în acest sens au 
fost comunicate numeroase rezultate 
de la noi si din alte țări. Astfel, un 
studiu recent efectuat într-un județ 
al tării, pe longevivi de 90 ani și 
peste, arată că 88 la sută din ei pro
veneau din părinți sau bunici longe
vivi ; 72 la sută trăiesc în mediu 
familial, au avut profesii și un mod 
de viată nesedentare ; 73 la sută
s-au alimentat mixt, au avut toată 
viata o greutate normală, nu au avut 
deprinderi neigienice. 93 la sută fiind 
nefumători și 66 la sută nu consu
mă alcool**; 72 la sută nu au avut 
obișnuința de a consuma medica
mente.

Foarte multe din lucrările pre
zentate s-au referit la preocupări 
concrete privind prevenirea îmbă- 
trinirii la persoanele active din di

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
Congresului național de gerontologie 
și geriatrie, la care au participat pes
te 500 specialiști români, precum și 
cercetători, cadre medicale din alte 
țări. Comunicările și referatele pre
zentate au abordat o bogată proble
matică privind diferitele aspecte ale 
procesului de îmbătrinire, bazele 
gerontobiologiei și implicațiile sale 
medico-sociale, participarea vîrstni- 
cilor la viața economică și socială. în 
acest context, a fost relevată contri
buția gerontologiei și geriatriei la ri
dicarea calității actului medical și 
menținerea stării de sănătate a popu
lației. în cadrul lucrărilor congresu
lui, școala românească de specialitate 
a prezentat metode originale de tra
tament gerontologie și geriatrie.

(Agerpres)

tură și educație socialistă al ju
dețului Hunedoara

20.20 Film artistic. „Dezrădăcinați!"
21,50 Telejurnal

LUNI, 13 IUNIE
20,00 Telejurnal
20,25 în pregătirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. Un amplu și însuflețltor 
program pentru perfecționarea în
tregii activități. Autofinanțarea — 
expresie a capacității întreprinde
rilor de a-și organiza și desfășura 
activitatea

20,45 Tezaur folcloric (color). Perma
nențe ale cîntecului românesc

21.20 Occident ’88 —• documentar
2*1,35 Omul nou în lumina spiritului 

revoluționar și a iubirii de patrie. 
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descărcări electrice. în celelalte re
giuni, ploile vor fi izolate și %e vor 
semnala îndeosebi după-amiezele. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în general, 
între 8 și 18 grade, iar cele maxime, 
în general, între 20 «și 30 de grade, 
în București : După o răcire trecătoa
re, vremea se va încălzi. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros după-amieze- 
le, cînd, temporar, condițiile sînt fa
vorabile ploii de scurtă durată. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 15 și 
18 grade, iar cele maxime între 27 și 
30 de grade.

- o posibilitate reală
ferite unități de producție, prin în
grijirea omului bolnav, dar si a celui 
sănătos „total", căruia medicul îi 
cunoaște mediul de viață și de mun
că. Aceste preocupări ale medicilor 
din toate județele tării sînt deosebit 
de importante, deoarece bolile cro
nice degenerative asociate bătrîneții 
pot apărea încă din copilărie, prece
date de perioade lungi d,e evoluție, 
fără semne alarmante. între factorii 
implicați direct în procesul de îm- 
bătrînire a organismului se află cel 
legați de stilul de viată șl de mun
că. Un rol important revine alimen
tației echilibrate și fără excese, eli
minării fumatului și a abuzului de 
alcool, combaterii stărilor de încor
dare din cauza muncii în asalt, prin 
organizarea rațională a activităților 
fizice și intelectuale, acordînd odih
nei și relaxării orele necesare fiecărei 
categorii de vîrstă. Se recomandă 
totodată combaterea sedentarismului

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

si a supragreutătii corporale încă din 
copilărie prin deprinderi de viată 
sănătoasă. Foarte mulți autori au 
demonstrat că factorii de mediu ex
tern pot influenta organismul chiar 
si cînd programarea genetică sau 
ereditatea este favorabilă în cazul 
urmașilor cu părinți sau bunici lon
gevivi. Deci sîntem in măsură fie
care. prin modul de viață pe care 
îl adoptăm, să beneficiem de o lon
gevitate activă.

îmbătrînirea psihologică sau cere
brală depinde atît de factori eredi
tari. cît și de modul de viată. în an
samblu. este un fenomen în care sînt 
implicate fenomene de la nivel mo
lecular și celular pînă la structurile 
sociale : familie, mediu ambiant etc. 
în contextul cărora se desfășoară 
îmbătrînirea.

Dacă în condiții de laborator celu
lele nervoase/pot ajunge la o longe
vitate echivalentă cu virsta de 150 
ani. în realitate în organismul nos
tru îmbătrînirea cerebrală se poate 
produce foarte repede în comparație 
cu programarea ei. Această îmbătrî- 
nire a creierului apare prin pier
derea capacității vaselor de singe, 
supuse aterosclerozei. de a iriga co
respunzător creierul. în același sens 
acționează asupra vaselor de sînge 
si a creierului și substanțele toxice 
(alcoolul, fumatul etc.) pătrunse în 
sînge.

Datele biologiei celulare si mole
culare ale procesului de îmbătrinire 
deschid noi căi de intervenție la 
acest nivel. De asemenea, cu ajuto
rul unor metode moderne, ca micro
scopul electronic, s-au putut des
coperi modificări extrem de fine, ul-

Doamnei CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

MANILA
La a 90-a aniversare a proclamării independenței — Ziua națională a 

Republicii Filipine — îmi face o deosebită plăcere să vă transmit călduroase 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului filipinez pace și prosperitate.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare din
tre țările noastre se vor dezvolta continuu, în folosul popoarelor român și 
filipinez, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul filipinez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 90 de ani de la 
proclamarea primei republici, eve
niment care a marcat victoria for
țelor patriotice în lupta pentru li
chidarea dominației coloniale și 
dezvoltarea de sine stătătoare a 
țării.

Republica Filipine este un stat 
insular, cu o suprafață de 300 000 
kmp și o populație de aproximativ 
50 milioane de locuitori. Din cele 
peste 7 500 de insule care compun 
arhipelagul, numai două au o în
tindere mai fnare : Luzon, în nord, 
și Mindanao, în sud. Aici se des
fășoară cea mai mare parte a ac
tivității economice. Marile bogății 
ale solului și subsolului, ca și ve
getația luxuriantă a acestor melea
guri au stîrnit odinioară interesul 
colonialiștilor, care și-au instaurat 
dominația asupra Filipinelor, je- 
fuindu-le fără milă. Poporul fili
pinez nu a acceptat însă niciodată 
această situație. Istoria mai ve
che și contemporană a țării cu
prinde numeroase pagini de luptă 
dîrză pentru libertate, luptă încu
nunată de proclamarea indepen
denței țării la 4 iulie 1946.

în ultimii ani, statul filipinez a 
intrat într-o nouă etapă a dezvol
tării sale. Guvernul președintelui 
Corazon Aquino, care a preluat 
puterea în februarie 1986, a ini
țiat un proces de transformări 
structurale, preconizînd înfăptuirea

trastructurale la nivelul arterelor la 
persoane in vîrstă de 22 pînă la 65 
ani care sufereau de hipertensiune 
arterială, alcoolism, tabagism etc. 
Observarea acestor modificări arte- 
riosclerotice în peretele arterial și 
modificările ateromatoase în diferite 
stadii de evoluție (aterogeneză. ate- 
roscleroză) la vîrste chiar tinere sînt 
un adevărat semnal de alarmă pen
tru a se lua măsurile necesare de 
prevenire a fenomenelor îmbătrî
nirii timpurii.

în ce privește cea de-a treia temă 
abordată în cadrul bogatei tematici, 
și anume participarea vîrstnicului la 
viața socio-economică, cercetări efec
tuate în tară la noi și bogata expe
riență acumulată în ultimii ani în 
toate județele țării, și nu numai de 
la noi, dovedesc că oamenii cei mai 
acțivi și cumpătați se bucură de să
nătate și viată îndelungată. In aces
te condiții, mișcarea are numeroase 
efecte favorabile de la nivel enzima- 
tic — biochimic pină la etajele supe
rioare ale sistemului nervos, asigu- 
rind alături de alti factori (nutrițio
nali. bioclimatici. sociali ș.a.) longe
vitatea organismului. Cercetările în
treprinse dovedesc că exercițiile fi
zice determină la rîndul lor un echi
libru mai bun între procesele cor- 
ticale (de la nivelul creierului) și in
fluențează favorabil metabolismul 
neuronal, respectiv al celulei nervoa
se. îneît procesele de distrugere con
diționate de avansarea in vîrstă sînt 
diminuate.

Participarea vîrstnicului la rezol
varea diferitelor servicii în cadrul 
familiei sau al localității în care tră
iește sporește sentimentul acestuia 
de utilitate, stimulator pentru men
ținerea unei bune stări de sănătate.

în ultimii ani se constată o schim
bare de atitudine, atît la medici, cît 
și la populație, o atitudine activă, de 
încredere și optimism prin posibili
tățile actuale de a interveni în pro
cesele de îmbătrinire. în acest sens 
s-au comunicat rezultatele bune obți
nute. prin folosirea substanțelor 
eutrofice de prevenire a îmbătrînirii 
si a bolilor asociate acesteia. Trata
mentele cu produsele originale ro
mânești Gerovital și Aslavital se 
bucură de o largă apreciere în tară 
Si peste hotare. Lucrările congresu
lui au oferit posibilitatea unui 
schimb larg de opinii cu privire la 
contribuția științifică și te-apeutică 
originală a specialiștilor noștri, con
ceptul de gerontoprofilaxie — preve
nirea îmbătrînirii — fiind in prezent 
acceptat de specialiștii si din alte 
țări. însăși existența unui institut 
national cu acest profil, o prioritate 
a tării noastre pe plan mondial, re
flectă preocuparea constantă a poli
ticii partidului și statului nostru de 
promovare a stării de sănătate, de 
prelungire a vieții active, de asigu
rare a tinereții și vigorii populației.

Elena MANTU 

reformei agrare, abolirea monopo
lurilor, liberalizarea comerțului, 
reașezarea sistemului de taxe și 
impozite etc. Deși aceste acțiuni 
sînt încă în stadiul inițial, ele 
n-au întirziat să-și facă simțite 
roadele. Anul trecut s-a înregis
trat o creștere sensibilă a produ
sului național brut și a avut loc o 
intensificare a eforturilor de va
lorificare a resurselor naturale. în 
dorința de a consolida independen
ța țării, parlamentul filipinez s-a 
pronunțat pentru revizuirea acor
durilor privind bazele militare 
americane din Filipine.

între România și Filipine s-au 
statornicit, de-a lungul anilor, 
relații de colaborare, întemeiate 
pe stimă și respect reciproc. La 
Organizația Națiunilor Unite, în 
cadrul „Grupului celor 77“, există, 
de asemenea, o bună conlucrare 
între țările noastre în promovarea 
țelurilor instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, păcii și 
progresului în lume.

De ambele părți s-a exprimat 
convingerea că există toate condi
țiile pentru ca relațiile bune, de 
prietenie și colaborare româno-fi- 
lipineze să cunoască o dezvoltare 
continuă — pe plan economic, ști
ințific, cultural, precum și în alte 
domenii de interes comun, sDre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
generale a înțelegerii și colaborării 
internaționale.

S In fiecare zi mi-e dor de line : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20
• Flăcări pe comori : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20. AURORA (35 04 66) — 9: 11' 13; 
15; 17,15; 19,30
• Miss Iugoslavia — 9; 11; 13; 15, 
Iacob — 17; 19,15: UNION (13 )9 04) 
C Duminică in familie : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19, LIRA 
(31 71 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi ; FLOKEASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de aur ; MUNCA (21 50 97)
— 15; 19
0 Operație riscantă; LUMINA 
(14 74 16) — 17,45; 20
0 Desene animate — 11; 13, îndră- 
gostiții și Clinele — 9; 15: 17, Rezervă 
la start — 19 : DOINA (16 35 38)
0 Transport primejdios : LUMINA — 
9; 11; 13,15; 15,30; BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
0 Temerarii de la scara doi — 9; 
11,15; 13,30; Cronica adolescenței — 
15,45; 18; 20: GRIVIȚA (17 08 58)
0 Incoruptibilul de la etajul XIX : 
PACEA (71 30 85) — 9; 11; 13; 15;
17; 20
0 Egreta de fildeș : VIITORUL 
(10 67 40) — 14,30
0 Nu e ușor cn bărbații : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30 
0 Munții In flăcări : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 10; 
Marea — 18; (sala Amfiteatru) :
Actorul — 10; Contrabasul — 18; 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 
14; Clovnii — 18
0 Filarmonica „George Enescu** 

'(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Anne Marie Ene — 
vioară, Cătălin Ene — pian — 10,30; 
(Ateneul Român) : Concert de con
certe — orchestra Liceului de artă 
„George Enescu". Dirijor : Nicolae 
Racu — 11; „Lui Eminescu". Concer
tul grupului de muzică nouă „TRA
IECT". Conducerea muzicală : Sorin 
Lerescu. Recită: Leopoldina Bălănuță
— 17
0 Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11; Bufonul, Nunta insin- 
gerată — 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Povestea soldățelului de plumb — 
10,30; Secretul lui Marco Polo — 18 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 10,30; Cu 
ușile închise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pier
dută — 10,30; Anchetă asupra unui 
tinăr care nu a făcut nimic — 18 
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10; Cerul înstelat deasupra 
noastră — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ana-Lia — 11; Bătrina și hoțul — 19 
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18; 
(sala Studio) : Complotul miliardari
lor — 18,30
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Regina balului — 18; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Bărbierul din 
Sevilla — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (15 56 78, grădina Boema) : O 
seară la Boema — 19; (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Belmondo al ll-lea
— 18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, 
la Teatrul de comedie) : Și totuși, o 
mare iubire — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 10,30
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! • O NOUĂ PERFORMANTĂ

A CALCULATORULUI. în Japonia a 
i fost aprobat oficial programul vizînd 
1 realizarea unui calculator de generația 
1 a cincea. Specialiștii niponi speră să-1 
' poată construi pină în anul 1991. Noua ma- 
ț șină electronică de calcul va fi capabilă de 
t „gindire", adică va putea adopta indepen- 
1 dent soluții logice, pe baza datelor care 
l îi sint introduse în memorie, periormanța 

de care actualele calculatoare nu sint în
| stare.
I Lucrările de realizare a unui model la 
, scară redusă al calculatorului au demarat 
| încă din luna martie a.c. Acesta va dispune 
i de 64 de „blocuri de gindire**. Prototipul 
’ marelui calculator de generația a cincea 
\ care urmează să fie construit. în conti- 
î nuare, va cuprinde mii de asemenea 
’ „blocuri de gindire", capabile să efectueze 
l simultan miliarde de operațiuni diferite, 

apropiindu-se astfel de capacitatea creie- 
| rului uman. Eforturi in vederea realizării 
i unor calculatoare asemănătoare se des- 
> fășoară și în alte țări ale lumii, cum ar fi 
| S.U.A. și Marea Britanie.

• CREIERUL ȘL. GEOMETRIA.
Pentru a calcula adincimea și distanța la 
care se deplasează obiectele în cimpul 
vizual, creierul uman se slujește de ele
mente de geometrie. Această concluzie a 
reieșit din studiile întreprinse de un grup 
de specialiști oftalmologi de la Universi
tatea „Smith Kettlewell" din San Fran
cisco. încercînd să descifreze procesele 
sistemului nervos care permit omului să 
obțină pe retină o imagine tridimensională, 
ei au ajuns să formuleze ipoteza că sec
vențele înregistrate prin simțul văzului 
sint „prelucrate" în creier, grație unui sis
tem matematic codificat.

Revista britanică ..Nature", care con
semnează știrea, arată că. deocamdată, 
autorii ipotezei nu pot preciza natura — 
genetică ori dobîndită — a acestui proces. 
Ei afirmă insă că, probabil, neputind înre
gistra secvențe simultane, unul dintre ochi 
surprinde, cu fracțiuni de secundă înaintea 
celuilalt, o parte din imagine, care este 
apoi „sintetizată" în „calculatorul" cere
bral.

• CELE MAI VECHI SCRIERI? 
în centrul Chinei, în provincia Henan, 
arheologii chinezi au descoperit, în cadrul 
așezării neolitice de la Jiahu, mai multe 
oase de animale și carapace de broască 
țestoasă purtind diverse inscripții. Spe
cialiștii consideră că acestea reprezintă 
cele mai vechi caractere scrise, tehnicile 
de datare stabilind că ele au fost reali
zate in urmă cu 8 000 de ani. Prin urmare, 
inscripțiile recent descoperite sînt mai 
vechi decît cele pe oase de animale și 
carapace de broască țestoasă de pe vre
mea dinastiei Shang (1600—1100 î.e.n.), dar 
și decit cele de pe sulurile de papirus ale 
Egiptului antic, documente scrise socotite 
pină acum drept cele mai vechi din lume.

Centrul Chinei este unul din leagănele 
civilizației chineze. Renumitele ruine din 
Yin, unde s-a descoperit, din 1899 încoace, 
un mare număr de oase de animale și ca
rapace de țestoasă purtînd inscripții, se 
află in această regiune. Unele dintre sim
bolurile ce figurează printre inscripțiile 
recent descoperite la Jiahu se aseamănă 

cu cele găsite în ruinele din Yin. ceea ce 
dovedește existența unei anumite legături 
între cele două tipuri de inscripții, oferind 
importante indicii pentru studierea originii 
caracterelor chineze.

Totodată, s-au descoperit mai multe 
fluiere din oase de animale, cu o lungime 
de 20 cm și prevăzute cu șapte orificii. 
Fluierul din os este cel mai vechi instru
ment muzical descoperit în China. Ruinele 
din Jiahu ocupă o suprafață de 50 000 de 
mp și se apreciază că ele vor mai oferi și 
alte surprize arheologilor. Din 1983 și pînă 
in prezent s-au descoperit aici vestigiile 
unui mare număr de locuințe, de cuptoare 
și de morminte.

• EVOLUȚIA CLIMEI. Cerce
tări întreprinse de oameni de știință bri
tanici au permis să se tragă concluzia că, 
pentru emisfera nordică, ultimii cinci ani 
au fost cei mai călduroși din 1851 și pînă 
în prezent. încălzirea treptată a climei a 
început in 1920. s-a întrerupt între 1950 și 
1970, după care s-a reluat, continuînd și 
actualmente. Cercetătorii britanici aprecia

ză că această tendință se va menține cel 
puțin pînă la finele secolului. Printre cau
zele creșterii temperaturii la nivel global, 
oamenii de știință consideră că figurează, 
firește, acumularea de bioxid de carbon în 
atmosferă. Mai există însă și alte cauze ce 
nu trebuie desconsiderate. O confirmare a 
faptului că bioxidul de carbon nu joacă 
un rol esențial în procesele climatice la 
nivel global poate'fi găsită în iernile deose
bit de friguroase ce au afectat în ultimii 
ani Marea Britanie și estul Statelor Unite. 
După toate probabilitățile, factorii naturali, 
comparativ cu cei antropogeni, continuă să 
joace rolul principal în fluctuațiile clima
tice, precizează oamenii de știință brita
nici.

• LASER PENTRU RĂSA
DURI. Cunoscuta firmă japoneză „Toshi
ba" a pus la punct un robot destinat di
verselor activități din cadrul serelor și al 
solariilor. Robotul controlează, cu ajutorul 
unui laser încorporat și al unei serii în
tregi de detectoare, verticalitatea răsadu
rilor, corectează, la nevoie, acest parame- 

( 
tru, efectuînd, totodată, și alte operații ț 
complexe. Utilizarea „grădinarului de oțel" l 
se face deocamdată numai experimental. ’

• AUTOBUZE AUTOMATE.
Specialiștii firmei producătoare de auto- J 
mobile din R.F.G., „Daimler-Benz“, au pus 1 
la punct, cu ajutorul tehnicii electronice i 
de calcul, un original sistem de senzori, / 
care, montat pe autobuze, permite rularea ) 
acestora în regim automat intre două șine l 
de beton. Senzorii mențin constantă dis- ’ 
tanța laterală între roțile autobuzului și i 
șinele de beton, astfel incit vehiculul ur- J 
mează traseul fără a mai fi nevoie să se j 
recurgă la sistemul clasic de direcție. Au- i 
tobuzele astfel echipate pot sluji necesită- ’ 
ților transportului în comun din marile ) 
orașe, pe trasee fixe și cu un interval în- i 
tre vehicule controlabil de către calcula- ’ 
tor. Principalul avantaj al sistemului con- ) 
stă în faptul că. în caz de nevoie, este su- l 
ficient să fie deconectat dispozitivul auto- . 
mat. iar la volan să se instaleze un șofer, 1 
pentru ca autobuzele să poată fi folosite | 
și în afara traseului cu șine. i
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România, președintele Nicolae Ceaușescu 
promovează o politică novatoare, 

de larg ecou internațional
COMENTARII Șl APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Politica de pace a României socialiste, demersurile de largă rezo
nanță ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane continuă să fie oglindite in ziare și 
reviste din diferite țări. Mijloacele de informare în masă de peste hotare 
reflectă, totodată, realizările remarcabile ale poporului nostru în toate 
domeniile de activitate in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", roadele efor
tului constant pentru ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație.

„Importante inițiative dedicate 
păcii mondiale11

în articolul „Importante initia
tive românești dedicate păcii în 
lume", revista indiană „SOCIA
LIST PANORAMA" evidențiază : 
Se vorbește despre România ca 
despre o „țară a păcii", iar pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este 
apreciat „Eroul păcii". Aceste a- 
precieri sint rezultatul unei activi
tăți de prestigiu, al unei conduite 
exemplare în relațiile internațio
nale. atît din punct de vedere prin
cipial, cit și al contribuției nova
toare la determinarea evoluției 
vieții internaționale.

Programul românesc de dezar
mare se caracterizează printr-o 
abordare complexă, cuprinzătoare 
și gradată a problemelor, avind ca 
unică bază negocierea — sublinia
ză revista indiană. Principiul de 
acțiune : realizarea echilibrului de 
lorțe nu prin sporirea armamente
lor, nu pe calea intensificării con
tinue a cursei înarmărilor, ci prin 
reducerea la un nivel cit mai scă
zut a înarmărilor și cheltuielilor 
militare, prin trecerea la măsuri 
concrete și efective de dezarmare, 
și in primul rind de dezarmare 
nucleară.

Pledînd pentru o nouă gîndire în 
domeniul securității și stabilind 
ordinea priorităților de acțiune, 
programul românesc de dezarmare 
nu pretinde, in mod automat, o 
abordare și soluționare rigid inter- 
condiționata ale laturilor diverse ale 
acestui proces de maximă comple
xitate. Această metodă de abordare 
s-a verificat în însuși procesul de 
dezarmare, exemplul cel mai eloc
vent fiind domeniul rachetelor cu 
rază medie de acțiune. Salutînd 
acordul sovieto-american privind 
eliminarea rachetelor cu rază me
die și mai scurtă de acțiune. Româ
nia își exprimă speranța că acest 
eveniment va deschide calea altor 
măsuri în domeniul dezarmării.

Paralel însă cu măsurile de 
dezarmare nucleară, România sus
ține, în cadrul unei abordări com
plexe a procesului, adoptarea unor

„Acțiuni consecvente pentru făurirea 
noii ordini economice"

Sub titlul „România — Noua or
dine economică mondială constituie 
o necesitate a lumii contemporane", 
revista „TIMES INTERNATIO
NAL" din Nigeria relevă :

Opera social-politică a președin
telui României, Nicolae Ceaușescu, 
in care sint cuprinse vaste domenii 
ale cunoașterii, de la economie la 
științe politice și ideologice, de la 
istorie la morală și drept, abordea
ză cu pregnanță și problema, deo
sebit de importantă în zilele, ifoas- 
tre. a necesității edificării unei noi 
ordini economice mondiale. Dar nu 
numai atit ; in lucrările președin
telui Nicolae Ceaușescu sint apro
fundate . răspunsuri Ia astfel de 
probleme care frămîntă contempo
raneitatea, iar aceste răspunsuri se 
reflectă puternic în politica ex
ternă a României, în acțiunile a- 
cestei țări pentru o nouă ordine e- 
conomică mondială.

Concepțiile și demersurile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu au, și 
aici, ca în atîtea alte domenii, ca
litatea pionieratului, fiind avansa
te cu mult timp înainte ca ideea 
să se fi impus comunității interna
ționale. Novatoare și profund știin
țifice, ele s-au dovedit in deplină 
concordanță cu realitățile, cu ce
rințele și exigențele actuale, cîști- 
gind pe parcursul timpului o largă 
audiență. în documente semnate 
de șeful statului român împreună 
cu alți șefi de state, în contextul 
relațiilor bilaterale promovate de 
România, in cadrul unor conferințe 
internaționale, s-a subliniat cu tă
rie cerința imperioasă de a fi a- 
bolite practicile economice de tip 
colonialist sau neocolonialist, de a 
se acționa cu forțe unite pentru 
lichidarea subdezvoltării — feno

„Contribuții de seamă la edificarea 
securității europene"

O altă publicație de prestigiu, 
„INDONESIA TIMES", din Jakar
ta, relevă într-un amplu articol : 
România a înscris edificarea secu
rității pe continentul european, 
transformarea acestuia intr-o zonă 

măsuri efective care să cuprindă 
și armele chimice, și toate arsena
lele convenționale, clasice. Un ase
menea program prevede, in con
cepția românească, reducerea cu 
20 la sută pînă in anul 1990 a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare, astfel incit să se 
ajungă, pină în anul 2000, la o re
ducere cu cel puțin 50 la sută, ca 
parte integrantă a dezarmării nu
cleare și generale. încetarea expe
riențelor nucleare și a oricăror ac
tivități menite să ducă la dezvol
tarea și perfecționarea armelor 
nucleare, folosirea energiei nu
cleare exclusiv în scopuri pașnice, 
reducerea armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, oprirea 
acțiunilor de militarizare a spațiu
lui cosmic, crearea unor zone lip
site de arme nucleare și chimice 
pe diferite continente, reprezintă 
linii mari de acțiune .ale progra
mului românesc de dezarmare.

Pornind de la necesitatea unor 
măsuri reale de dezarmare, Româ
nia a hotărît — pe baza unei legi 
ratificate de parlament și supuse, 
in mod democratic, consultării în
tregului popor prin referendum 
național, în 1986 — reducerea cu 5 
la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare. Aceas
ta însă nu exclude, ci, dimpotrivă, 
presupune și stimulează procesul 
de negocieri. în viziunea Româ
niei, o asemenea măsură este me
nită să deschidă un nou și larg 
cîmp de acțiune fertil pentru o 
serie de alte inițiative de dezar
mare — unilaterale, convenite 
intre grupuri de state sau rod al 
unor negocieri bi și multilaterale.

Retragerea trupelor străine în 
limitele teritoriului național, re
ducerea ponderii activităților mi
litare ale N.A.T.O. și Tratatului 
de la Varșovia, crearea condițiilor 
pentru desființarea lor concomi
tentă sint tot atitea obiective pen
tru a căror realizare România de
pune o activitate constantă — 
arată în încheiere „Socialist Pano
rama".

men pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu îl numește pe 
bună dreptate o „bombă socială", 
în gîndirea președintelui Româ
niei, asigurarea progresului real al 
tuturor statelor reprezintă nu nu
mai scopul final ăl noii ordini e- 
conomice mondiale, dar și o nece
sitate obiectivă a vremii noastre. 
Menținerea decalajelor este gene
ratoare de crize. Cele mai puternic 
afectate sint statele lumii a treia. 
Dar realitățile actuale și perspec
tivele de desfășurare a fenomene
lor se răsfrîng și asupra statelor 
industrializate. Criza este globală. 
De aceea — așa cum in repetate 
rinduri a subliniat șeful statului 
român — și soluțiile trebuie să 
fie. in mod logic, globale.

între factorii care frinează pro
cesul dezvoltării reale a tuturor 
țărilor se înscriu în concepția ro
mânească în prim-plan datoriile 
externe — continuă revista nige- 
riană. Volumul lor uriaș, de peste 
o mie de miliarde dolari, consti
tuie o barieră în calea înaintării 
lor pe coordonatele progresului. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut propuneri concrete pentru 
reducerea sau lichidarea acestor 
datorii, în temeiul unui acord glo
bal între țările dezvoltate și cele 
în' curs de dezvoltare, dar mai cu 
seamă pentru restructurarea siste
mului monetar internațional pe 
baze echitabile.

Opțiunile românești pentru o 
' nouă ordine economică mondială, 

întemeiate pe concepțiile novatoare 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu. 
au un puternic ecou și se bucură 
de aprecieri deosebite în lumea în
treagă — evidențiază revista în în
cheiere.

a păcii, înțelegerii și colaborării ca 
unul dintre obiectivele centrale ale 
activității sale internaționale. Adu- 
cind o contribuție de prim ordin la 
organizarea și încheierea cu succes 
a istoricei Conferințe de la Hel

sinki, România a acționat cu deo
sebită consecvență și spirit con
structiv, de-a lungul celor 13 ani 
care au trecut de atunci, pentru 
materializarea principiilor și anga
jamentelor convenite, a partici
pat activ la reuniunile general-eu- 
ropene organizate ulterior, avan- 
sind, în cadrul lor, numeroase pro
puneri și inițiative care acoperă, 
practic, toate capitolele Actului fi
nal, domeniile și direcțiile de ac
țiune preconizate de el.

Propunerile românești — centra
te pe problemele fundamentale ale 
securității europene, ale dezvoltării 
cooperării economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale și în alte domenii 
între statele participante — for
mează un tot unitar, coerent, con- 
firmînd prin aceasta atenția acor
dată aplicării integrale a prevede
rilor Actului final, dorința de a 
adinei și a face să avanseze pro
cesul declanșat la Helsinki. în mod 
firesc, dezarmarea, at.ît nuoleară, 
cit și convențională — înțeleasă ca 
prioritate absolută — face obiectul 
principal de inițiativă și acțiune, 
ideile și propunerile din acest do
meniu pornind de la ponderea deo
sebită ce revine aspectelor politi- 
co-militare ale situației din Euro
pa in strategia edificării unui sis
tem trainic de securitate pe conti
nent. La acestea se adaugă, într-o 
concepție unitară, sugestiile și ini
țiativele concrete în domeniile co
operării economice, tehnico-științi- 
fice, culturale. între statele parti
cipante la C.S.C.E.

Concepția României asupra fău-

„0 politică activă de 
intre

„România — prietenă de nădej
de a arabilor" este titlul sub care 
cotidianul „AL MESSA", ce apare 
în capitala Egiptului și se difuzea
ză și în alte state din . Orientul 
Mijlociu, inserează un amplu ar
ticol în care se arată : în cadrul 
relațiilor noastre cu Europa, un loc 
distinct il ocupă România, țară ce 
s-a evidențiat continuu printr-o 
politică activă de sprijinire a în
țelegerii intre state, a lichidării 
pe cale pașnică a focarelor de 
încordare existente în lume și, im
plicit, în Orientul Mijlociu. Ea 
promovează totodată principiul 
unei largi colaborări între toate 
statele lumii, în interesul lor re
ciproc și al păcii mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
eminentă personalitate a lumii 
contemporane,- care de peste două 
decenii conduce cu competență și 
înțelepciune destinele țării și po
porului său — arată „Al Messa" — 
are un rol hotărîtor în inițierea și 
promovarea politicii principiale și 
constructive a României.

Desfășurînd o politică externă 
realistă și constructivă, președin
tele Nicolae Ceaușescu a reușit să

„Democrație reală, participativă"
Un aspect major al realităților 

noastre socialiste este abordat de 
cotidianul „MORNING NEWS" 
din Pakistan, care inserează ar
ticolul „România — Democrație 
reală, participativă". Ca o expre
sie fidelă a aspirațiilor democra
tice ale poporului român, care a 
devenit adevăratul stăpin al țării 
sale și al destinului său, sistemul 
său democratic original are forma 
unitară și coerentă a organismelor 
politice, de masă și social-culturale, 
reprezentind un sumum de princi
pii și norme juridice care îmbogă
țesc substanțial practica și teoria 
politică, atît prin trasarea liniilor 
directoare, cit și prin căile concrete 
de realizare a întregii activități 
sociale pe structuri participative, 
prin deschiderea unor căi largi 
pentru implicarea bonștientă și 
efectivă a cetățenilor în luarea de
ciziilor și în actul de guvernare, 
scrie cotidianul.

Avînd la origine perioada isto
rică inaugurată de revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944 și dezvoltată în 
mod deosebit în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", sistemul de
mocratic. original românesc însu
mează la modul ideal și înglobea- 
ză. organic valorile politice și cul
turale create de generațiile prece
dente, folosind și dezvoltînd moș
tenirea tradițională a gindirii so- 

. cial-politice autohtone și a înde
lungatei lupte pentru un sistem 
social de dreptate, egalitate și dem
nitate umană.

Realizarea principiilor și norme
lor democratice în toate sferele de 
activitate socială, asigurarea con
dițiilor pentru ca toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. să participe efectiv la con
ducerea vieții social-economice și 
să-și exercite nestingherit libertă
țile și drepturile largi sint corise- 

ririi securității europene — relevă 
cotidianul indonezian — activita
tea ei concretă consacrată reali
zării acestui obiectiv au la bază 
strînsa intercondiționare dintre 
securitate și cooperare. Dacă o mai 
mare securitate înseamnă condiții 
favorabile pentru cooperare, la 
rindul ei cooperarea constituie te
melia materială a securității. Nu 
întîmplător se afirmă că, în zilele 
noastre, colaborarea economică este 
o adevărată „armă a păcii". Ofe
rind stabilitate contactelor și în
țelegerii intre popoare, ea este un 
pas sigur în direcția conlucrării 
pentru eliminarea încordării, pen
tru destindere.

Republica Socialistă România — 
arată „Indonesia Times" — a 
avansat, în cadrul reuniunii gene- 
ral-europene de la Viena, o serie 
de propuneri concrete care vizează 
diversele aspecte ale cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice. Ea 
a propus organizarea unei confe
rințe privind dezvoltarea colabo
rării economice și a cooperării în 
producție între țările europene — 
idee ce s-a regăsit în pozițiile ex
primate și de alte state, în propu
neri similare, fapt ce atestă că ea 
răspunde unui interes general. Ți- 
nînd seama de importanța deose
bită a științei și tehnicii contem
porane pentru progresul societății, 
România a propus organizarea unei 
conferințe în problemele cooperării 
tehnico-științifice, oferindu-se să 
găzduiască o asemenea manifes
tare — subliniază „Indonesia Ti
mes".

sprijinire a înțelegerii 
state"

confere un imens prestigiu interna
țional României.

Noi, egiptenii, sînt.em mîndri de 
prietenia noastră cu România, de 
excelentele relații existente între 
cele două țări, de înalta prietenie 
și considerație dintre președintele 
Hosni Mubarak și președintele 
Nicolae Ceaușescu, ale căror întîl- 
niri și convorbiri, la Cairo sau la 
București, au consolidat hotărîtor 
colaborarea bilaterală.

Relevînd apoi sporirea schim
burilor comerciale dintre țările 
noastre, extinderea cooperării eco
nomice — prezentă și în sprijinul 
acordat de România unor progra
me de dezvoltare în Egipt — „Al 
Messa" notează in încheierea arti
colului : Poziția României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
față de problemele Orientului Mij
lociu nu poate fi decît salutată de 
toate popoarele care trăiesc în 
această regiune, ea întrunind sim
patia și recunoștința întregii na
țiuni arabe, care vede în această 
țară prietenă o adevărată campioa
nă a păcii, înțelegerii și colaboră
rii internaționale.

cințe logice ale mutațiilor calita
tive ce au avut loc in viața aces
tei țări și au schimbat chiar na
tura puterii politice, creînd cea 
mai reușită expresie a unui nou 
tip de stat.

Organismele muncitorești de 
autoconducere — consiliul oame
nilor muncii, adunările generale, 
comitetele de conducere ale pro
prietarilor, producătorilor și bene
ficiarilor în întreprinderi și insti
tuții, consiliile comunale, consili
ile naționale și congresele oameni
lor muncii din industrie, agricul
tură, învățămînt, știință, cultură 
— asigură participarea largă, or
ganizată a poporului Ia conducerea 
întregii societăți — relevă „Mor
ning News". Consiliilor populare 
le-au fost date, de asemenea, com
petențe și responsabilități lărgite în 
cadrul autoconducerii locale. Toate 
aceste organisme sint veritabile fo
rumuri de analiză și rezolvare a 
unui larg spectru de probleme 
esențiale din viața economico-so- 
cială, contribuind la implicarea în 
viața politică nu numai a unor 
grupuri și categorii de cetățeni, ci 
a întregului popor. în virtutea ca
pacității sale supreme ca singur 
deținător al puterii suverane.

Ca un fenomen deosebit de com
plex, dezvoltarea democratică a 
României — se subliniază în înche
iere — pune un accent din ce în 
ce mai mare pe necesitatea de a 
dezvolta simțul de ordine .și disci
plină, de a combate și elimina 
formalismul și birocrația, de a în
locui tot ceea ce este vechi și de 
a promova cu fermitate noul în 
gindirea și activitatea practică, de
oarece funcționalitatea și eficiența 
unui sistem democratic depind atit 
de existența unui cadru de parti
cipare adecvat, cît și de calitatea 
participării fiecărui om al muncii, 
in toate fazele procesului de luare 
a deciziilor. (Agerpres)

Vernisajul expoziției „Omagiu", 
dedicată activității și personalității 

președintelui României
ATENA 11 (Agerpres). — La se

diul primăriei orașului Voios, im
portant centru pglitic, economic și 
cultural al Greciei, a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii 
„Omagiu", dedicată activității și 
personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Expoziția ilustrează, de aseme
nea, realizările poporului român in 
viața economico-socială obținute in 
special în perioada care a trecut de 
la Congresul al IX-lea al P.C.R.

Datoria externă agravează situația 
economică a țărilor în curs de dezvoltare ■

Intervenția reprezentantului român la Conferința Internațională 
a Muncii

GENEVA 11 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 
75-a sesiuni a Conferinței Interna
ționale a Muncii. în cadrul dezba
terilor generale, conducătorul dele
gației române a relevat condițiile 
economice internaționale deosebit de 
complexe în care se desfășoară con
ferința. Situația economică și socială 
în lume continuă să se deterioreze. 
O situație extrem de' grea s-a creat 
în țările în curs de dezvoltare. în 
care, pe lîngă vechile inegalități și 
inechități, au apărut altele deosebit 
de grave. Efectele economice și so
ciale ale datoriei externe — a re
levat vorbitorul — au agravat situa
ția acestor țări : practic, dezvoltarea 
a stagnat, iar prăpastia dintre țările 
bogate și cele sărace se accentuează 
într-un ritm rapid. Abordînd în con

JALUL PĂCII"
Amplă mișcare antirăzboinică
TOKIO 11 (Agerpres). — La Na

gasaki au început acțiunile centrale 
din cadrul amplei manifestări anti
războinice, ce a primit denumirea de 
„Valul păcii". Inițiat de locuitorii 
orașului ce a cunoscut ororile bom
bardamentului atomic, acest „val" ur
mează să treacă de la Est spre Vest 
prin toate continentele și să se în
cheie în fața sediului Națiunilor

Demersuri în vederea soluționării pe cale politică 
a problemelor Americii de Sud

MONTEVIDEO 11 (Agerpres). — 
La Montevideo s-au încheiat lucră
rile reuniunii Comisiei sud-america- 
ne pentru pace, prin aprobarea unor 
principii de bază privind securitatea 
regională. Aceste principii postulează 
ideea rezolvării numai pe cale po
litică a conflictelor și extinderii co
operării între toate țările Americii 
de Sud. Au fost propuse acțiuni vi-

FRANȚA: Al doilea tur de scrutin 
al alegerilor parlamentare

PARIS — Astăzi are loc în 
Franța cel de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor parlamentare. 
Desfășurată la un interval de o 
săptămină de primul tur de scru
tin, consultarea electorală de azi 
formează obiectul unor largi co
mentarii în presa franceză, care 
se concentrează asupra întrebării 
dacă forțele de stingă, după suc
cesul înregistrat prin alegerea can
didatului socialist, Franțois Mit
terrand, în funcția de șef al statu
lui, își vor consolida pozițiile și în 
cadrul forului legislativ.

Așa cum s-a anunțat, la scru
tinul din 5 iunie au fost desem
nați numai 120 din cei 575 de 
deputați ai Adunării Naționale, 
restul de 455 de locuri rămînînd 
neocupate. Ținînd seama de aceas
tă situație, partidele stîngii au 
anunțat o regrupare a forțelor. 
Astfel, secretarul general al P.C.F., 
Georges Marchais, a făcut cunoscut 
că partidul său își va retrage can- 
didații proprii în circumscripțiile 
electorale în care reprezentanții 
Partidului socialist și ai Partidului 
radical de stingă sînt mai bine 
plasați, pentru a-i sprijini pe 
aceștia. Totodată, a relevat el, 
P.C.F. va sprijini pe unii candidați 
care fac parte din guvernul premie
rului Michel Rocard, deși nu sint 
membri ai P.S.F. La rîndul său. 
Pierre Mauroy, prim-secretar al 
Partidului socialist, a anunțat că 
partidul său va acționa pe bază de 
reciprocitate și îi va sprijini pe 
candidații comuniști în circumscrip
țiile în care aceștia sînt mai bine 
plasați.

Referindu-se la consultarea de 
duminică, AGENȚIA FRANCE 
PRESSE subliniază că înfruntarea 
se anunță deosebit de „strinsă", 
„rezultatul celui de-al doilea tur 
de scrutin depinzînd în esență de 
doi factori : votul absenționiștilor.

Cu acest prilej a. fot organizat 
și un bogat stand de carte româ
nească, la loc de frunte fiind ex
puse volume din opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Sint prezentate lucrări ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu apărute in limba 
greacă.

La manifestare au participat pri
marul orașului Voios, consilieri mu
nicipali și alte oficialități locale, 
oameni de artă și cultură, ziariști, 
un numeros public.

tinuare profundele transformări care 
au schimbat înfățișarea țării după 
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
vorbitorul a evocat pe larg succesele 
obținute de țara noastră în edifi
carea socialismului, dezvoltarea de
mocrației, crearea unui larg sistem 
de instituții ale democrației munci- 
torești-revoluționare care permit oa
menilor muncii, tuturor cetățenilor 
să participe plenar la adoptarea de
ciziilor. Totodată, au fost prezenta
te elementele constitutive ale siste
mului de democrație muncitorească 
existent în întreprinderi și organiza
ții economice, fiind evidențiată cu 
deosebire îmbinarea armonioasă a 
rolului planului de stat cu autono
mia întreprinderilor avind la bază 
principiul autoconducerii, autofinan
țării și autogestiunii.

ce va traversa toate continentele
Unite de la New York, unde se des
fășoară lucrările celei de-a treia se
siuni speciale a Adunării Generale 
a O.N.U., dedicată problematicii de
zarmării.

în același timp, alte acțiuni în fa
voarea păcii, împotriva cursei înar
mărilor, și în primul rind a celor 
nucleare, se desfășoară în toate cele 
47 de prefecturi ale Japoniei.

zînd realizarea unor acorduri de 
pace și cooperare in cadrul zonelor 
de frontieră, aplicarea unei politici 
bazate pe încredere reciprocă și con
certare a eforturilor în problema 
datoriei externe. S-a insistat asupra 
lărgirii dialogului la toate nivelurile, 
urmărindu-se dezvoltarea unui sis
tem latino-american de securitate, 
informează agenția Prensa Latina.

care au atins nivelul-record de 34 
la sută, in primul tur, și menține
rea sau reorientarea opțiunilor că
tre alți candidați". Apropiatul scru
tin va da, de asemenea, un răs
puns definitiv in legătură cu ra
portul de forțe din Adunarea Na
țională. Votul de duminica trecută
— relevă agenția citată — „s-a în
cheiat cu un suspans". El nu a dus 
la departajări categorice între 
principalele partide politice. „In 
fața scorului strîns al primului tur 
de scrutin al alegerilor legislative 
și a procentului ridicat de abți
neri — subliniază France Presse
— responsabilii socialiști, ca și 
conducătorii Uniunii pentru De
mocrația Franceză și Uniunii pen
tru Republică au lansat apeluri la 
mobilizare pentru cel de-al doilea 
tur. Socialiștii s-au arătat opti
miști... Partidul socialist ar urma 
să obțină o majoritate absolută, 
avînd in vedere rezultatele primu
lui tur. Majoritatea în cameră este 
de 289 locuri".

In ce privește celelalte forțe 
politice, agenția remarcă „poziția 
net îmbunătățită ocupată de parti
dul comunist", care după rezulta
tul nesatisfăcător din timpul ale
gerilor prezidențiale (6,76 la sută), 
a obținut 10.3 la sută în primul 
tur al legislativelor — scor sune- 
rior celui din alegerile din martie 
1986 (9.7 la sută).

în sfirșit, Agenția France Presse 
relevă infringerea categorică înre
gistrată de partidul extremei drep- 
te, Frontul Național. „Cu un recul 
de aproape 5 la sută față de ale
gerile prezidențiale de la 24 apri
lie, acesta a ajuns intr-o situație 
deosebit de precară. Potrivit pre
viziunilor institutelor de sondaj, 
declinul Frontului Național s-ar 
putea traduce duminică prin dis
pariția reprezentării sale parla
mentare".

Întîlnîre la nivel înalt 
a tarilor din Maghreb
ALGER 11 (Agerpres). — In Al

geria a avut loc o intilnire la nivel 
înalt a celor cinci țări maghrebiene. 
Au participat președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie a 
Marii Jamahirii Arabe Libiene Popu
lare Socialiste, colonelul Moammer 
Al-Kadhafi, regele Hassan al II-lea 
al Marocului, președintele Consiliu
lui Militar de Salvare Națională al 
Mauritaniei. colonelul Manouva Ould 
Sid'Ahmed Taya, și președintele Tu
nisiei, Zine El Abidine Ben Aii, care 
au fost prezenți anterior la Confe
rința arabă extraordinară la nivel 
înalt.

După cum transmite agenția 
M.A.P., în cadrul întîlnirii au fost 
discutate in principal dezvoltarea in 
perspectivă a regiunii și căile de ex
tindere a cooperării economice. A- 
genția MENA adaugă că șefii de 
stat maghrebieni au hotărit forma
rea unui comitet la nivelul miniștri
lor afacerilor externe, grupind re
prezentanții celor cinci state. Prima 
reuniune a acestui comitet va avea 
loc în capitala Algeriei la 13 iulie, 
cînd vor fi examinate toate proble
mele de interes pentru țările mar 
ghrebiene.Campanie împotriva ocupării ilegale a Namibiei 
O declarație a președintelui 

S.W.A.P.O.
LUANDA 11 (Agerpres). — Auto

ritățile de la Pretoria se pregătesc 
să decreteze stare excepțională în 
Namibia, teritoriu pe care îl ocupă 
in mod ilegal, pentru a reprima pe 
această cale mișcările ample de pro
test ale elevilor și studenților care 
cer lichidarea bazelor militare ale 
R.S.A. și retragerea trupelor sud-a
fricane din teritoriul Namibiei — in
formează agenția namibiană de pre
să N.A.M.P.A.

Intr-o declarație difuzată la Luan
da, Sam Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a chemat ti
neretul namibian să continue lupta 
pînă la retragerea definitivă a for
țelor armate sud-africane din Nami
bia. Declarația cheamă toate forțele 
patriotice namibiene să sprijine 
lupta tineretului și să se alăture 
campaniei de protest împotriva ocu
pării ilegale a teritoriului țării de 
către R.S.A.

Congresul Național African, 
denunță prelungirea stării 

de urgență in R.S.A.
LUSAKA 11 (Agerpres). — Con

gresul Național African (A.N.C.), 
principala organizație antiapartheid 
din Republica Sud-Africană, a de
nunțat prelungirea de către regimul 
minoritar rasist de la Pretoria pen
tru o nouă perioadă de 12 luni a stă
rii de urgență, decretată în urmă cu 
doi ani.

Această măsură confirmă hotă- 
rîrea guvernului ilegal sud-african 
de a-și asigura supraviețuirea prin 
recurgerea la represiunea cea mai 
brutală — prin arestări, detenții fără 
judecată, asasinate, teroare, interzi
cerea unor organizații de masă, se 
arată într-un comunicat al A.N.C. 
dat. publicității la Lusaka.

PRETORIA 11 (Agerpres). — La 
închisoarea centrală din Pretoria’ a 
fost executată vineri, sentința de 
condamnare la moarte prin spînzv 
rătoare pronunțată împotriva a citi 
africani, au anunțat surse oficiale 
sud-africane citate de agenția alge
riană de-presă A.P.S.

Peste 2 000 de muncitori africani 
care au luat parte la greva generală 
din 6—8 iunie din R.S.A. au fost 
evacuați peste granițele țării, a a* 
nunțat Congresul sindicatelor sud- 
africane (C.O.S.A.T.U.). La grevă au 
luat parte peste trei milioane de oa
meni ai muncii pentru a-și exprima 
protestul față de represiunile auto
rităților rasiste împotriva mișcării 
sindicale din această țară.

Argentina își reafirmă 
poziția in problema 

Insulelor Malvine (Falkland)
BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la Buenos 
Aires, ministrul argentinian al apă
rării, Horacio Jaunarena, și-a expri
mat nedumerirea față de faptul că o 
putere vest-europeană continuă să 
mențină o enclavă colonială în 
Insulele Malvine (Falkland) de tipul 
celor existente in secolul trecut — 
relatează agenția Prensa Latina. El 
a arătat că revine Marii Britanii res
ponsabilitatea declanșării in 1982 a 
„războiului Malvinelor", subliniind că 
Argentina este convinsă de justețea 
poziției ei în problema statutului ar
hipelagului în cauză.

După cum se știe, Argentina recla
mă dreptul său inalienabil de a-și 
exercita suveranitatea națională asu
pra arhipelagului Malvinelor (Fal
kland), fapt contestat de Marea Bri- 
tanie. Pentru soluționarea diferendu- 
mului, Argentina se pronunță în fa
voarea respectării rezoluției O.N.U. 
pendinte și inițierii unor negocieri 
directe anglo-argentiniene.

ILE DE PRESA
e scurt

CONSILIUL EXECUTIV AL 
UNESCO a dezbătut și a aprobat 
în unanimitate un proiect de re
zoluție privind marcarea centena
rului morții poetului național ro
mân Mihai Eminescu. în cadrul 
dezbaterilor s-a relevat că adop
tarea rezoluției reprezintă un bine
meritat omagiu adus marelui poet, 
Mihai Eminescu, a cărui operă face 
parte integrantă din patrimoniul 
literaturii universale. Au fost scoa
se in evidență actualitatea poeziei 

și gindirii eminesciene, măreția și 
frumusețea operei Luceafărului 
poeziei românești. Rezoluția invită 
secretariatul organizației și statele 
membre să participe la marcarea 
acestui important eveniment cul
tural.

CONVORBIRI. La Belgrad s-au 
încheiat convorbirile dintre pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Raif Dizdarevici, și pre
ședintele Venezuelei, Jaime Lusin- 

chi. Convobirjle au fost consacrate 
perspectivelor promovării relațiilor 
economice dintre cele două țări, 
Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme internaționale.

MINIȘTRII DE EXTERNE AI 
R.D. GERMANE ȘI R.F. GERMA
NIA, Oskar Fischer și, respectiv, 
Hans-Dietrich Genscher, care par
ticipă la cea de-a 7-a conferință 
anuală a Institutului pentru studii 
asupra securității Est-Vest, au avut, 
la Potsdam, un schimb de opinii în 
probleme ale vieții politice inter
naționale. Ei au exprimat interesul 
țârilor lor față de continuarea e- 
forturilor de dezarmare și s-au 
pronunțat pentru încheierea grab
nică a unui tratat privind redu
cerea cu 50 la sută a arsenalelor 
nucleare strategice. Cei doi mi

niștri au relevat posibilitatea unui 
schimb permanent de păreri în 
probleme internaționale, convenind 
să continue dialogul.

REFORMA AGRARĂ. Președin
tele Filipinelor, Corazon Aquino, a 
semnat vineri Legea cu privire la 
programul de reformă agrară. In 
alocuțiunea rostită la ceremonia 
semnării documentului, președinte
le țării a relevat că această lege 
va contribui la eliberarea energiei 
maselor, îndreptată spre o muncă 
creatoare, și la ridicarea nivelului 
de viață al locuitorilor.

COMISIE MIXTA. La încheierea 
sesiunii Comisiei mixte de coope
rare tehnică și științifică albanezo- 
vietnameze, la Tirana a fost sem
nat un protocol privind cooperarea 

tehnico-științifică pe perioada 
1989—1990, între R.P.S. Albania și 
R.S. Vietnam.

ACORD. La Havana a fost sem
nat un acord de colaborare pe ur
mătorii trei ani între Cuba și R.P. 
Chineză, de către reprezentanții 
asociațiilor de prietenie cu alte po
poare ale lumii din cele două țări.

ÎNTILNIRE. Ossama El Baz, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe al Egiptului și direc
tor al cabinetului președintelui 
pentru probleme politice, s-a întîl- 
nit cu Said Kamal, membru al 
Consiliului Național Palestinian. 
Convorbirea s-a referit la rezulta
tele recentei reuniuni arabe la ni
vel înalt de la Alger, la relațiile 
dintre Egipt și Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei.

PROIECT DE BUGET. Comisia 
C.E.E. a adoptat proiectul, de bu
get al Pieței comune pe anul 1989, 
care se ridică la suma de 46,5 mi
liarde ECU, reprezentind o crește
re de 5,9 la sută față de bugetul 
pentru anul 1988. Proiectul urmea
ză să fie dezbătut și adoptat de că
tre miniștrii de resort ai țărilor 
membre. De asemenea, el trebuie 
să fie supus aprobării Parlamen
tului vest-european, organ consul
tativ al C.E.E.

DECLARAȚIE. Președintele gu
vernului spaniol, Felipe Gonzalez, 
a declarat că, în ceea ce privește 
participarea Spaniei în cadrul 
N.A.T.O., țara sa se va călăuzi în 
continuare după condițiile referen
dumului din 1986, în urma căruia 
s-a hotărit neadmiterea armelor 

nucleare pe teritoriul național, ne- 
integrarea in structura militară a 
N.A.T.O. și reducerea bazelor mi
litare amerțeane.

DECRET. Guvernul bolivian a 
promulgat un decret care interzice 
exportarea de materiale și piese 
cu caracter etnologic, etnografic și 
folcloric realizate înainte de anul 
1950. Prevederile decretului se ex
tind și asupra produselor de arti
zanat, punind practic sub controlul 
statului întreaga bogăție culturală 
boliviană.

DECES. La Roma a încetat din 
viață, în vîrstă de 89 de ani, Giu
seppe Saragat, fost președinte al 
Italiei în perioada 1964—1971 și 
fondator al Partidului Social-De
mocrat.
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