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PLANUL - EXEMPLAR ÎNDEPLINIT!Peste cîteva zile se încheie primul semestru al anului. Este o perioadă care prin sarcinile șl problemele ce se cer soluționate in condiții optime în industrie, în a- gricultură, în toate domeniile producției materiale solicită la maximum capacitatea de mobilizare și inițiativa organizațiilor de partid, a conducerilor de unități, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, în industrie, așa cum a subliniat secretarul general al partidului la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii, eforturile trebuie îndreptate spre Îndeplinirea integrală a planului la toți indicatorii, prioritate avind producția pentru export, realizarea ritmică a producției fizice, o atenție deosebită acordindu-se dezvoltării bazei energetice și de materii prime, in primul rînd în domeniul petrolier și minier, precum și funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național.Paralel cu aceasta trebuie aplicate cu consecvență măsurile stabilite în planurile speciale de perfecționare a organizării muncii și modernizare a producției, de reducere a consumurilor materiale și creștere a productivității muncii, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, de îmbunătățire substanțială a activității de reciclare și perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Preocuparea zilnică pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de plan nu trebuie să ducă in nici un fel la neglijarea problemelor fundamentale de perfecționare a producției și organizare mai bună a muncii de care depinde nivelul rezultatelor obținute în perioada următoare, în anii următori.Din această perspectivă, realizarea exemplară a planului pe primul semestru și pregătirea tuturor eondițlilor materiale, tehnice și organizatorice pentru încheierea celui de-al treilea an al actualului cincinal, cu rezultate cit mai bune in producție, in toate domeniile de

activitate, constituie problema cardinală care trebuie să preocupe in această perioadă organele și organizațiile de partid, oamenii muncii din fiecare întreprindere, conducerile centralelor industriale și ministerelor. Rezultatele obținute în perioada care a trecut de la Începutul anului în numeroase unități economice și domenii de activitate demonstrează hotărîrea muncitorilor, a specialiștilor, a cadrelor de conducere, a factorilor de răspundere, practic a întregului popor, de

s-au manifestat și o serie de lipsuri, ceea ce a făcut ca față de prevederile de plan să se înregistreze serioase rămineri în urmă in diferite domenii de activitate.Punînd față in față rezultatele obținute cu prevederile de plan — criteriul esențial după care se poate aprecia cum s-a muncit intr-o întreprindere sau alta, intr-un județ ori altul, într-un domeniu sau altul — apare cu atît mai limpede cerința subliniată de secretarul general al partidului de a se continua
0 chemare care mobilizează energiile și inițiativa 

organizațiilor de partid, ale tuturor colectivelor 
de muncă din industrie și agricultură, din toate 

domeniile de activitatea munci mai bine, cu randamente superioare, de a soluționa mai o- perativ problemele producției. Se probează astfel prin fapte puternicul ecou pe care îl are in rindul clasei noastre muncitoare, al tuturor oamenilor muncii chemarea in- suflețitoare, adresată de secretarul general al partidului, de a face din anul 1988 anul cu cele mai bune rezultate de pină acum din actualul cincinal și care să asigure îndeplinirea cu succes a întregului plan cincinal.Sint numeroase exemple de unități din toate ramurile economiei și județele țării care și-au îndeplinit ritmic, integral, la un înalt nivel calitativ sarcinile de plan. liste necesar însă ca prevederile de plan să fie îndeplinite nu numai într-o unitate sau alta, ci pe ansamblul ramurilor, județelor, al economiei naționale. Or, din acest punct de vedere, așa cum a arătat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recentul mare forum al democrației noastre muncitorești, in această perioadă

cu și mai multă hotărîre procesul de perfecționare a activității productive, de planificare și de conducere a întregii economii naționale. Este necesar prin urmare ca în aceste zile să se asigure o amplă și puternică mobilizare a forțelor umane, tehnice și materiale pentru recuperarea răminerilor in urmă acolo unde acestea există, pentru realizarea integrală a planului pe primul semestru in toate .județele și ramurile economiei naționale, concomitent cu pregătirea corespunzătoare a producției pe semestrul doi.In acest sens, o atenție deosebită trebuie să se acorde realizării integrale a planului la producția fizică și în primul rînd la export. Rezultatele obținute de unitățile de frunte demonstrează că acolo unde munca este bine organizată, unde s-au luat din timp măsurile necesare pentru asigurarea bazei tehnico-materiale, unde mașinile, utilajele și instalațiile din dotare sint bine exploatate și întreținute,

sarcinile de plan la producția fizică se îndeplinesc ritmic, integral, la toate sortimentele. In multe întreprinderi sint însă neajunsuri care pornesc din defecțiuni de organizare și conducere care pot și trebuie să fie soluționate prin creșterea competenței și răspunderii muncitorilor, maiștrilor, a specialiștilor care coordonează și execută nemijlocit producția. Așadar, în fiecare întreprindere, în fiecare secție șl atelier, la fiecare Ioc de muncă trebuie să se ia măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei. pentru asigurarea neîntreruptă a asistenței tehnice, pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor și instalațiilor din dotare, astfel îneît activitatea productivă să se poată desfășura fluent, nestingherit, la nivelul și potrivit graficelor întocmite.Există însă și o serie de probleme a căror rezolvare intră în competența centralelor industriale șl ministerelor Economice. De altfel, așa cum rezultă din analizele făcute de conducerea partidului in ultima perioadă, multe neajunsuri în desfășurarea producției sint determinate tocmai de nerealiza- rea sarcinilor stabilite în industria orizontală, de funcționarea necorespunzătoare a cooperării între întreprinderi care, adeseori, fac parte din cadrul aceleiași centrale sau aceluiași minister. Centralele industriale, în calitate de titulare de plan, sint datoare — așa cum a cerut secretarul general al partidului — să devină coordonatoarele de fapt ale întregii activități din sfera lor de răspunderi, să devină creierul tehnic, organizatoric și economic capabil să coordoneze eforturile și să armonizeze relațiile dintre întreprinderi, să rezolve cu promptitudine, in mod calificat și eficient toate problemele ce nu pot fi rezolvate numai cu eforturile întreprinderilor. Mai cu seamă acum, in preajma încheierii primului semestru, cind problemele derulării planului pină
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APUCAREA FERMA A LEGILOR TARII
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AJTARIRILRR DE PARTIU SI DE STAT
Presa de feri a publicat comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din 17 iunie a.c., pe a cărei ordine de zi «-a aflat și dezbaterea raportului cu privire la depozitarea, in portul liber Sulina, a unor cantități de reziduuri chimice și petrochimice industriale. Comunicatul înfățișează pe larg atît faptele, ce constituie grave încălcări ale legilor țării, ale hotărîrllor de partid și de stat, cit și măsurile adoptate. Aceasta relevă încă o dată cerința fermă a respectării, In toate împrejurările, a legalității socialiste, necesitatea afirmării cu putere, la toate nivelurile, a unei atitudini pline de răspundere față de aplicarea legilor țării, ca factor esențial al bunei desfășurări a activității economico-sociale.Legile sint emanația voinței poporului, ele consacră șl consfințesc opțiunile sale, ordonează munca și activitatea din fiecare domeniu pornind de la cerințele obiective ale dezvoltării, de la idealurile politice ți sociale ale națiunii noastre socialiste. A nu respecta legea înseamnă deci a încălca voința maselor, a favoriza, cu sau fără voie, acte de indisciplină, a afecta în ultimă instanță buna desfășurare a muncii m domeniul respectiv. .Tocmai avîndu-se în vedere Importanța cu totul deosebită pe. care o au legile în buna desfășurare a muncii și vieții economico-sociale, în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, din inițiativa și sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost conceput și elaborat un sistem larg și cuprinzător de legi care așază pe baze noi activitatea economico-socială din fiecare domeniu, trasează o perspectivă clară muncii fiecărui colectiv. Important este ca legile să fie riguros respectate, să se urmărească aplicarea lor strictă, ca expresie a intereselor generale ale oamenilor muncii, ale întregii noastre societăți.Se cuvine subliniat că analiza și măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au loc într-un moment în care întregul partid și popor dezbat problemele de mare importanță cuprinse în tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., teze care au in centrul lor perfecționarea multilaterală a activității de conducere, ridicarea eficienței sale economice și sociale. Documentele programatice ale partidului nostru relevă cu toată claritatea că asemenea procese definitorii pentru etapa actuală, cum ar fi perfecționarea con

ducerii, dezvoltarea democrației socialiste au și trebuie să aibă la bază în permanență respectarea și promovarea neabătută a legilor țării.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Național al Agriculturii, este necesar „să se înțeleagă bine că democrația nu înseamnă anarhie, nu înseamnă că fiecare poate să acționeze după bunul plac, ci, dimpotrivă, democrația presupune că trebuie să se bazeze pe legi clare, că întreaga activitate trebuie să aibă la bază legi aprobate de organele democratice, de Marea Adunare Națională, care să reglementeze și să asigure desfășurarea armonioasă și unitară a întregii activități !“.în cadrul democrației noastre socialiste, răspunderile ce revin ministerelor, organelor centrale, unităților, cadrelor de conducere, colectivelor de oameni ai muncii in privința aplicării și respectării legilor, inclusiv în direcția protejării mediului ambiant, au o deosebită importanță economică și socială. Conducătorii de întreprinderi, de centrale, de ministere sint puși să conducă, să-și desfășoare activitatea asigurind respectarea legilor. Nu eludind legile, ci numai și numai respectin- du-le, atit ei cit și cadrele din subordine, iși vor îndeplini in cele mai bune condiții îndatoririle și răspunderile.Analiza făcută în cadrul Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pe marginea raportului prezentat, măsurile adoptate atrag atenția asupra necesității de a se manifesta o grijă deosebită și de a se respecta cu strictețe normele legale în ceea ce privește depozitarea reziduurilor industriale.Există legi care interzic cu desă- virșire aducerea din afară și stocarea pe teritoriul țării a oricăror substanțe ce prezintă pericol pentru securitatea și sănătatea populației. O dată-cu analizarea acestui caz și adoptarea măsurilor ce se impuneau, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a cerut guvernului, celorlalte organe de stat să introducă un înalt spirit de răspundere în aplicarea și respectarea cu fermitate a legilor statului, să vegheze cu cea mai mare hotărîre ca în toate împrejurările, interesele poporului, ale țării să nu fie’ cu nimic și de nimeni prejudiciate, cum se arată în comunicat.Reziduurile industriale pot fi depozitate numai în condițiile prevăzute de lege. In această privință, răspunderi mari au și întreprinderile

producătoare din țara noastră, organele lor colective de conducere, forurile ierarhic superioare, care treouie să acționeze in spiritul legalității socialiste.Orientările cuprinse în documentele de partid, prevederile legilor țării nu sint facultative ; dimpotrivă, ele sînt absolut obligatorii pentru organele colective, pentru cadrele de conducere, pentru toți oamenii muncii, pentru toți cetățenii. Potrivit unui principiu al dreptului nostru socialist, legea este una și aceeași pentru toți, cu atit mai important fiind ca cei ce dețin funcții de conducere să acționeze cu sporit spirit de răspundere pentru îndeplinirea întocmai a prevederilor legale. în acest sens, măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. sint concludente. Pentru încălcare gravă a legilor țării și abuz de putere, pentru superficialitate și lipsă de răspundere în încheierea unor contracte externe, pentru nerespectarea întocmai a regulilor privitoare la exercitarea atribuțiilor de control, pentru dezinformare, unele cadre cu munci de răspundere au fost destituite ori au primit alte sancțiuni.Firește, în cadrul democrației noastre muncitorești-revoluționare funcționează principiul conducerii colective. Dar răspunderea colectivă a organelor de conducere nu înlocuiește răspunderea individuală. Dimpotrivă, o Întărește. Fiecare cadru de conducere are răspunderi directe, nemijlocite intr-un sector sau altul de activitate și are datoria să și le îndeplinească exemplar, in deplin consens cu prevederile hotă- ririlor de partid și de stat, cu legile țării.In același timp, organismele create de societate pentru a asigura legalitatea au marea îndatorire de a veghea la stricta respectare a normelor legale, de a preveni încălcarea acestora, de a acționa pentru a nu se comite abuzuri.Cazul din portul liber Sulina, încheierea unor contracte ilegale cu o firmă străină reflectă nereguli intervenite în activitatea de comerț exterior. După cum se știe, țara noastră intensifică relațiile de cooperare și specializare cil toate statele, întărește ■ colaborarea și cooperarea în producție, pe bază de acorduri de lungă durată, care să dea stabilitate acestor relații. Dar, la fel ca în activitatea internă, și în comerțul internațional al României operează
(Continuare in pag. a V-a)
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Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,Simpozionul științific dedicat împlinirii a 140 de ani de la revoluția română din 1848 are loc in atmosfera de puternică efervescență patriotică generată de ideile și tezele de mare valoare teoretică și practică cuprinse in magistrala dumneavoastră Expunere la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie 1988, strălucit program de muncă și acțiune revoluționară pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului.Cu deosebit respect și profundă recunoștință, parti- cipanții la simpozion vă aduc și cu acest prilej un vibrant omagiu și vă exprimă cele mai alese ginduri și simțăminte, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător al partidului și poporului, ctitorul României socialiste moderne, marele Erou intre eroii patriei, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale. pentru monumentala operă teoretică ce a îmbogățit patrimoniul gindirii universale, pentru eroica activitate revoluționară consacrată de peste cinci decenii și jumătate ridicării patriei noastre scumpe pe noi trepte de glorie și măreție, de progres și civilizație, afirmării ei libere, independente și suverane in rindul statelor lumii.Participanții la lucrările simpozionului au dat o înaltă apreciere tezelor și concluziilor dumneavoastră cu privire la istoria îndelungată și eroică, unică și unitară a poporului român, relevînd faptul că acestea reprezintă o contribuție de excepțională însemnătate la cunoașterea și înțelegerea trecutului glorios al patriei noastre. In spiritul acestei luminoase concepții, ce dă o aleasă cinstire faptelor mărețe ale înaintașilor, au fost evocate amplele semnificații ale revoluției române de la 1848, adîncile sale rădăcini istorice, caracterul său legic, obiectiv. S-a subliniat, totodată, că revoluția de la 1848 se înscrie ca un moment istoric în care s-au afirmat cu o vigoare fără precedent idealurile de dreptate, libertate socială și națională, năzuințele poporului român de unitate, independență și progres. Comunicările prezentate au subliniat rolul maselor populare, care au reprezentat forța hotărîtoare a revoluției, al revoluționarilor care, animați de patriotism fierbinte, au înscris în cartea istoriei naționale mărețe pagini de dirzenie și eroism. In spiritul concepției dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, s-a evidențiat că revoluția de la 1848 a avut un caracter unitar in toate cele trei țări române, proclamînd țeluri comune de realizare a unor profunde transformări care să deschidă calea progresului economico-social, îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale întregului popor, înfăptuirea unității naționale, formarea statului național unitar, afirmarea poporului român ca un popor liber în rindul popoarelor lumii.Comunicările prezentate au reliefat, cu vibrante simțăminte de mîndrie patriotică, marea însemnătate pe care a avut-o pentru desfășurarea întregii lupte revoluționare făurirea Partidului Comunist Român, care s-a identificat pe deplin, de-a lungul întregii sale existențe, cu aspirațiile supreme ale poporului de libertate și dreptate socială. Continuatorul strălucit al celor mai înaintate tradiții de luptă ale poporului român, animat de înaltă răspundere pentru prezentul și viitorul patriei, partidul a desfășurat o vastă activitate politică și organizatorică pentru mobilizarea și unirea tuturor forțelor patriotice, a întregii națiuni in lupta împotriva asupririi și inegalității sociale, a fascismului și .războiului, pentru transformarea revoluționară a societății, pentru progres și civilizație.In comunicările prezentate s-a subliniat că revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă din august 1944 a reprezentat o strălucită încununare a luptei poporului român pentru independența și apărarea patriei, un moment deschizător de epocă nouă în istoria României — epoca revoluției și construcției socialiste. Au fost puse în evidență marile succese obținute de poporul nostru în edificarea noii orinduiri, cu deosebire in perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului, cînd, în deplin consens cu gindurile și voința comuniștilor, ale întregului popor, a fost ales în fruntea partidului și a țării cel mai iubit și stimat fiu al națiunii române, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu firească mîndrie patriotică, lucrările simpozionului au relevat mărețele înfăptuiri socialiste ale acestei epoci, vastul proces de făurire a unei economii moderne, puternice, armonioase, de creștere necontenită a avuției naționale, temelie trainică a independenței și suveranității patriei. România socialistă înfățișîndu-se astăzi ca o țară prosperă, liberă și demnă, in care trăiește și muncește un popor unit, ferm hotărit să asigure înaintarea neabătută a țării spre piscurile luminoase ale socialismului șl comunismului.

Participanții la simpozionul științific au dat o Înaltă apreciere contribuției determinante, rolului hotărîtor al activități; dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea continuă a democrației muncitorești-revoluționare, la crearea și perfecționarea sistemului larg democratic — unic în felul său — de participare a poporului la conducerea societății. Ca toate procesele înnoitoare care au avut loc de mai bine de două decenii în societatea românească, instituirea și perfecționarea sistemului democrației muncitorești-revoluționare, care asigură participarea nemijlocită a tuturor oamenilor muncii la elaborarea și infăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, sint indisolubil legate de personalitatea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, care intruchipează cutezanță revoluționară, înalt patriotism, capacitate creatoare, putere de investigare și sinteză a evoluției societății noastre, a căilor perfecționării întregii activități constructive a partidului și poporului.In cadrul simpozionului a fost pusă în lumină concepția dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind rolul hotărîtor al științei, invățămîntului și culturii în formarea și dezvoltarea conștiinței revoluționare a omului nou, cu o viziune înaintată despre lume și viață. Dezvoltarea economico- socială a patriei, creșterea potențialului material șl spiritual al societății noastre oferă prin ele însele o imagine concludentă a uriașelor energii creatoare pe care le-a descătușat socialismul, a capacităților de înnoire șl progres pe care le are noua societate.Lucrările simpozionului au subliniat, de asemenea, contribuția remarcabilă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la creșterea rolului științei și culturii românești în accelerarea progresului economic și social al țării, la înflorirea științei, învățămîntulul și culturii în patria noastră.Simpozionul a adus un profund omagiu activității și contribuției dumneavoastră hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, consacrată dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni, întăririi păcii și colaborării intre popoare. A fost pus în evidență, în acest cadru, puternicul ecou pe care îl au pe plan internațional inițiativele și acțiunile de pace ale României socialiste, ale dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, care reprezintă un pilduitor îndemn în eforturile pentru soluționarea constructivă a problemelor actuale ale vieții internaționale. Această prodigioasă activitate v-a impus în conștiința lumii ca mare Erou al păcii, ca un luptător neobosit pentru destindere, dezarmare și securitate, pentru făurirea unei lumi fără războaie, o lume a înțelegerii, colaborării șl păcii.Vizitele întreprinse de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări de pe toate meridianele lumii, convorbirile avute in țară și în străinătate cu numeroși șefi de state, de guverne, cu alți oameni politici, participarea și propunerile României in cadrul forumurilor internaționale s-au constituit într-o contribuție activă, dinamică la dialogul internațional, caracterizată prin abordarea principială, constructivă, prin realismul căilor și modalităților preconizate, la înfăptuirea dezideratelor de progres, colaborare și pace ale tuturor popoarelor.In aceste momente, cînd întregul nostru popor sărbătorește un eveniment de seamă din îndelungata sa istorie, în care s-au afirmat cu neostoită putere marea sa sete de dreptate și libertate, uriașul său potențial revoluționar, participanții la lucrările simpozionului dau glas legămintului lor de a urma neabătut strălucitul exemplu al muncii și vieții dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a-și pune întreaga energie creatoare, toată puterea lor de muncă în slujba înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, omagiind astfel glorioasele fapte ale trecutului și prezentului socialist, înscriind în istoria contemporană a patriei noi și mărețe realizări care se vor adăuga împlinirilor de pînă acum, conferind noi și noi valențe și străluciri epocii pe care, cu justificată și legitimă mîndrie, întregul nostru popor o numește astăzi „Epoca Nicolae Ceaușescu-1.Strîns uniți, asemenea întregului nostru popor. In jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vă adresăm din adîncul inimilor, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde urări de viață Îndelungată, multă sănătate și putere de muncă pentru a conduce țara și destinele poporului român pe culmile tot mai inalte ale civilizației socialiste și comuniste.
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„SEMNIFICAȚIA ISTORICĂ A REVOLUȚIEI ROMÂNE DE LA 1848. CONCEPȚIA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND DEZVOLTAREA PATRIOTISMULUI 

REVOLUȚIONAR SOCIALIST Șl ÎNTĂRIREA UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR PENTRU 
AFIRMAREA LIBERĂ Șl DEMNĂ A ROMÂNIEI IN RlNDUL STATELOR LUMII"

„Semnificația is- române de Ia tovarășului privind dezvolta- revoluționar so- unității întregului
Sub egida Consiliului Național al Științei și Invățămintului, sîmbătă a avut loc in Capitală simpozionul științific cu tema : torică a revoluției 1848. Concepția Nicolae Ceaușescu rea patriotismului cialist și întărirea popor pentru afirmarea liberă și demnă a României in rindul statelor lumii".La lucrările simpozionului, organizat de Academia Republicii Socialiste România și Ministerul Apărării Naționale, au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, activiști de partid și de stat, oameni de știință, artă și cultură, cercetători, studenți, militari, oameni ai muncii din Capitală.Luînd cuvîntul, tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a spus :„Vă rog să-mi permiteți să deschid lucrările Simpozionului științific dedicat împlinirii a 140 de ani de la revoluția română din 1848, eveniment crucial in dezvoltarea istorică a poporului român, a luptei sale pentru dreptate socială, unitate și independență națională.Epopeea luptelor eroice, de secole, ale românilor evidențiază cu putere cauzele adinei, de ordin social și național, continuitatea și unitatea procesului revoluționar din țara noastră, caracterul legic, necesar al revoluției de la 1848.Contradicțiile sociale, politice și naționale cunoscute de societatea românească au constituit izvorul acțiunilor și revendicărilor generației pașoptiste, au determinat mersul revoluției de la 1848 ca singura .cale posibilă de schimbări radicale.Pregătită in condiții asemănătoare, desfășurindu-se aproape simultan in cele trei țări române, proclamînd aceleași țeluri supreme, ca o ilustrare a comunității de interese și aspirații ce-i uneau pe fiii aceluiași popor, despărțiți prin hotare artificiale și vremelnice, revoluția de la 1848 a avut un caracter unitar și național. Deși s-a desfășurat separat — în Moldova, Transilvania și Muntenia — revoluția a exprimat programul unitar al întregului popor, în centrul căruia o- biectivul cel mai imperios era u- nirea tuturor românilor în granițele aceluiași stat național, democratic, modern și independent. Așa se explică faptul că, în tot cursul desfășurării revoluției, militanții pașoptiști din toate teritoriile românești au avut contacte strinse, au colaborat și s-au întrajutorat Îndeaproape.Revoiuția n-a avut hotare, conducătorii el au trecut dintr-o țară românească in cealaltă, ca și Ideile lor, slujindu-i cauza dreaptă.începută la Iași, printr-o mare Întrunire a maselor țărănești și orășenești din Moldova, în martie 1848, revoluția a continuat in Transilvania, prin adunările din aprilie și mai, cu elaborarea „Programului de la Blaj" și a urmat, în Iunie, în Muntenia, prin adunarea care a adoptat „Programul de la Islaz", acte istorice de Însemnătate fundamentală, ce alcătuiau programul revoluționar unitar in cele trei țări române.în toate aceste adunări, desființarea iobăgiei și reforma a- grară, emanciparea clăcașilor, egalitatea civilă și politică a tuturor cetățenilor, independența administrativă și legislativă, reorganizarea școlilor și alte reforme erau considerate obiective cardinale. politice, economice și sociale, ale transformărilor revoluționare, determinante pentru asigurarea progresului, pentru mobilizarea țărănimii, a clasei muncitoare în formare, a poporului, în numele cauzei revoluției, al ideii de patrie u- nică, la împlinirea țelului suprem al unității naționale.Adevărate forumuri de guvernare revoluționară, marile adunări de la 1848, din cele trei țări române, au afirmat pe deplin ideea unității tuturor românilor, a necesității unității statale. „Eu privesc ca patria mea, toată acea întindere de loc unde se vorbește românește, și ca istorie națională, istoria Moldovei (...), a Valahiei și a fraților din Transilvania", spunea Mihail Ko- gălniceanu, in timp ce Bălcescu lansa, ca pe un adevărat program unitar revoluționar, cuvintele-mani- fest : „Ținta noastră nu poate fi alta decît unitatea națională a românilor".Dar revoluționarii din țările române, în lupta lor pentru împlinirea idealurilor de dreptate socială și națională, aveau de înfrînt reac- țiunea internă și, mai cu seamă, o- presiunea străină, datorată cu deosebire așezării geografice in zona de confluență a intereselor marilor imperii otoman, țarist și habsbur- gic. O situație aparte a existat in Transilvania, unde românii au fost nevoiți să se confrunte și cu vederi naționalist-inguste ale unor forțe ce se proclamau revoluționare, însă in fond nutreau convingeri de dominare politică și socială a populației majoritare.Pagini de veritabil adevăr istoric ne-a lăsat despre acele momente Karl Marx, care scria : „Pină în 1848 românii din Transilvania (...) erau considerați pe propriul lor pă- mînt națiune tolerată (...) deși formau două treimi din populație". La începutul procesului revoluționar — așa cum arăta fondatorul socialismului științific — a ființat un consens între revoluționarii români și unguri, dar curînd românilor Ii s-a refuzat recunoașterea drepturilor naționale.Cei mal de seamă conducători români ai revoluției au făcut insistente și repetate demersuri pentru a-1 convinge pe conducătorii revo

luției ungare că numai prin eforturi conjugate românii și ungurii își pot îndeplini obiectivele urmărite și se pot opune cu sorți de izbîndă în fața intervenției armatelor imperiilor limitrofe.Referindu-se la politica și atitudinea conducătorilor revoluției ungare, Karl Marx releva că „...tot atunci primeau propuneri de a- lianță din partea Țării Românești, prin Nicolae Bălcescu, trimis la Kossuth din partea emigrației române..." Dar guvernul revoluționar ungar, renunțînd la principiile revoluției, a declanșat ample operații militare împotriva românilor, cu scopul declarat de a anexa Transilvania.Istoria dovedește că întotdeauna reacțiunea a căutat să dezbine forțele revoluționare, pentru a le infringe mai ușor. Așa a fost și la 1848. Erorile săvîrșite de conducătorii revoluției ungare, respingerea unității de acțiune au adus grave prejudicii forțelor revoluționare. In aceste condiții, reacțiunea, coalizată cu marile imperii, a reușit să înăbușe in singe revoluția, atît în Ungaria, cit și in țările române.Acum, cînd se împlinesc 140 de ani de la revoluția din 1848; reamintim aceste învățăminte ale istoriei ce sînt vii In conștiința națiunii române, a partidului nostru comunist — promotorul politicii naționale juste — care acționează neabătut pentru combaterea cu tărie a oricăror concepții naționaliste, șo- viniste, pentru educarea tuturor cetățenilor țării, a întregului popor în spiritul frăției și solidarității, al hotărîrii de a munci cu abnegație, în strînsă unitate, pentru continua dezvoltare economico-socială a patriei, pentru făurirea socialismului și comunismului în România, sub conducerea înțeleaptă a ilustrului nostru președinte, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Acțiunile întreprinse pentru răsturnarea vechii orînduiri și lupta împotriva asupririi străine au conferit revoluției române de la 1848, prin îmbinarea lor armonioasă, un caracter distinct în ansamblul mișcărilor revoluționare ale timpului. S-au reliefat astfel, cu forța de nebiruit a adevărului istoric, uriașul potențial revoluționar al poporului român, receptivitatea lui la ideile novatoare, de progres, năzuința fierbinte spre libertate socială și națională, spre unitate statală.Cerințele obiective și aspirațiile vitale ale poporului român nu au putut fi înfăptuite în 1848 datorită împotrivirii forțelor reacțiunii interne, coalizării acestora cu reacțiunea internațională. Aceasta a frînat evoluția socială a României, a amînat cursul evenimentelor, dar nu a putut împiedica poporul român să dea împlinire năzuințelor sale de libertate, progres social și o viață mai bună. Mersul revoluției la români nu a fost oprit niciodată.Din această istorie glorioasă s-a întrupat Partidul Comunist Român, continuator al celor mai înaintate tradiții revoluționare ale poporului, ce a ridicat pe un plan superior lupta sa pentru înălțarea neîncetată a patriei, pentru întărirea u- nității și independenței naționale.Din rîndurile partidului, în anii de lupte eroice în numele idealurilor și năzuințelor supreme ale națiunii române, pentru împlinirea lor, s-a ridicat marele tribun al poporului, strălucit continuator al marilor noștri înaintași, pe care istoria l-a desemnat să conducă partidul și țara în epoca de lumină și demnitate deschisă de Congresul al IX-lea — secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Uriașele înfăptuiri, din cele peste două decenii de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, sînt puternic legate de monumentala operă social-politică a înțeleptului nostru conducător, da titanica sa activitate revoluționară, ilustrate in contribuția sa hotărîtoare la dezvoltarea multilaterală a țării.Astăzi, cînd evocăm cu venerație patriotismul înflăcărat al revoluționarilor de la 1848, partidul, țara și poporul, în deplină unitate de crez și voință, aduc un înălțător omagiu celui mai strălucit fiu al patriei noastre socialiste, inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre, marele erou al națiunii, erou al păcii — tovarășul Nicolae Ceaușescu".In continuare, tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P. C. R., a prezentat comunicarea „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu privind revoluția română de la 1848 ca necesitate istorică obiectivă in înfăptuirea idealurilor poporului nostru de libertate socială și națională, de independență, unitate și progres". In comunicare se spune : Evocăm astăzi revoluția română de la 1848, una din marile ridicări la luptă ale maselor populare care, prin natura, amploarea și urmările ei, a influențat profund evoluția societății românești, reprezentînd — așa cum a- preciază tovarășul Nicolae Ceaușescu — „O piatră de hotar pe drumul cuceririi libertății sociale și naționale a poporului român, al progresului și civilizației patriei noastre".Asemenea tuturor marilor momente din trecutul glorios de luptă al poporului nostru, revoluția de la 1848 ocupă un loc deosebit în lucrările de înaltă ținută științifică, de neprețuită valoare teoretică și metodologică ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, care a elaborat o nouă concepție despre rolul istoriei naționale ca factor fundamental al întăririi conștiinței de sine a poporului, al' formării omului nou, devotat cauzei socialismului și comunismului.Opera istorică a ilustrului conducător al partidului și statului nostru, ctitorul României moderne, reprezintă un strălucit exemplu de abordare materialist-dialectică a relațiilor prezentului cu trecutul. a însemnătății valorificării tradițiilor înaintate in făurirea viitorului. Conceptele, tezele și apre

cierile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în domeniul științei istorice se constituie intr-o contribuție de cea mai înaltă valoare la îmbogățirea tezaurului gindirii social-politice înaintate, patriotice, revoluționare.Prin opera sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a redat, de fapt, națiunii noastre istoria sa autentică, așa cum a fost făurită de înaintași, eliberată de balastul contrafacerilor și deformărilor propagate de pe poziții străine adevărului, spiritului științific și cerințelor obiective ale progresului societății românești. Este și această restituire una dintre marile cuceriri ale epocii celei mai rodnice și mai bogate în realizări din îndelungata existență a societății noastre, căreia, cu îndreptățită mîndrie patriotică, poporul i-a dat numele ctitorului ei, Epoca Nicolae Ceaușescu.în comunicare sînt prezentate, apoi, cauzele care au determinat izbucnirea și desfășurarea revoluției de la 1848, unul din marile și înălțătoarele momente ale istoriei patriei. In acest cadru, s-a subliniat că revoluția de la 1848 a reprezentat o necesitate obiectivă și a avut un caracter unitar în toate cele trei țări românești, reliefînd comunitatea de interese și aspirații ce-i unea pe fiii aceluiași popor, în pofida hotarelor despărțitoare, artificiale și vremelnice : abolirea rînduielilor feudale, desființarea iobăgiei și împroprietărirea țăranilor, crearea condițiilor pentru instaurarea unui regim constituțional democratic, pentru unitate și independență.Prin obiectivul înlocuirii vechii orînduiri cu alta nouă, revoluția de la 1848 era socială, prin urmărirea cuceririi puterii, era politică, iar cerința unității și independenței tu
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turor românilor o consacra drept revoluție de eliberare națională.Revoluția română de la 1848 a dezvăluit lumii uriașul potențial revoluționar al poporului român, profundul său atașament față de idealurile nobile de libertate socială, independență, suveranitate și progres. Prin idealuri, organizare și desfășurare, revoluția română s-a integrat, cu specificul său, în procesul transformator care cuprinsese întreaga Europă, fiind avanpostul acestuia în sud-estul continentului.în comunicare se arată că revoluția română de la 1848 a continuat să se desfășoare sub diferite' forme, găsindu-și expresie in transformările și mișcările revoluționare ce au urmat — înfăptuirea, în 1859, a statului național român modern ; proclamarea independenței absolute de stat, consfințită prin singele vărsat de ostașii armatei române în războiul antiotoman din 1877—1878 ; înfăptuirea, în anul 1918, a statului național unitar român ; organizarea și conducerea de către P.C.R. a puternicelor bătălii de clasă din anii 1929—1933, a acțiunilor antifasciste din cel de-al IV-lea deceniu, care au culminat cu marea demonstrație de la 1 Mai 1939 ; victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944, care a inaugurat o e- pocă de mari și profunde transform mări revoluționare în viata economică și politică, în întreaga structură a societății românești.In comunicare se relevă : în noua etapă istorică, îndeosebi in perioada deschisă de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, în țara noastră s-au înfăptuit cele mai cutezătoare năzuințe de dreptate socială și libertate națională pentru care au luptat generații după generații de înaintași, intre care pe un loc distinct s-au situat revoluționarii patrioți ai epocii pașoptiste. Continuator legitim al tradițiilor făurite de popor in lupta sa îndelungată pentru libertate, progres social și independență, partidul nostru comunist menține trează în conștiința națiunii răspunderea pentru îmbogățirea acestor tradiții prin muncă, in vederea înfăptuirii programelor consacrate înfloririi continue a patriei.în condițiile societății noastre de astăzi, supremul omagiu adus memoriei înaintașilor, care, la 1848, ca și în celelalte momente cruciale ale istoriei naționale, au ridicat mereu mai sus steagul luptei pentru triumful idealurilor poporului, constă în realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XÎII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.în continuare, tovarășul Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C'.C. al P.C.R., a prezentat comunicarea „Partidul Comunist Român — continuatorul celor mai înaintate tradiții de luptă ale poporului român pentru dreptate socială și libertate națională, pentru progres și civilizație". în comunicare se relevă că, datorită orientării documentelor de partid, a operei secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consacrate istoriei poporului român, cu privire la locul mișcării muncitorești, al partidului clasei muncitoare in istoria modernă și contemporană a României. Partidul Comunist Român este socotit cu deplin temei drept continuator al luptei revoluționare și democratice a poporului român, al tradițiilor mișcării muncitorești și socialiste din România.Problema raportului dintre mișcarea muncitorească din România și istoria anterioară a poporului român — se spune in comunicare — a fost definită de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca un fenomen de continuitate, nu numai sub ordin 

cronologic, ci și In ce privește conținutul, pe liniile fundamentale ale luptei poporului român din trecutul mai îndepărtat și mai apropiat pentru apărarea libertății și independenței, pentru unitate națională a întregului popor, pentru dreptate socială.Reliefînd faptul că revoluția românilor din 1848 s-a caracterizat prin obiective de anvergură națională vi- zînd înfăptuirea unor mari aspirații ale poporului român în pragul epocii moderne — unitatea și independența națională, sfărîmarea relațiilor feudale prin eliberarea și împroprietărirea țăranilor, drepturi politice egala pentru toți cetățenii, indiferent de clasă socială, forma republicană de guvernare, cultură generală întregului popor — comunicarea subliniază că ideile sale fundamentale au fost îmbrățișate și susținute cu putere de masele largi ale poporului, fiind preluate în ultimele decenii ale veacului trecut de partidul clasei muncitoare, care Ie-a potențat la nivelul misiunii sale istorice. Faptul că Partidul Comunist Român a fost primul partid politic care s-a reorganizat, prin marele său congres din mai 1921, la scara României reîntregite — se arată în comunicare — exprimă elocvent rolul lui, al clasei muncitoare în cimentarea unității naționale, în făurirea României socialiste.O strălucită pagină de continuator al celor mai bune tradiții istorice de luptă pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului român a înscris partidul comunist in perioada interbelică, în condițiile organizării luptei împotriva hitlerismului. Evenimentele de la 23 August 1944, revoluția de eliberare socială și rațională, antifascistă și antiimperialistă își au rădăcinile în întregul recut de luptă al partidului comunist, în pa

triotismul și clarviziunea sa puse In slujba aspirațiilor fundamentale ale poporului român. In cele peste patru decenii care s-au scurs de cind partidul comunist conduce destinele poporului român, istoria lui a înscris etape de mărețe înfăptuiri, culminînd cu epoca deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, cea mai glorioasă și bogată in realizări.în comunicarea „Revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944 — încununare strălucită a luptei poporului român pentru independența și apărarea patriei", prezentată de general-locotenent Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, se spune :Act exemplar de energie, voință și acțiune al întregii națiuni române, îndelung și minuțios pregătit și condus de Partidul Comunist Român, revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă declanșată la 23 August 1944 reprezintă Un eveniment epocal, cu rădăcini adinei în glorioasa noastră existență multimilenară.în continuare, în comunicare se a- rată: Preluind și ridicind pe o treaptă superioară glorioasele tradiții de luptă ale poporului român pentru libertate, unitate națională, independență și progres social, clasa muncitoare, în frunte cu partidul ei comunist, a asigurat menținerea nestinsă a flăcării luptei permanente de eliberare socială și națională a poporului român, care a culminat cu declanșarea șl înfăptuirea revoluției din august 1944, moment de amplitudine maximă al unui proces desfășurat neîncetat de-a lungul istoriei.Și de această dată, ca și în trecut, confruntat cu o gravă amenințare pentru însăși existența sa, poporul român, condus de eroicul nostru partid comunist, care, în condiții grele, de cruntă ilegalitate, a stabilit strategia și tactica luptei pentru eliberarea țării, a trebuit să se bizuie pe propriile sale forțe pentru a-și redobindi independența, suveranitatea și unitatea. Obiectivele imediate ale istoricului act revoluționar : ieșirea României din Axă, alăturarea țării coaliției antihitleriste, nimicirea trupelor hitleriste de pe teritoriul național, eliberarea părții de nord- vest a țării, răpită prin dictatul imperialist de la Viena din 30 august 1940, instaurarea unui regim democratic în România exprimau năzuințele de cuget și simțire, voința nestrămutată de luptă a întregii națiuni.Asemenea celorlalte revoluții din Istoria patriei, problema fundamentală care s-a pus cu deosebire și în august 1944 a fost aceea a luptei împotriva forțelor externe, de această dată reprezentate de trupele Germaniei hitleriste și ale Ungariei horthyste. Victoria asupra trupelor hitleriste și horthyste a fost rezultatul deplinei unanimități de voință și acțiune a întregului popor, al luptei eroice a armatei române, care a trecut imediat la îndeplinirea misiunii patriotice încredințate.Intrarea României în războiul împotriva Germaniei naziste și Ungariei horthyste a avut, totodată, un puternic impact și sub multiple aspecte asupra desfășurării conflagrației mondiale, reprezentînd o valoroasă contribuție de ordin strate- gico-militar, economic și politic la obținerea victoriei din mai 1945.Prin forțele umane și materiale mobilizate pentru susținerea războiului, România a ocupat locul al patrulea in rindul statelor care au contribuit la infrîngerea Germaniei naziste, după Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie.Capitol glorios al istoriei naționale, revoluția din august 1944 a constituit însă nu numai apogeul luptei revoluționare duse, de poporul român împotriva fascismului și războiului, ci și actul inaugural al unei ere noi, 

era în care s-a declanșat un vast proces revoluționar, ale cărui componente fundamentale au fost in planul social — construirea societății socialiste, iar In cel național, dobîn- direa și consolidarea realei independențe a patriei.Sub conducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, care a pus totdeauna în centrul politicii sale interesele Întregului popor, România a parcurs mai multe etape istorice spre culmile civilizației, iar poporul român își vede astăzi — în epoca cea mai fecundă în realizări din întreaga sa existență — împlinite cele mai înalte năzuințe de libertate, independență și progres social.In comunicarea „Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, privind construirea socialismului cu poporul și pentru popor", prezentată de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, se spune :Abordînd șl soluționînd în mod novator problemele majore ale construcției socialiste in indisoluhilă legătură cu aspirațiile primordiale ale poporului, cu realitățile concrete ale fiecărei etape, tovarășul Nicolae Ceaușescu a elaborat teza de referință potrivit căreia schimbările ce caracterizează in prezent și în perspectivă societatea românească pun tot mai oregnant în lumină rolul hotăritor al maselor în conducerea și realizarea operei de făurire a socialismului și comunismului. In viziunea originală, cutezătoare, a secretarului general al1 partidului nostru, creșterea tot mai accentuată a rolului maselor în edificarea noii orînduiri are. astfel, caracter de le

gitate. de cerință obiectivă, constituind baza socială reală pe care se întemeiază teza construirii socialismului cu poporul, de către popor și pentru popor, teză care dă expresie unității inseparabile dintre socialism. democrație și umanismul revoluționar. tn această formulare succintă, dar extrem de cuprinzătoare. se evidențiază tocmai acele elemente esențiale ce conferă vitalitate și viabilitate socialismului și li asigură superioritatea netă tată de capitalism, demonstrînd că noua orîn- duire este opera conștientă a poporului care, sub conducerea partidului comunist. își făurește în deplină libertate, intr-un climat de dreptate socială și națională, de egalitate și echitate, propriul 6ău destin.In continuare, în comunicare se subliniază că în viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu construirea socialismului cu poporul și pentru popor implică înnoirea concepției despre formele de exercitare a rolului conducător al partidului, despre evoluția naturii și funcțiilor statului, despre menirea organizațiilor de masă șl obștești. In acest sens, se arată că o pregnantă expresie a concepției despre construirea socialismului cu poporul și pentru popor și, implicit, a noului mod democratic în care este conceput și înfăptuit rolul conducător al partidului în societatea noastră o reprezintă Instituirea, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a dialogului sistematic dintre partid și popor, a dezbaterii permanente, directe și deschise cu masele largi de oameni ai muncii a planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a problemelor privind prezentul și viitorul națiunii noastre.în ultimii 23 de ani — se menționează în comunicare — unitatea dintre partid și popor a dobîndit noi valențe, determinate de profundele și complexele transformări produse la nivelul bazei economice și al structurii sociale. Această unitate reprezintă factorul determinant ce a asigurat obținerea mărețelor Înfăptuiri din perioada Inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., perioadă de puternic avînt creator, revoluționar, pe care întreaga națiune o numește cu îndreptățită mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".In concepția secretarului general al partidului nostru, făurirea socialismului cu poporul și pentru popor impune, ca o cerință esențială, edificarea unui tip superior de democrație — democrația muncitorească, revoluționară —, în măsură să instituie raporturi noi între stat și societate, între stat și cetățean, să umanizeze relațiile sociale, confe- rindu-le un profund conținut democratic, să asigure participarea directă a maselor de oameni ai muncii la conducerea vieții economice, sociale și politice. Ia dezbaterea și soluționarea problemelor obștești.în lumina adevărului incontestabil, potrivit căruia socialismul și democrația sînt inseparabile, în țara noastră a fost făurit, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, un amplu și original sistem democratic, unic în felul său, alcătuit din organe și organisme ce funcționează în toate unitățile economice și sociale pe ramuri de activitate, precum și la nivel național. In cadrul acestui sistem al democrației noastre socialiste, care dă expresie voinței și intereselor întregii națiuni, asigurînd înfăptuirea socialismului cu poporul și pentru popor, se îmbină și se Întrepătrund organic democrația reprezentativă cu cea direct participativă, democrația economică cu cea social-politică și culturală, ceea ce oferă un amplu . teren exprimării și manifestării, la nivel individual și colectiv, a principiilor valorilor și normelor democrației muncitorești, revoluționare.

Tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, a prezentat comunicarea : „Rolul determinant, hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in dezvoltarea continuă a democrației muncitorești revoluționare, în crearea și perfectionarea sistemului larg democratic de participare a poporului la conducerea societății".în comunicare se spune : Formu- lind teza originală, de o inestimabilă valoare teoretică și practică, profund novatoare și revoluționară, după care în România socialismul se construiește cu poporul și pentru popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu este ctitorul strălucit al sistemului unitar, original și unic în felul său, al democrației muncitorești revoluționare din patria noastră, superior oricărei democrații burgheze. Acest sistem întruchipează atît cadrul instituțional, organizatoric și politic de participare a poporului la guvernarea țării, cit și valorile și normele morale fundamentale : libertatea și responsabilitatea socială, egalitatea națională, etica și echitatea socialistă, înaltul umanism revoluționar.Edificiul unitar și armonios al democrației muncitorești revoluționare din țara noastră își găsește piatra de temelie în instituționalizarea, din inițiativa secretarului general al partidului, a autoconducerii și auto- gestiunii muncitorești, instituție reprezentativă a democrației economice, forma cea mai cuprinzătoare de participare directă și organizată a oamenilor muncii la conducerea activității economico-sociale atît la nivelul unităților, cit și la cel al întregii economii naționale.Instituționalizarea autoconducerii muncitorești, în general a formelor colective, democratice de conducere, act politic de deosebită importanță, inițiat de secretarul nostru general cu circa două decenii în urmă, și-a dovedit din plin viabilitatea și valoarea principială și practică. Adunările generale ale oamenilor muncii, întreaga activitate a organelor da conducere colectivă de la nivelul Întreprinderilor și pînă la scară națională se constituie într-o uriașă forță mobilizatoare și catalizatoare a energiilor creatoare ale oamenilor muncii la îndeplinirea planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, a hotăririlor Congresului al XIII-lea șl Conferinței Naționale ale partidului.Foarte important de subliniat este faptul că procesul de perfecționare a conducerii, de democratizare a societății nbastre a cuprins practic toate laturile și domeniile vieții sociale. Creația tehnico-științifică și literar- artistică, domenii conduse și îndrumate cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, sînt astăzi larg accesibile tuturor celor care prin vocație și muncă pot să adauge noi valențe, noi- străluciri tezaurului tot mai bogat de împliniri spirituale al patriei noastre socialiste.O coordonată de seamă a perfecționării sistemului democrației muncitorești revoluționare, rod al concepției novatoare a secretarului general al partidului, o constituie creșterea continuă a rolului organizațiilor de masă și obștești. Nutrim cea mai vie și profundă recunoștință față de conducătorul partidului și statului nostru care a configurat și definit cu claritate științifică rolul, atribuțiile și răspunderile ce revin sindicatelor, cea mai largă organizație de masă a proprietarilor, produ-., cătorilor și beneficiarilor avuției naționale, direcțiile cardinale ale activității lor în actuala etapă în care se realizează obiectivul strategic stabilit de cel de-al XIII-lea Congres al partidului — trecerea României In rindul țărilor socialiste mediu dezvoltate.In comunicarea intitulată „Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la rolul hotăritor al științei, invățămintului și culturii in formarea și dezvoltarea conștiinței revoluționare a omului nou, cu o concepție înaintată despre lume și societate", prezentată de tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-vicepreședinte al Consiliului National al Științei și Invățămintului, se menționează că, cinstind pe cei care au întărit de-a lungul timpurilor in conștiința națiunii marile valori ale dreptății și libertății sociale, frăției, unității, independenței și suveranității naționale. ale democrației, idealul propășirii materiale și spirituale a poporului se cuvine să aducem omagiul nostru fierbinte forței politice care a pus statornic aceste valori la temelia programului său de acțiune — Partidul Comunist Român — și mal cu seamă celui care a adus la desă- vîrșire gîndul celor mai buni dintre fiii neamului, ilustrului conducător al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In întreaga operă teoretică și practică pe care secretarul general al partidului a consacrat-o făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră — se arată în comunicare — se exprimă cu putere convingerea că știinta constituie una din pîrghiile hotăritoare ale edificării noii societăți. Evocînd etapele parcurse în transformarea revoluționară a științei, în- vățămîntului și culturii naționale în cei 23 de ani ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. în comunicare se subliniază că în fruntea operei de transpunere in viață a politicii partidului în aceste domenii s-a aflat in permanență eminentul om de știință, militant de seamă al partidului și statului, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Sub conducerea distinsului savant, știința națională soluționează în prezent sarcini de însemnătate și răspundere strategică, așa cum sînt asigurarea rezervelor de materii prime și energie, înscrierea produselor românești la cele mai înalte niveluri mondiale de cali

tate șl competitivitate, dublarea în următorii ani a productivității muncii, asigurarea unei baze tehnologia» avansate pentru noua revoluție a- grară, creșterea aportului cercetărilor fundamentale in sporirea rezervei de soluții pentru sarcinile dezvoltării viitoare, asigurarea afirmării plenare a omului, într-un mediu înconjurător sănătos și productiv. Legătura cu practica, politehni- zarea și policalificarea, integrarea cu cercetarea și producția, reciclarea și perfecționarea permanentă a cadrelor, coordonate definitorii ale concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra rolului invățămintului, au devenit In acești ani, sub îndrumarea președintelui Consiliului Național al Științei și Invățămintului, tovarășa Elena Ceaușescu. principalele direcții da acțiune ale școlii românești. Totodată, virtuțile făuritoare de civilizație ale literaturii și artei au primit o orientare clară, exprimată plenar de programul ideologic al partidului, de magistralele expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrata acestor domenii de activitate.In încheierea comunicării sa arată că promovarea concepției revoluționare despre lume și viață, a materialismului dialectic și Istoric, a eticii și echității socialiste, dezvoltarea educației patriotice, creșterea sentimentului de răspundere față de independenta și suveranitatea țării, precum și dezvoltarea spiritului de colaborare și solidaritate internațională, de prietenie cu oamenii muncii de pretutindeni, cu toate forțele care se pronunță pentru pace și progres vor constitui întotdeauna sarcini de căpătîi ale tuturor celor ce muncesc pe tărimul științei, Invățămintului și culturii.In comunicarea intitulată „Contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea șl înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru consacrată dezvoltării libere și independente a fiecărei națiuni, întăririi păcii șl colaborării între popoare", prezentată de tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politie Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., se spune :Omagiem, în aceste zile, lupta eroică a revoluționarilor de la 1848 care au trezit și mobilizat conștiința maselor din toate cele trei țări române din acea vreme pentru înfăptuirea de profunde transformări in viața politică și social-economică, menite să asigure realizarea unității naționale, cucerirea independenței și formarea statului național unitar.In indisolubilă concordanță și continuitate cu idealurile luptelor șl mișcărilor revoluționare de acum 140 de ani, politica externă a partidului și statului nostru — parte integrantă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate — este dedicată statornic respectării ființei naționale a popoarelor și dreptului lor inalienabil de a decide de sine stătător asupra căilor dezvoltării lor politice și social-economice, promovării principiilor suveranității și independenței naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, excluderii forței și amenințării cu forța. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, de a fi definit magistral fundamentele acestei o- rientări strategice, izvorită dintr-o viziune unitară asupra fenomenelor și raporturilor internaționale actuale, pe baza adevărului incontestabil că însăși construcția socialistă în patria noastră este strîns legată de soluționarea intr-un mod nou, democratic a problemelor internaționale complexe, de asigurarea libertății și independenței fiecărei națiuni.Izvorîte astfel din coordonatele înaltei răspunderi față de poporul român și fată de soarta întregii u- manități, gîndirea și acțiunile de amplă rezonantă internațională ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în sfera politicii externe materializează calitățile sale de eminent conducător revoluționar, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, luptător neobosit pentru triumful idealurilor nobile de independență și libertate, de progres social, colaborare intre popoare și pace. Asemenea calități s-au Afirmat în decursul timpului prin concepte programatice cu fundamentare științifică și prin promovarea unui a- devărat program de făurire a păcii, în slujba cărora conducătorul partidului și statului nostru și-a pus neobișnuitele sale resurse de energie, optimism revoluționar și perseverență politică.In comunicare sînt înfățișate pe larg principiile și orientările politicii internaționale a partidului și statului nostru, acțiunile întreprinse consecvent de tovarășul Nicolae Ceaușescu în direcția sprijinirii procesului complex al dezvoltării libere și independente a popoarelor, a opririi cursei periculoase a înarmărilor și trecerii la dezarmare, în primul rind la dezarmare nucleară, edificării unui climat de securitate, de încredere și colaborare, pe baza egalității șl a- vantajului reciproc, eliminării forței și amenințării cu forța în relațiile dintre state, soluționării pe cale pașnică, prin negocieri, a stărilor de încordare și conflict, realizării unei noi ordini economice internaționale.România socialistă — se spune în Încheierea comunicării — privește cu optimism viitorul și este decisă să continue cu stăruință activa sa politică externă.In încheierea simpozionului, într-o atmosferă entuziastă, de vibrant patriotism, participanții au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.
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PROPRIETATEA SOCIALISTĂ RĂSPUNDEREA COMUNISTĂ
- la temelia afirmării și dezvoltării 

autoconducerii muncitorești
-o îndatorire de onoare, 

o realitate a muncii de fiecare ziO dezbatere științifică despre democrația reală, deplină nu este de conceput fără abordarea în profunzime a problemelor democrației economice, care, la nivelul actual de dezvoltare a forțelor de producție, devine placa turnantă a întregului sistem democratic dintr-o țară sau alta. Totodată, o abordare științifică a conținutului și formelor de manifestare a democrației economice in special nu este posibilă fără o raportare a întregului mecanism democratic Ia sistemul relațiilor de producție din societate și, în cadrul a- cestora, la relațiile de proprietate. Pe baza relațiilor de proprietate se stabilesc toate relațiile sociale fundamentale ale oricărui mod de producție — relații în procesul muncii, relații de repartiție, relații de consum și relații de schimb — și, implicit poziția omului față de adevărata putere, puterea de a decide în toate problemele care privesc viața și activitatea sa, precum și dreptul la libertate, la existență demnă. Relațiile de proprietate indică în mod obiectiv dacă producătorul are sau nu posibilitatea să se raporteze la propriul său produs ca la condițiile propriei sale avuții, dacă poate deci hotărî, sau nu, în mod liber, într-un sistem democratic garantat, asupra problemelor esențiale, mereu mai complexe din domeniul fundamental al existenței umane — producția bunurilor materiale și spirituale. „Este necesar — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea prezentată la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 29 aprilie a.c. — să crească răspunderea colectivă a oamenilor muncii în calitate de proprietari și producători care au in administrare o parte a bogăției întregului popor. Consider că trebuie să avem permanent în vedere că proprietatea socialistă de stat șl cooperatistă reprezintă singura bază trainică pentru progresul economicorso- cial și făurirea cu succes a socialismului și comunismului".Sesizînd și adîncind relația dialectică dintre tipul de proprietate șl democrație, precum și rolul vital al relațiilor de proprietate în menținerea „democrației proletare", clasicii marxismului vorbeau despre cucerirea democrației și necesitatea de a se „centraliza toate uneltele de producție in mîinile statului, adică in miinile proletariatului organizat ca clasă dominantă", de a se mări, „cit se poate de repede, masa forțelor de producție" într-o societate „în cadrul căreia dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiția pentru dezvoltarea liberă a tuturora".Pentru prima oară In istorie, socialismul s-a afirmat ca singura orîn- duire capabilă să asigure condițiile obiective ale unirii indestructibile a producătorului cu mijloacele de producție, creînd o temelie trainică pentru nașterea și dezvoltarea unui tip nou de democrație, specifică acestui mod de producție, democrație economică socialistă, ca expresie a dreptului suprem al proprietarilor colectivi de a decide liberi în problemele fundamentale ale activității productive. „Socialismului îi revine menirea istorică — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — de a restabili echilibrul în conformitate cu legile dezvoltării societății omenești, lichi- dînd pentru totdeauna societatea împărțită in clase, proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de producție, exploatarea omului de către om și realizind un echilibru nou, pe baza proprietății comune asupra mijloacelor de producție, asigurind deplina egalitate și echitate socialistă intre toți oamenii muncii, intre toți cetățenii fiecărei țări".Numai pe baza proprietății socialiste se poate ajunge la situarea tuturor membrilor societății într-o poziție de egalitate față de mijloacele de producție, înlăturînd repartiția 

arbitrară, după criterii de clasă ; numai pe baza proprietății socialiste se poate asigura deplina egalitate în drepturi pentru toți membrii societății.Cu toată importanța lor primordială, cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare și aliații săi și instaurarea democrației în domeniul politic nu inseamnă încă înfăptuirea plenară a democrației socialiste. însăși puterea politică nu poate fi menținută și consolidată fără instaurarea și extinderea democratismului în toate sferele de activitate și, îndeosebi, în domeniul economic. Practica istorică a demonstrat că orice tip de proprietate — deci și cea socialistă — incumbă, pe baza unui determinism obiectiv, stăpînirea de către grupuri și clase sociale sau de către întreaga societate a blocului material productiv — mașini, utilaje, în general, mijloacele de muncă, o- biectele muncii și rezultatele procesului de producție — stăpînire decisivă în stabilirea condițiilor reproducției bunurilor și serviciilor, în manifestarea legilor economice, în instituirea tipului de relații sociale, în fixarea poziției membrilor societății in mecanismul puterii, în sistemul democratic. Democrația politică, de altfel ca și suprastructura în ansamblul ei, deși are o anumită independență relativă, este determinată, în ultimă instanță, de baza economică, de democrația pe care aceasta o generează — democrația economică. Ea se poate manifesta pe deplin și eficient numai pe temelia democratismului economic corespunzător.Desigur, în condițiile socialismului nu se poate face o separare netă între factorul politic și cel economic. O asemenea încercare ar fi artificială și fără nici o valoare științifică. Evoluția obiectivă a locului și a rolului celor doi factori în ansamblul democrației socialiste, al democrației politice, economice și sociale, poate fi făcută numai în intercondiționa- rea lor continuă, în evoluția dialectică a raportului dintre aceste dominante de structură. Din această evaluare se desprinde, totuși, faptul real că, în acest proces istoric de in- tercondiționare, factorului politic îi revine un rol activ, conceptual, prioritar, rol determinat obiectiv de una din legitățile fundamentale ale construcției socialismului — conducerea întregii societăți de către partidul clasei muncitoare.în sistemul democrației economice socialiste, bazat pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, oamenii muncii dobîndesc în mod legitim calitatea de proprietar, conducător, producător și beneficiar. Aceste atribute noi, esențiale ale omului muncii în socialism, întrunite potențial și faptic în fiecare persoană, se află într-o profundă interdependență, iar afirmarea lor în practica socială constituie însuși mecanismul de înfăptuire a democrației economice.Este semnificativă evoluția conceptului privind calitatea omului muncii în socialism în raport cu proprietatea socialistă. O bună perioadă — în primii 10—15 ani ai socialismului — in literatura de specialitate era situată în centrul atenției noua calitate de proprietar colectiv asupra mijloacelor de producție pe care a dobîndit-o omul muncii, o dată cu instaurarea relațiilor de producție socialiste. Se dădea, în a- cest fel, expresie entuziasmului revoluționar al omului muncii, eliberat de exploatare, devenit, pentru prima dată in istorie, stăpînul mijloacelor de producție. Pe măsură ce relațiile socialiste de producție s-au consolidat ca urmare a dezvoltării forțelor de producție, cînd în fața oamenilor muncii s-a pus cerința accelerării ritmului de dezvoltare, în literatura de specialitate au început să apară referiri din ce în ce mai ample, a

bordări științifice tot mal profunde cu privire la calitatea oamenilor muncii.de proprietari și de producători. Se afirma, în acest fel, una din laturile esențiale ale democrației economice socialiste născute pe temelia proprietății socialiste : calitatea de proprietar asupra mijloacelor de producție implică dreptul garantat la muncă al fiecărui membru al societății, dar și obligația de a munci, de a participa activ la producerea bunurilor necesare traiului. Pe baza proprietății socialiste, dreptul garantat și obligația de a munci devin trăsături specifice, domenii esențiale ale manifestării și afirmării democratismului economic. în socialism, dreptul la muncă este garantat, fără nici un fel de discriminare, pe baza principiului „de la fiecare după posibilitățile sale, fiecăruia după munca sa". în aceste condiții veniturile din muncă sint nelimitate, dar nimănui nu-i este îngăduit să realizeze venituri ca urmare a însușirii muncii altora, fiind interzisă obținerea de cîștiguri pe altă cale decît prin munca proprie, utilă societății. Proprietatea socialistă îi eliberează pe oameni de exploatare, dar nu-i poate scuti de muncă, deoarece a- ceasta este singura sursă de existență și bunăstare pentru toți membrii societății.Calitatea de proprietar și de producător — latură esențială a democrației economice socialiste — generează dreptul fiecăruia de a participa, alături de întregul popor, la însușirea socialistă a bunurilor, beneficiind de rezultatele producției sociale pe baza principiului socialist al repartiției. Această calitate de beneficiar a omului muncii în socialism, îmbinată armonios în sistemul organic care definește noua poziție a omului proprietar și producător, a început să fie pregnant și în mod explicit reflectată o dată cu marile prefaceri pe care le-a adus socialismul In beneficiul omului muncii devenit proprietar, producător și beneficiar.Acest drept inerent al proprietarilor de a fi și beneficiari ai propriei lor munci se constituie într-unul din argumentele indubitabile că socialismul transformă procesul reproducției într-un proces în folosul exclusiv al producătorilor. Dispare astfel acea spoliere a omului muncii de rezultatele muncii sale, incriminată vehement de K. Marx,' cînd afirma că proprietatea apare, în ce-1 privește pe capitalist, ca dreptul de a-și însuși munca neplătită a altuia sau produsul ei, iar in ce-1 privește pe muncitor ca imposibilitatea de a-și însuși propriul său produs.Pe baza și în contextul noilor relații sociale se afirmă astfel o nouă calitate, superioară pe care omul muncii o dobîndește in cadrul democrației rhuncitorești-revoluționare : calitatea sa de conducător. Afirmate din plin pe o anumită treaptă a dezvoltării societății socialiste și anume atunci cind structurile democratice create permit in fapt participarea la decizie a omului muncii, de la nivelul locului de muncă și pină la cel al întregii societăți, trăsăturile calitative fundamentale ale omului muncii în socialism, de proprietar, conducător, producător și beneficiar, se fructifică în procesul înaintării multilaterale a noii orinduiri, gene- rînd continua perfecționare a conducerii acesteia. Astfel, așa cum este și statuat în „Codul muncii", în calitate „de producători și, în același timp, de proprietari ai mijloacelor de producție, oamenii muncii, singurii beneficiari ai tuturor bunurilor materiale și spirituale, participă la conducerea treburilor economice și sociale ; ca deținători suverani ai puterii politice și economice, ei participă la gospodărirea avuției naționale, la conducerea treburilor obștești, la guvernarea întregii țări".
Viorel SAEAGEAN

Pornind de la o remarcă... Nu_i lucrul cel maI la ,ndeminâ să refaci itinerarul activității unui activist de partid pe timp de o săp- tămînă. Și mai puțin lesne este să inventariezi problematica de care s-a ocupat, căreia a trebuit să-i facă față, să extragă adevărul de care are neapărată nevoie, să propună soluții viabile. Vreme de șapte zile, cît i-am însoțit în preocupările lor de zi cu zi pe activiștii Comitetului municipal de partid Pitești, cît am fost, împreună cu ei, prezenți în organizații de bază din municipiu, am ajuns la certitudinea că toate drumurile lor trec — e drept, nu întotdeauna atit de frecvent cît ar trebui — prin cele peste 800 de organizații de bază. Nuclee puternice, ce adună ca un fluviu uriaș forța celor aproape 45 000 de comuniști, cîți numără organizația municipală de partid din orașul de pe Argeș.Și tot în aceste drumuri am auzit nu o dată remarca : „Mulți dintre secretarii de partid — peste 46 la sută — și mai mulți membri ai birourilor organizațiilor de bază din întreprinderi, șantiere, instituții sociale, de învățămint, cultură abia dacă au ceva mai mult.de un an în această funcție. De aici și efortul mai mare de îndrumare, de ajutor concret pentru a-i învăța să stăpînească metodologia complexă a vieții și activității de partid, pentru continua perfecționare a muncii lor".Această situație ne-a. sugerat. între altele, o investigație în rlndul secretarilor din mai multe organizații de partid cu următoarele între- bări-test : ......1. Sinteți nou ales, oum ați fost și cum sinteți ajutat In aceasta muncă 72. Care sint problemele pe care încă nu le stăpiniți 73. Ce socotiți că ar trebui să se facă pentru o mai temeinică exercitare a atribuțiilor de secretar 7Răspunsurile primite în cadrul sondajului Întreprins stnt, cum e șl firesc, de o diversitate reală. Aici noi vom condensa doar cîteva dintre ele.

birouri- am gra- să-I care

„Atribuția" de secretar se 
învață »sint nouă în munca de secretar. Sigur, omul învață cît trăiește, dar cind e ajutat sistematic acumulează mult mai repede și temeinic. Eu cred că am avut o mare șansă in a depăși "it mai repede perioada de „rodaj". Pe lingă ajutorul tovarășilor de la comitetul de partid din întreprindere, am beneficiat și de cel al activistului comitetului municipal de partid care răspunde de Întreprinderea noastră. Se interesează mereu de munca secretarilor noi". (Ioana D!nescu, secretara biroului organizației de partid nr. 3 de la întreprinderea de încălțăminte Pitești). „La una din instruirile periodice ale secretarilor lor organizațiilor de partid primit cite o machetă ori fie orientativ, cum vreți spuneți, cu obiectivele pe nu trebuie să le scăpăm din vedere. Sigur, problemele vieții de partid nu sînt aceleași în toate organizațiile. dar cel puțin pentru mine „modelul" oferit a fost de un real sprijin, m-a ajutat să-mi ordonez acțiunile, să nu scap din vedere e- sentialul". (Angela Radu, secretara comitetului de partid de la I.C.S. Metalochimice). „Am avut și am multe de 'nvățat de la foștii membri ai biroului. Rotația în munca de partid nu duce la o „ruptură" între oameni. Dimpotrivă, ea asigură o continuitate în formarea cadrelor. E firesc ca tovarășii care au făcut parte din vechiul birou să fie cei dinții care sprijină în muncă noile cadre. Ceea ce. în cazul nostru, așa se și întîmplă. Tovarășii Maria Șu- teu și Ștefan Băscău. dez exemplu, au lucrat cot la cot cu mine la elaborarea unor materiale, la întocmirea diverselor situații statistice, mi-au arătat ce trebuie să cuprindă și cum trebuie întocmit un dosar de primire în partid, cum să se facă repartizarea sarcinilor pe fiecare comunist etc". (Ion Popescu, secretarul biroului organizației de bază de la atelierul de proiectare a Combinatului de prelucrare a lemnului). „N-aș spune că n-am fost ajutată pentru a mă iniția în metodologia activității de partid. Am participat și la instruiri. Atit la municipiu, cit și la comitetul nostru de partid. Dar vedeți dv.. nu toți asimilează atit de repede. Eu. ca să fiu sinceră, aș avea nevoie în continuare de ajutor în pregătirea adunărilor generale. Simt că n-am reușit să imprimăm acestora un conținut cît mal bogat și eficient. (Elena lonescu, secretar al biroului organizației de bază nr. 3 fracționare. întreprinderea de motoare electrice).

O săptămînă - reporteri în organizații 
de partid din municipiul Pitești (iv)

într-adevăr. Interlocutoarea avea dreptate : analizînd materialele supuse dezbaterii comuniștilor în adunările generale, am constatat nu numai omisiuni de Conținut, ci chiar... omisiunea lor din dosarul unor a- dunări desfășurate. Dar ce rezultă, în esență, din răspunsurile primite 7 Ele arată, mai întii de toate, varietatea formelor de pregătire a secretarilor noi aleși, a celorlalți membri ai birourilor organizațiilor de partid aflați la prima lor învestitură de acest fel. In al doilea rînd, este de la sine înțeles că mijloacele de perfecționare în munca de partid, căile de descifrare a tuturor „secretelor" din acest domeniu sint infinit mai multe și este de așteptat ca peste tot să se facă apel la o gamă cit mai diversă de forme. Ip al treilea — și. evident, nu în ultimul — se cuvine menținut, pretutindeni, la un nivel ridicat, interesul pentru a învăța necontenit „atribuția" de secretar.
„întrebarea e : pe ce pir- 

ghii să apeși pentru a obți
ne rezultate cît mai bune ?" „Uneori mă pierd în lucruri mărunte. Nu discern cu precizie problematica esențială care nu trebuie să scape din atenția activității de partid de la locul de muncă. După opinia mea, aceasta ține nu numai de calitatea îndrumării, ci, cel puțin în egală măsură, și de efortul pe care fiecare dintre noi îl facem pentru a ne ridica la nivelul exigențelor atribuțiilor de secretar". (Victoria Ivana, secretara biroului organizației de bază de partid de la Institutul județean de proiectare — Argeș). „Judecind activitatea mea in spirit autocritic, comunist, trebuie să spun că nu reușesc o îndrumare sistematică a tuturor organizațiilor de bază din ramura noastră de activitate. Este un neajuns scos la iveală și de un recent control complex al Comitetului județean de partid Argeș. Și s-a văzut tot cu acest prilej că neajunsul amintit ține și de lipsa mea de experiență în planificarea activității, dar și de faptul că n-am insistat ca, periodic, fiecare membru al biroului și comitetului nostru de partid să raporteze cum iși duce la îndeplinire sarcinile încredințate. Ne-am con

vins și de data aceasta cit de importantă este prezentarea cu regularitate a raportului comunist privind îndeplinirea sarcinilor încredințate, exercitarea permanentă a controlului de partid" (Alexandrina lonescu, secretara comitetului de partid din unitățile comerciale). „Adevărul e că nu întotdeauna reușesc să formulez sarcini concrete pentru fiecare membru din birou, astfel incit îndeplinirea acestora să determine o muncă politică vie, în sprijinul realizării sarcinilor de producție. Că așa este o spune și situația îndeplinirii planului, care nu ne mulțumește". (Elena Rotaru, secretara biroului organizației de partid de la I.C.S. Alimentara). „Am învățat de la instruirile d.e la comitetul municipal de partid ce rol ho- tăritor are controlul in activitatea de partid. Nu știu dacă muncesc bine sau nu, dar. de un an de zile nu m-a controlat nimeni în amănunțime. Noi, biroul, ne străduim să facem toate lucrurile cît mai bine cu putință. Dar iată că tovarășul secretar Ion Chiriță, care a venit în organizația noastră, ne-a 

arătat și multe deficiențe, dar ne-a învățat și cum să le preintîmpinăm. Un asemenea control ar trebui să avem mai frecvent și din partea comitetului nostru de partid". (Alexandru Dobrescu, secretar al biroului organizației de bază nr. 1 de la întreprinderea de motoare electrice).Extragem din răspunsurile la acest capitol cîteva idei. în primul rind, necesitatea intensificării îndrumării muncii secretarului de partid, în genere, și a celui nou ales cu deosebire ; in al doilea rind, necesitatea exercitării controlului îndeplinirii obiectivelor propuse, a sarcinilor trasate fiecărui comunist. Problemele acestea sînt strîns legate, intre altele, și de felul cum este folosit timpul activistului. Intr-un reportaj anterior se arăta, de pildă, că diferite nesincronizări din economia municipiului consumă activiștilor pină la 70 la sută din timpul lor. Or, acest lucru are neîndoios efecte nedorite în calitatea îndrumării muncii de partid, în desfășurarea ei sistematică, cu bune rezultate. Eșantionul investigat ridică în prim-planul atenției și aceste probleme și nu ne îndoim că ele vor fi înscrise între preocupările Comitetului municipal de partid Pitești. Aceste cerințe se impun atenției și din suma răspunsurilor la o altă întrebare asupra căreia insistăm în cele ce urmează.
Sugestii pentru „banca 

de date" a perfecționării 
Continue. ..Socotesc că ar fi bine Acum, Ia sfîrșitul acestui serial din săptămina de reporteri în organizații de partid din Pitești, putem conchide, în lumina faptelor, că potențialul organizațiilor de partid de aici este în continuă creștere. Capacitatea lor de cuprindere a problemelor — din ce în ce mai mare. Forța lor de atracție, de influențare și racordare la efortul de rezolvare a problemelor ridicate de realitatea fierbinte — în continuă afirmare, ele ac- ționind cu tenacitate comunistă pentru continua perfecționare a muncii de partid, cerință atit de limpede formulată în tezele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, teze care vor fi supuse dezbaterii viitoarei plenare a C.C. al P.C.R. Astfel că, la examenul eficienței, nota de „trecere" aici n-o pot da decît realizările în îndeplinirea obiectivelor de plan — fiecare comunist, fiecare organizație de partid să se prezinte cit mai bine. Există o experiență bună în multe organizații de partid din municipiul Pitești. Sînt și destule lucruri perfectibile. Asupra unora sau altora ne-am pronunțat în serialul pe care îl încheiem aici, cu convingerea că parametrii activității organizațiilor de partid pot fi incă Îmbunătățiți.

Iile TANASACHE
Constantin PRIESCU
Gheorqhe CiRSTJEA

venită organizarea periodică a schimburilor de experiență pe problemele muncii politico-organiza- torice desfășurate de birourile organizațiilor de bază din unitățile economice aflate în zona de nord a orașului". (Ioana Dinescu). „Organizarea unor schimburi de experiență cu secretarii de partid, din diverse domenii de activitate — proiectare, construcții, cercetare etc. — ar fi de mare ajutor". (Victoria Ivana). „Există practica — pe care o socotesc bună — a organizării de schimburi de experiență pe „profil" — între organizațiile de partid din industrie. din construcții, din comerț, din școli. Cred insă că se simte nevoia și a unor schimburi de experiență pe probleme generale ale muncii de partid, la care să participe secretari din toate domeniile. Metodele bune folosite în planificarea muncii, pregătirea primirii in partid, desfășurarea discuțiilor individuale, programarea rapoartelor de activitate se cer cunoscute de toți secretarii". (Ing. Sergiu Cojo- caru, secretar al biroului organizației de bază de la Liceul industrial nr. 1).Deschidem aici o paranteză : nu sînt singurii secretari nou aleși care s-au pronunțat pentru folosirea din plin a schimbului de experiență ca formă eficientă a promovării rezultatelor valoroase în munca de partid. Este și motivul pentru care am solicitat o statistică a schimburilor de experiență inițiate in ultima vreme de către Comitetul municipal de partid Pitești. O evaluare obiectivă asupra a ceea ce s-a întreprins arată că mai sint încă multe de făcut în această ordine de idei : ceea ce s-a inițiat este cu mult sub posibilități și necesități.Ajunși aici, să mai deschidem o paranteză : în ultima zi a săptămâni noastre de reporteri în organizații de partid din municipiul Pitești am participat la plenara organizației municipale. Pe ordinea de zi un singur punct : prezentarea concluziilor unui control complex inițiat de către Comitetul județean de partid Argeș. Nu ne propunem să reiterăm constatările făcute cu acest prilej, recomandările pentru munca de viitor. Un singur lucru am vrea să remarcăm : nici concluziile controlului, nici cei care au luat cuvîntul nu au făcut nici o referire la această realitate — faptul că peste 46 la sută din secretarii șl secretarii adjuncți ai organizațiilor de bază sînt nou aleși și, pornind de la această situație, să se adopte măsuri corespunzătoare pentru creșterea și formarea secretarilor noi, pentru exercitarea unei îndrumări și unui control adecvate situației de ansamblu existente în această privință în municipiul Pitești. Adică, altfel spus, legătura organelor de partid de la toate nivelurile cu organizațiile de bază, cu secretarii noi se cere făcută mult mai trainic, mal sistematic decît pină acum.

PLANUL - 
EXEMPLAR ÎNDEPLINIT!

(Urmare din pag. I)la sfirșitul anului și pregătirii producției anului viitor devin tot mai stringente, se impune ca stilul de lucru al centralelor să se intemeie- ze intr-o tot mai mare măsură pe legătura nemijlocită cu realitățile din întreprinderi, pe mobilitate și receptivitate, specialiștii și cadrele de conducere din centrale devenind părtași la soluționarea tuturor problemelor din fiecare unitate, din întregul sistem pe care il coordonează.In agricultură este, de asemenea, o perioadă care solicită concentrarea la maximum a tuturor forțelor, dar mai cu seamă o organizare ireproșabilă a activității pentru a putea fi duse in cele mai bune condiții la îndeplinire sarcinile privind recoltarea cerealelor păioase, a legumelor, a furajelor, cele privind întreținerea culturilor și se- mănarea celei de-a doua culturi, rezolvarea corespunzătoare a problemelor din zootehnie. Și în agricultură, ca și în celelalte domenii de activitate, forțele trebuie bine organizate și dirijate pentru a putea fi cuprinse toate sarcinile și toate obiectivele ce trebuie realizate. In acest sens, la recenta ședință a Comitetului Politic Execu

tiv s-a cerut organelor răspunzătoare, oamenilor muncii din agricultură să acorde o atenție deosebită aplicării măsurilor din programele de irigații, reparării și punerii în funcțiune a actualelor sisteme, executării in condiții de calitate superioară a sarcinilor privind extinderea irigațiilor, executarea celorlalte lucrări — scarificări, combaterea băltirilor etc. — care să asigure folosirea integrală a pă- mintului, creșterea fertilității lui.Este o perioadă care solicită din plin eforturile, inițiativa, spiritul de organizare, abnegația și răspunderea organizațiilor de partid, ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din industrie, de pe șantierele de investiții, din agricultură, din toate domeniile de activitate. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, există condiții ca planurile stabilite in acest an în industrie, în agricultură, in toate sectoarele să fie îndeplinite în bune condiții. Este o a- preciere care insuflă tuturor colectivelor de muncă, tuturor organizațiilor de partid încredere în forțele proprii, în capacitatea lor de a face din ultimul semestru al celui de-al treilea an al actualului cincinal o perioadă de realizări la cel mai bun nivel. Întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală este una din unitățile unde, prin investiția de inteligență a muncitorilor și specialiștilor, materiile prime folosite în procesul de fabricație sînt superior valorificate Foto : Eugen Dichiseanu

CRAIOVA : Mai multe 
tractoare la export„Mai mult, mai bine, mai repede" — iată cuvintul de ordine sub semnul căruia iși desfășoară activitatea de export colectivul întreprinderii de tractoare și mașini a- gricole din Craiova. Prin specializarea unor sectoare de fabricație pentru producția de export, unde lucrează numai muncitori cu înaltă calificare, innoirca și modernizarea produselor și a tehnologiilor de fabricație. a fost posibil ca in perioada ce a trecut din acest an să fie livrate, peste prevederile contractuale la zi, 70 tractoare industriale cu încărcător hidraulic „TIH-445". Sint tractoare multifuncționale, care au fost distinse cu medalia de aur la diferite tir- guri internaționale. (Nicolae Băbă- lău).

IAȘI : Un succes deosebit 
al feroviarilorIn cadrul Regionalei Iași s-a Înregistrat o realizare deosebită : terminarea electrificării liniei duble Pașcani — Iași — Socola și nunerea ei în exploatare cu tracțiune electrică a trenurilor de marfă. Electrificarea completă a acestei importante linii ferate contribuie, ca urmare a remorcării trenurilor de marfă pină în stația Socola, la o importantă economie de combustibil, precum și la sporirea volumului de mărfuri transportate. (Manole Corcaci).

muncii.de
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în agricultură - activitate intensă

in toate sectoarele, la toate lucrările!
AMPLU Șl SUSȚINUT EFORT PENTRU 

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICESECVENȚE DIN MUNCA MINERILOR DE LA ROVINARI
Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., culturile de orz și grîu, ca și cele de cartofi și legume se prezintă bine, promițînd o recoltă bogată. Acum sarcina cea mai importantă a lucrătorilor din agricultură este recoltarea orzului In condiții în care să se evite orice pierderi. Știrile sosite la redacție informează că, in ultimele zile, aria secerișului orzului s-a extins mult, îndeosebi în județele din sudul țării. Datorită măsurilor organizatorice și tehnice adoptate de organele agricole, de organizațiile de partid și conducerile unităților, ritmul recoltării este în continuă creștere. Se fac, în același timp, eforturi în vederea transportului producției din cimp direct la bazele de recepție și depozitării corespunzătoare a recoltei.O atenție deosebită trebuie acordată în continuare eliberării de paie a terenurilor pentru însămîn- țarea, imediat după recoltare, a celei de-a doua culturi pe toate terenurile planificate. Agricultura noastră dispune de toate condițiile pentru ca strînsul grinelor și însă- mînțarea celei de-a doua culturi să se desfășoare repede și bine. Pentru aceasta cerința esențială este acum ca organizarea muncii să se facă pretutindeni cit mal temeinic, asigurindu-se în fiecare uni

tate condițiile necesare ca, o dată cu secerișul, să se execute și in- sămînțarea culturilor duble. Corespunzător programului privind desfășurarea campaniei agricole de vară, imediat după recoltarea cerealelor păioase urmează să se în- sămințeze culturi duble și succesive pe 2 milioane de hectare, din care o mare parte o va ocupa porumbul pentru boabe. In ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru obținerea unor cantități sporite de produse agricole vegetale, de furaje, îndeplinirea întocmai a sarcinilor privind însămînțarea culturilor duble și succesive pe suprafețele stabilite și crearea condițiilor agrotehnice necesare — între care înființarea în cel mai scurt timp a acestor culturi — au o importanță cu totul deosebită pentru ca să se obțină producții la nivel maxim. Se constată insă că intr-o serie de județe în care se lucrează intens la secerișul orzului, insămînțarea culturilor duble și succesive este rămasă mult în urmă.In același timp, paralel cu recoltarea orzului și a legumelor și efectuarea pregătirilor pentru secerișul griului, trebuie să se acorde în continuare atenție maximă strîn- gerii și depozitării unor cantități sporite de furaje, mai bunei îngrijiri și hrăniri a animalelor, pentru 

a se asigura creșterea continuă a producției de lapte.Mai hotărit și mai energic trebuie acționat in aceste zile pentru intensificarea lucrărilor de întreținere a culturilor, îndeosebi la porumb, unde în unele județe situate în zona I se înregistrează serioase rămîneri in urmă. Asemenea stări de lucruri cer acțiuni ferme din partea organizațiilor de partid de la sate, a conducerilor de unități pentru mobilizarea tuturor forțelor din localități pentru creșterea răspunderii specialiștilor, a cadrelor de conducere din unitățile a- gricole care au datoria să fie zi de zi și oră de oră prezenți la cîmp în mijlocul formațiilor de lucru, acolo unde se hotărăște soarta recoltei.Un obiectiv de mare importanță pentru realizarea unor producții superioare îl constituie executarea exemplară a programelor de îmbunătățiri funciare, realizarea amenajărilor pentru irigații și întreținerea sistemelor. Așa cum s-a subliniat în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru lichidarea rămîne- rilor în urmă care s-au înregistrat în acest sector și punerea la termen în funcțiune a capacităților prevăzute trebuie luate măsuri în vederea îmbunătățirii muncii și încadrarea riguroasă în prevederile 

de plan pe fiecare obiectiv, șantier și punct de lucru. Trebuie să se acționeze în așa fel încît noile amenajări pentru irigații aflate în construcție să fie date în funcțiune la termenele stabilite, respectindu- se întru totul calitatea. Concomitent cu activitatea de construcție a sistemelor de irigații, este necesar să se acorde o atenție sporită reparării și bunei întrețineri a amenajărilor existente, a echipamentelor de udare, gospodăririi cu maximă eficiență a apei, energiei și a celorlalte materiale, astfel ca plantele să primească la timp și în cantități suficiente apa necesară. în conformitate cu programele stabilite trebuie asigurate forțele și mijloacele necesare pentru realizarea tuturor lucrărilor ce vizează creșterea fertilității solului, folosirea în acest scop a timpului bun de lucru, fără amînări păgubitoare. In acest sens, un obiectiv care trebuie să stea în atenția organelor de specialitate este extinderea lucrărilor de scarificare și de eliminare a băltirilor dc pe terenurile cu exces de umiditate, astfel incit întreaga suprafață a- gricolă a țării să fie pe deplin folosită, să se obțină producții agricole tot mai mari, la nivelul prevederilor din plan, al cerințelor noii revoluții agrare.

Prin dotare și forțele umane pe care le mobilizează, perimetrul minier al Rovinarilor reprezintă o vie ilustrare, a politicii realiste, profund științifice, promovate consecvent de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru valorificarea superioară a resurselor de materii prime și dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. De la o producție de citeva sute de mii de tone in anii ce au precedat Congresul al IX-lea al partidului, Combinatul minier Rovinari se înscrie in cel de-al treilea an al actualului cincinal cu un aport de zeci de milioane tone cărbune in balanța energetică a țării. Prin materializarea unui volum imens de investiții s-au deschis aici puternice mine și cariere, s-au construit moderne capacități de producție. Numai in exploatările „de suprafață" există în prezent zeci de excavatoare cu rotor și mașini de haldat, sute de kilometri de benzi transportoare, alte mașini și instalații moderne.îmbogățindu-și continuu experiența de muncă, stăpînind tot mai bine această uriașă forță productivă, minerii Gorjului sint angajați plenar în efortul pentru a da țării cantități mereu sporite de cărbune energetic. în această vastă epopee au fost și mai sînt destule 
BUNĂ DIMINEAȚA ÎN FAȚA CALCULATOARELOR

neajunsuri, mat .sint încă greutăți de învins. Dar, așa cum o atestă și realizările din primele cinci luni ale acestui an — perioadă în care s-a extras o cantitate de lignit superioară cu aproape 700 000 tone celei obținute în aceeași perioadă a anului trecut — activitatea de aici este înscrisă pe un drum mereu ascendent. „Deși am lucrat, practic, cu aceleași capacități productive, ne-a spus inginerul Costică Soare, directorul general al Combinatului minier Rovinari, cantitatea de cărbune și de masă minieră excavată și transportată a marcat o considerabilă creștere de la o lună la alta. Este de notat faptul că in luna mai s-au înregistrat cele mai inalte ritmuri de extracție și o producție medie zilnică de peste 70 000 tone cărbune, apropiindu-ne de nivelul sarcinilor cuprinse in programul stabilit de conducerea partidului pentru această etapă. Totodată, a sporit calitatea cărbunelui livrat și s-au redus costurile, cărbunele de Rovinari fiind obținut în prezent cu cele mai mici cheltuieli de producție. Cerința esențială care stă acum în fața noastră este aceea de a folosi cu indici superiori complexele de excavare șl transport, de a pune mai bine in valoare potențialul productiv al utilajelor. Această acțiune de marC anvergură — avînd în vedere că nu

mai din cariere sînt dislocate zilnia sute de mii de metri cubi de masă minieră — necesită permanent competență și răspundere, un efort deosebit, ordine și disciplină. în unitățile noastre s-au format colective de muncă model, care, printr-o mobilizare exemplară, își îndeplinesc și depășesc zilnic sarcinile de plan. Este cazul a numeroase echipaje de pe excavatoarele cu rotor din marile cariere de lignit de la Tismana I, Tismana II, Gîrla, Rovinari-Est, Roșia și Peșteana, care în . primele cinci luni ale anului s-au înscris constant cu producții miniere record, al altor formații de la lucrările de intervenții și reparații, care își aduc o contribuție însemnată la asigurarea fluxului neîntrerupt al producției de cărbune. Generalizînd experiența acestor colective, luînd măsuri pentru mai buna organizare a muncii, conducerea competentă a proceselor tehnologice, efectuarea la timp și de bună calitate a lucrărilor din programul de modernizare, a reviziilor și reparațiilor, oamenii muncii din acest puternic bazin minier al țării sînt hotărîți ca în luna iunie să realizeze integral prevederile de plan, să asigure premisele necesare sporirii continue a producției de cărbune, la nivelul sarcinilor ce le revin pe întregul an".
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După toate datele existente 
ACUM, în acest an, comparativ cu anii din urmă, sînt condiții mult mai bune pentru realizarea celei de-a doua culturi la porumb boabe, furaje, legume etc. pe toate suprafețele planificate. Prima condiție pentru a tinde producții bune ca semănatul să se pre- este ■facâ

♦) Organele agricole din județul Călărași nu au comunicat 
date cu privire la semănatul celei de-a doua culturi.

Județul
Recoltat

orz
Insămînțat 

culturi duble

Teleorman 11051 350
Olt 5458 227
Călărași* *) 9980 —
Dolj 12000 1500
Mehedinți 6030 1510
Constanța 12178 1596

Aproape în toate zonele județului Cluj a plouat intens in ultimele zile. Umiditatea din sol a favorizat dezvoltarea buruienilor după prași- la I, ceea ce impune ca, peste tot, să se intre in cîmp cu prăsitoarele mecanice și cu sapa, să fie ' mobilizați la întreținerea" culturilor toți locuitorii satelor. Acolo unde conducerile unităților agricole și specialiștii au înțeles că întreținerea culturilor este acum pe primul plan, că se poate lucra pe terenurile zvîntate, folosindu-se fiecare oră bună de lucru, rezultatele sînt edificatoare. In unitățile agricole din consiliile agroindustriale Mihai Viteazul, Dej, Mociu, Cășeiu, de exemplu, s-a încheiat prașila a II-a mecanică și cea manuală la sfecla de zahăr, cartofii au fost prășiți mecanic și manual pe întreaga suprafață în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Cimpia Turzii și Bonțida. Pînă acum, prașila a II-a manuală la sfecla de zahăr s-a realizat de către cooperativele agricole din județ pe 76 la sută din suprafață și cartofii pe 80 la sută. Deși se lucrează în ritm susținut la prașila a II-a la porumb în consiliile agroindustriale Apahida, Cimpia Turzii, Gherla, Mociu și Turda, pe ansamblul județului, această lucrare a fost realizată pină in seăra zilei de 16 iunie doar pe 23 la sută din suprafață. Cauza ? In unitățile agricole din consiliile agroindustriale Iclod, Pan-

Așa cum rezulta din tabelul de mai sus au apărut, după citeva zile de desfășurare intensă a secerișului, decalaje, in unele județe substanțiale, între recoltare și semănatul celei de-a doua culturi. Din primele informații primite de la corespondenții noștri rezultă că o cauză principală este neelibe- 

imediat după recoltarea orzului, lată care era situația în seara zilei de 17 iunie la secerișul orzului și semănatul celei de-a doua culturi în județele Teleorman, Olt, Călărași, Dolj, Mehedinți și Constanța, după datele de la direcțiile agricole județene, comunicate de corespondenții „Scînteii".

ce de- se- an
rarea in ritmul cerut o terenurilor din cauze subiective, dar și obiective. Asupra cauzelor fac să existe un asemenea colaj, practic să se intirzie mănatul în condițiile unui așa cum se știe propice . producțiilor pentru cea de-a doua cultură, vom reveni.
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CLUJ

Diferențe nejustificate 

la întreținerea culturilorticeu și Cluj încă nu se trecuse pină la această dată la cea de-a doua prașila a porumbului nici mecanic și nici manual, cu toate că unitățile din această zonă au tnsă- mînțat suprafețe însemnate cu a- ceastă cultură.Lipsa de preocupare a unor cadre de conducere și specialiști care au datoria să identifice terenurile zvîntate, să asigure mobilizarea cooperatorilor la lucru, chiar și cî- teva ore pe zi, atunci cind timpul permite, face ca buruienile să se dezvolte în voie și să împiedice creșterea viguroasă a plantelor, cu consecințe negative asupra producției. S-ar putea spune că in această perioadă o parte din forțe sînt concentrate la alte lucrări tot atît de importante. Dar, după cum aveam să constatăm, prașila a II-a la legume, atit cea mecanică, cît și cea manuală, s-a realizat în unele unități ale consiliului agroindustrial Iclod pe suprafețe mult prea mici, în timp ce în alte consilii, ca, de exemplu, Mihai Viteazul. această lucrare a fost încheiată, iar în altele se lucrează pe ultimele suprafețe.Ne aflăm într-o perioadă cu un volum mare de lucrări agricole și realizarea lor la timp și de calitate reclamă răspundere sporită din partea conducerilor unităților, a specialiștilor, muncă susținută din partea tuturor locuitorilor satelor.
Marin OPREAcorespondentul „Scînteii"

Diminețile încep înaintea primului licăr al zorilor in carierele pentru extracția cărbunelui din bazinul minier al Gorjului. Pe șoselele principale sau la punctele de acces spre marile exploatări de la Roșia, Urdari, Peșteana, Tismana ș.a. se deplasează zeci, sute de autovehicule. Aproape toate mijloacele de transport care rulează pe aceste drumuri, înaintea primilor zori, aparțin întreprinderii de transport și utilaje pentru construcții din Rovinari, unde se finalizează probele celui mai tînăr oficiu de calcul de pe platformele bazinului minier din județ.Dar ce relație poate fi între I.T.U.C., oficiul de calcul și extracția cărbunelui? Legătura fundamentală care le unește este cărbunele, lupta permanentă pentru optimizarea extracției. Mașinile și utilajele I.T.U.C.-ului sînt cele care asigură o complexă rețea de servicii, pregătind și întreținînd fronturile de lucru și acces ale uriașelor excavatoare cu rotor, calitatea drumurilor din cariere, intervențiile specializate etc. Este o muncă mai puțin cunoscută și poate nespectaculoasă. dar de cele mai multe ori încordată și aprigă pe fronturile cărbunelui. Peste 2 700 de utilaje, de ia buldozere, dragline și
NEDESPĂRȚ1ȚI, ACASĂ ȘI PE EXCAVATOR

lansatoare de conducte pină la macarale turn și autolaboratoare, răs- pindite pe suprafețe de zeci de kilometri pătrați, uneori in puncte greu accesibile, se deplasează continuu, zi și noapte, intr-un adevărat dispozitiv strategic, în așa fel încît ritmul de lucru în carierele de extracție să fie constant îmbunătățit.în această activitate complexă, dinamică, perfecționarea sistemului

Informațional, micșorarea timpului da decizie și necesitatea unor intervenții prompte au impus prezența calculatorului. Oamenii trebuie să muncească mai organizat, mai eficient. „In cel mai scurt timp. CORAL-ului nostru îi vom definitiva programele de lucru. Va fi și el unul dintre participanții la teleraportul minieresc al fiecărei dimineți de la ora 7“, na spune unul dintre interlocutori.

harghita : Programul de asigurare a furajelor față în față 

cu realizările din unitățile agricole
La cooperativa agricolă din Sîn- martin notăm, citeva date cuprinse într-o suită de planșe expuse la loc vizibil : față de 1965, în anul 1987 producția de lapte a crescut de peste 5 ori ; producția de carne de circa 4 ori, cea de lină de peste 4 ori, iar numărul ouălor de peste 3 ori, față de producția primului an al înființării fermei de găini — 1984. Să venim însă mai la zi : noile amănunte le aflăm nu din planșe, ci din evidențele inginerului zootehnist Andrei Cseke : „în primele 5 luni ale anului curent am obținut o producție totală la lapte de 7 443 hl“. Facem o comparație și constatăm că producția este la nivelul celei obținute in primele 6 luni ale anului trecut. Inginerul ne dă dreptate și completează : „Dacă acum producția medie pe vacă furajată este de circa 2 000 litri, pînă la sfîrșitul anului vrem să ajungem la 4 200—4 300 litri pe fiecare vacă furajată". Explicația e deopotrivă argument. Pentru această perioadă, unitatea și-a depășit planul și la producția de carne, de lină și de ouă, iar efectivele, la toate categoriile, sînt Ia nivelul stabilit. Se va înțelege cu siguranță, din cele prezentate pînă acum, că ne aflăm într-o unitate de frunte a agriculturii noastre. Coincidența face ca în ziua documentării noastre, in unitate să se afle vestea unei merituoase și înalte aprecieri : conferirea Ordinului „Meritul agricol" clasa a II-a, pentru bunele rezultate obținute in anul de producție 1987. Distincția a răsărit — ca să spunem așa — pe solul afinat și innobilat de 

VASLUI : ProducțieSituind stăruitor în centrul preocupărilor îndeplinirea ritmică, înainte de termen, a producției fizice. colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui obțin lună de lună noi realizări in depășirea planului. Astfel, prin valorificarea superioară a materiei prime si materialelor, sporirea productivității muncii, de la inceputul anului si pină in prezent au fost livrate suplimentar economiei naționale si la export produse ale industriei electrotehnice, electronice si mijloace de automatizare, utilaje pentru explorări geologice, foraj și exploatare, sonde, mobilă și mobi-

strădania și hărnicia cooperatorilor și specialiștilor de aici, care, de ani și ani, urmînd îndemnurile secretarului general al partidului — cu înalt respect, aleasă cinstire și recunoștință unitatea a primit recent vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu .— ali- niindu-se la exigențele noii revoluții agrare, au reușit să practice o agricultură intensivă, modernă.Am reținut multe date și aspecte legate de preocupările cooperatorilor pentru a-și asigura furajele necesare, 
a pune astfel baza unor tot mai sporite producții viitoare. Nu le mai detaliem pentru că în ansamblul lor nu se deosebesc radical de practicile altor unități. în fond, regulile și normele agrozootehnice sint cam aceleași peste tot. Insă deosebirea constă in modul cum le aplici și respecți. Căci, iată, sînt mai bine d« 20 de ani de cmd unitatea se preocupă cu responsabilitate crescută de îmbunătățirea radicală a pajiștilor, in fiecare an desțelenind și supra- însămînțînd intre 15 și 20 hectare — terenuri de pe care, se recoltează acum peste 6 000 kg fin la hectar. Au fost fertilizate intens finețele de munte, iar pentru anul viitor s-au insămînțat deja 125 hectare cu trifoi și 18 hectare cu lucernă. Prin tirlire, numai cu bovinele, se ingrașă în fiecare perioadă de pășunat circa 40 hectare, „unde crește iarbă ca lumea". Luind in calcul toate suprafețele destinate furajelor, cît și asigurarea unui pășunat rațional, ingi- nerul-șef al unității, Csillag Geza, susține cu indreptățire că obținerea cantității de furaje — peste 12 000
fizică suplimentarălier din lemn, fire poliesterice. încălțăminte. produse abrazive și altele. Totodată, șantierelor de construcții ale tării le-au fost expediate. peste prevederi. 2 050 metri cubi prefabricate și panouri mari din beton armat. 1 114 tone vată minerală și produse din vată, alte materiale de construcții. In depășirea substanțială a acestui indicator economic se remarcă întreprinderile de materiale izolatoare „PREMI", Mecanica și Combinatul de fire sintetice din municipiul Vaslui. întreprinderile „Abrom" din Bîrlad și „Hușana" din Huși. (Petru Necula). 

tone fîn și suculente — la nivelul producțiilor planificate nu ridică nici o problemă.Desigur insă că problema care se pune în toate unitățile agricole ale județului este urgentarea recoltării și depozitării furajelor. Neajunsurile din iarna trecută, cind multe unități au rămas fără furaje, au fost prea pline de învățăminte pentru ca acum să nu se acționeze operativ, eficient. Aspecte edificatoare în acest sens am întilnit in raidul nostru in destule unități cooperatiste. Astfel, la cooperativa agricolă Voșlobeni din depresiunea Gheorgheni, s-au cosit intens ierburile in lunca Mureșului. Ingine- rul-șef al unității, Gavril Urzică, ne face cunoscute elemente ale organizării : „Am alcătuit 5 mari echipe de cosași. Dacă timpul nu ne lasă — plouă mai in fiecare zi — facem siloz sau semisiloz. Pină acum, am cosit 30 de hectare tarbă pentru fîn".La cooperativa agricolă Gheorgheni s-a încheiat recoltatul secarei pentru siloz de pe 43 hectare, concomitent trecîndu-se la insămînțarea cu borceag a terenului eliberat. Față de un plan de 260 hectare furaje cultivate, s-a reușit, prin desțeleniri, mărirea suprafeței la 315 hectare. S-a lucrat cu două combine cu un ritm de 20 hectare pe zi. Intr-un mod asemănător s-a lucrat și se lucrează și la cooperativa agricolă din Cristuru Secuiesc. Unitățile la care am făcut referire, incluzind, desigur, și unitatea cooperatistă din Sînmar- tin, care a încheiat recoltatul trifo- lienelor de pe toată suprafața de 157 hectare, sau cooperativa agricolă
SUCEAVA : Rezultate aleHotărîți să se înscrie cu noi realizări în competiția calității și eficienței, oamenii muncii de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Suceava acționează energic în direcția organizării superioare a producției, îmbunătățirii și promovării unor tehnologii noi, creșterii gradului de tipizare si ridicării parametrilor tehnico-funcționali ai produselor, sporirii productivității muncii prin extinderea mecanizării și automatizării. între măsurile tehnice și organizatorice aplicate pină acum se numără proiectarea și introducerea in fabricație a unor noi tipuri de mobilier din elemente 

Sîncrăieni, care a tnsilozat 1 100 tone trifoliene masă-verde, față de un necesar de 5 000 tone, și a recoltat finețe de pe numai 26 hectare, fac parte din consilii agroindustriale diferite, situate în zone diferite ale județului. Precizarea se impune tocmai pentru a reliefa faptul că încă nu peste tot s-a ajuns la concluzia că e timpul acțiunii neîntîr- ziate, că orice zi pierdută pe cimp se va resimți cu efect mărit în producția animalieră.Din datele de sinteză de la direcția agricolă apare limpede că Ia 15 iunie recoltatul trifoiului coasa I s-a făcut doar pe 55 la sută din suprafață, iar recoltatul leguminoaselor și gramineelor perene — ••coasa I. abia că tinde spre 40 la sută, în timp ce recoltatul fî- nețelor naturale s-a făcut pe numai 2 la sută din suprafețe ! Numeroase unități din cadrul consiliilor agroindustriale Odorheiu Secuiesc. Cristuru Secuiesc, Cirța, Miercurea-Ciuc, Lă- zarea ș.a. sînt mult rămase in urmă față de perioada in care ne aflăm, față de însăși starea culturilor. S-ar părea că nici măcar exemplul unora dintre vecinii lor, pe care i-am numit mai sus, nu-i determină la acțiune. Este ceea ce trebuie să facă, cu mai multă hotărire, factorii responsabili ai agriculturii județului prin stabilirea unor măsuri concrete, eficiente, prin urmărirea strictă a aplicării lor.
Nicolae SANDRUcorespondentul „Scînteii"

modernizării producțieitipizate, reorganizarea sectorului finisaj, reducerea operației de șlefuire in alb a pieselor de mobilier, organizarea unui atelier de confecționat parchet și altele. Eficienta anuală a acestora se regăsește. intr-un spor de 16 000 lei pe lucrător la productivitatea muncii, in reducerea cheltuielilor materiale. Semnificativ este faptul că, în perioada ce a trecut din acest an, oamenii muncii din cadrul combinatului au realizat toate sortimentele stabilite prin plan, în- registrînd sporuri substanțiale la toți indicatorii. (Sava Bejinariu).

Brigada care lucrează pe excavatorul gigant cu port-cupe 1 300—03 din cariera Tismana I, condusă de veteranul Gheorghe Bobei, este deținătoarea unui record absolut : peste 1 500 000 de tone de cărbune smulse din zăcămint in primele cinci luni ale acestui an.Colosul din oțel mușcă din strat
O CERTITUDINE - SCHIMBUL DE MÎINEUn alt schimb, format din tineri elevi ai Liceului industrial cu profil minier din orașul Rovinari, se pregătește acum pentru această frumoasă meserie. Cu puțin timp în urmă, in cabinetele și atelierele acestei școli s-a desfășurat faza națională a „Concursului pe meserii" a liceelor cu profil minier. La el au participat peste 240 de elevi selecționați riguros din multe județe ale țării. Pe cîțiva dintre elevii școlii din Rovinari i-am găsit in atelierul de prelucrări mecanice, alături de alți colegi, într-o oră de practică.Pentru Ștefan Cornea din clasa a XII-a A (premiul I la specialitatea electromecanici de suprafață), secretar al organizației U.T.C. pe clasă, ambiția are, de pe acum, valoarea maturității. Să-i depășească media fratelui său mai mare la examenul de admitere la facultate, student la „mine", la Petroșani. Și, desigur, viitoarea notă a examenului de stat. Deținătorul premiului III in aceeași specialitate, Valeriu Săvoiu, elev in clasa a Xl-a A. știe încă de pe acum că va „rupe zdravăn cărbunele din strat". Că va face bine treaba asta e sigur. în plus, pentru profesia aleasă va folosi tot ce știe de la tatăl său, maistru mecanic la concasare III, și de la mama sa, operatoare la camera de comandă la întreprinderea electrocentrale Rovinari. Iar Cristian Ștefan din clasa a

SEARA SE REFACE VIGOAREACătre ora 18, nori groși acoperă cerul deasupra carierei Tismana II. La excavatorul 1 300—02, formația de intervenții și reparații utilaje condusă de maistrul Ion Pupăzan montează ultima grindă de rezistență a statorului de la rotorul port-cupe. Se discută variante de lucru. Pentru repararea acestui utilaj, formația s-a împărțit în două grupe care lucrează în două schimburi prelungite. S-au adoptat soluții constructive care să reducă la minimum timpul de staționare al excavatoru

bucăți uriașe de cărbune. Podeaua cabinei de comandă se mișcă violent sub picioare. La pupitrul de comandă este minerul excavatorist Marin Iordache. șef al schimbului I pe utilaj. La cei 29 de ani ai săi, tinărul membru de partid este un miner cu autoritatea profesională a celui care se află pe primul loc în

X-a G (premiul II în specialitatea exploatări miniere la zi) ne spune cu aparentă timiditate că el este primul dintre ceî cinci,copii ai maistrului Aurel Ștefan, de la cariera Tismana I, și că, oricum, nu o poate lăsa pe Daniela — care este singura lor soră 
lui. Ateliere mobile au adus tot ce este necesar, iar banda de front a fost mutată în apropierea stratului în care va porni excavatorul și pregătită tehnologic pentru acest moment. Pornire, care, datorită mobilizării și bunei organizări a muncii acestei echipe de intervenții, se va face cu trei săptămîni mai devreme decît termenul prevăzut.Și, aidoma echipei conduse de maistrul Pupăzan, mai există aici alte 33 de echipe care prin profesio- 

echipa maistrului Bobei. Ce își dorește el acum cel mai mult ? Un lucru. Ca atunci cînd șeful de brigadă Gheorghe Bobei se va întoarce din concediu să i se poată uita in ochi și să-i spună că locul întîi al brigăzii a fost păstrat zi de zi, schimb cu schimb.

și care învață tot în acest liceu specialitatea de mecanic mașini și utilaje — să-i ia locul care i se cuvine lui de drept. Locul fratelui mai mare în „profesia familiei lui și a noastră, a celor de aici, mineritul", cum frumos se exprimă el.
MAȘINILORnalismul și dăruirea cu care acționează permanent acolo unde este nevoie de ele asigură folosirea intensivă a potențialului tehnico- material de care dispun azi minerii.Către seară începe o ploaie rară, cu picături calde. Lucrul echipei de intervenții continuă. Nu le pasă. Abia ne-au văzut cînd am plecat.

Euqen DICHISEANU 
Dumitru PRUNA corespondentul „Scînteii"
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In fiecare an, în amintirea intiiului zbor executat în țara noastră, la 17 iunie 1910, cu un avion proiectat și construit în România de către Aurel Vlaicu, cea de-a treia duminică a lunii iunie este consacrată sărbătoririi a- ripilor românești, care, prin cutezanța și‘inteligența celor ce le-au lansat în tării, au deschis drum dezvoltării aviației mondiale, iluștrii lor reprezentanți intrînd pentru totdeauna în pantheo- nul marilor creatori și sa- vanți ai omenirii.Alături de Vlaicu, cartea de aur a aeronauticii a consemnat la loc de înaltă cinstire numele lui Traian Vuia, primul om din lume care a realizat șl pilotat, cu mijloace proprii la bord, un aparat de zbor, Henri Coandă, inventatorul avionului cu reacție, Gogu Constanti- nescu, creatorul sonici- tății, Gheorghe Bănciu- lescu, întîiul pilot din lume care a zburat cu proteze la ambele picioare. Și evidențierea ar putea continua cu Alexandru Papană, as al aviației românești și mondiale, între cele două războaie, care, evoluînd pe continentul american, a stirnit admirație unanimă, în- trecînd, în concursuri de mare amploare, piloți re- numiți în întreaga lume, în acea vreme... Este lung și bogat in personalități de excepție, în fapte cu putere de simbol și de dimensiuni universale traiectul de afirmare al aeronauticii românești, care a .făcut ca numele țării noastre să fie la loc de frunte în rîndul națiunilor lumii in acest domeniu de vîrf al tehnicii, al curajului și măiestriei, al aspirației spre culmi, spre perfecțiune.La sărbătorirea zilei lor gindurile tuturor aviatorilor țării se îndreaptă pline de profundă stimă și nemărginită gratitudine spre gloriosul nostru partid, spre cel mai iubit fiu al poporului, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a cărui înțeleaptă conducere și îndrumare, în epoca de aur ce-i poartă, in semn de aleasă prețuire, ilustru-i nume, aeronautica a fost relansată pe un plan superior, devenind, pe baza grandioaselor înfăptuiri obținute în industrie, în cercetarea tehnico-științifi- că, un sector de elită al economiei naționale. Strălucit ctitor al aviației române moderne, cum îl numesc, cu dragoste și recunoștință, toți cei aflați în slujba aripilor țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vegheat cu neobosită grijă și a sprijinit nemijlocit construirea întreprinderilor de profil, a aeroporturilor noi, realizarea u- nor aeronave, între care se disting avionul de transport ROMBAC 1—11, primul avion de luptă reactiv IAR-93, elicopterele cu reacție IAR 316 B și IAR 330, a ctitorit industria constructoare de motoare de aviație, de e- chipamente speciale pentru aeronave, aparatură

INFORMAȚII
Azi, în divizia APenultima etapă a diviziei A — cu o serie de meciuri ce pot fi decisive in lupta (foarte aprigă) pentru evitarea retrogradării — va avea loc astăzi. Steaua (locul 1, cu 60 p, golaveraj 107—18) joacă pe teren propriu cu Rapid (loc 12 ; 27 p ; golaveraj 34—52). Dinamo (loc 2 ; 59 p ; golaveraj 98—25) se deplasează la Galați pentru partida cu Oțelul (loc 4 ; 39 p ; golaveraj 48—41), Victoria (loc 3; 39 p ; golaveraj 55—37) susține, de asemenea, un meci în deplasare, la Moreni, cu Flacăra (loc 7 ; 30 p ; golaveraj 36—45). Universitatea Craiova (loc 5; 34 p ; golaveraj 55— 47) se va deplasa la Ploiești unde va întilni pe Petrolul (loc 17 ; 24 p ; golaveraj 22—47). La Hunedoara, Cor- vinul (loc 6 ; 30 p ; golaveraj 53—60) primește vizita Universității din Cluj-Napoca (loc 16 ; 25 p ; golaveraj 36—53). La Brașov, F.C.M. (loc 8 ; 28 p ; golaveraj 45—46) întîlnește pe S.C. Bacău (loc 11 ; 27 p ; golaveraj 35—52). Sportul Studențesc (loc 15 ; 25 p ; golaveraj 36—48) primește Vizita, pe terenul său din Regie, a fotbaliștilor de la A.S.A. Tg. Mureș (loc 9 ; 28 p ; golaveraj 46—58). La Slatina, F.C. Olt (loc 10 ; 28 p ; gola-
cinema

• Iacob : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17,15; 19,30

Duminică în familie : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Rezervă Ia start : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Niște băieți grozavi : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Flăcări pe comori : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
e Trenul de aur: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 18
• Temerarii de la scara doi : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13; 15
• Uimitoarele aventuri ale mușche
tarilor — 15; 17, Sclava iubirii — 19: 
COTROCENI (49 48 48)
• în fiecare zi mi-e dor de tine : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30
• Biciul fermecat : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 20,30
• Atacul decisiv ; TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20

„ZIUA AVIAȚIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA"
electronică de bord, mijloace de protecție a navigației aeriene.Aviatorii patriei aduc, totodată, un cald omagiu savantului de excepție și eminentului om politic, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care, militînd cu pasiune revoluționară pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, pentru promovarea susținută, în ' toate domeniile economiei naționale, a celor mai recente cuceriri ale revoluției tehnico-știin-

cu rachete, exerciții de zbor la înălțimi mici, medii și stratosferice in orice condiții meteorologice, cu calificativul foarte bine, așa cum le cere Directiva comandantului suprem — sînt numai citeva din multele realizări cu care se mîndresc maiorii Pavel Oțelea, Do- rel Neagu, Miron Nicu- lescu și subordonații lor, căpitanii Dorel Luca și Adrian Edu. La rîndul lor, maiorul Gheorghe Mleșniță, locțiitor comandant de escadrilă, pilot clasa I, și echipajul
ARIPI

CUTEZĂTOARE

țifice contemporane, a- duce o contribuție hotări- toare la dezvoltarea și modernizarea aviației române.Frumoase, pline de bucurii și satisfacții sint gindurile și sentimentele aviatorilor. La temelia lor stau mindria de a fi moștenitori și continuatori ai unor glorioase tradiții, într-un timp eroic, de neasemuite împliniri, dragostea cu care sint înconjurați, dăruirea lor de fiecare zi în posturile de muncă și de luptă încredințate.Prezenți în aceste zile pe cîteva aerodromuri militare, am consemnat importante succese pe care piloții, inginerii, tehnicienii, navigatorii le dedică sărbătoririi zilei a- viației, eveniment ce are loc în acest an sub semnul unui jubileu ; împlinirea a 75 de ani de cînd a luat ființă aeronautica militară. Misiuni de interceptare în toată gama de înălțimi și viteze, executarea de trageri aeriene

său : locotenentul-major Ionel Țîrcă, maistrul militar clasa I Nicolae Baciu, precum și maiorul Mihail Cosmoiu, de asemenea pilot de cea mai înaltă clasă, și ceilalți membri ai echipajului acestuia sînt bine cunos- cuți nu numai in unitate, ci și în rindul muncitorilor de pe platformele de foraj marin pentru siguranța cu care iși îndeplinesc misiunile in larg, fie că marea-i. calmă ori răscolită de vînturi. La extragerea petrolului din Marea Neagră pun și ei, alături de alți elicopte- riști, o parte din munca lor. dăruită deopotrivă apărării cerului senin al patriei, creșterii avuției sale.Principiile doctrinei militare, al cărei strălucit fondator este tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care, asemenea tuturor militarilor din celelalte arme și le-au însușit pe deplin, aviatorii le transpun în viață, îndeplinind întocmai sarcinile de ma
ACTUALITATEA SP0&TIVÂ

DIN FOTBALveraj 38—54) joacă în compania e- chipei C.S.M. Suceava (loc 18 ; 21 p ; golaveraj 30—69), iar la Pitești, F.C. Argeș (loc 13 ; 26 p ; golaveraj 36— 45) primește replica Politehnicii Timișoara (loc 14 ; 26 p ; golaveraj 35— 48). Toate meciurile de astăzi încep la ora 18.
,,Euro ’88“O dată cu meciurile disputate vineri seara (R.F. Germania — Spania 2—0 ; Italia — Danemarca 2—0), clasamentul grupei A preliminare a turneului final al campionatului european de fotbal arată astfel : 1 — R.F. Germania (5 p ; golaveraj 5—1) ; 2 — Italia (5 p ; golaveraj 4—1) ; 3 — Spania (2 p ; golaveraj 3—5) ; 4 — Danemarca (0 p ; golaveraj 2—7).Ieri s-au încheiat și meciurile din grupa B : U.R.S.S. — Anglia 3—1 (2—1), prin golurile marcate de Alenikov, Mihailicenko și Pasulko, respectiv Adams ; Olanda — Irlanda 1—0 (gol înscris de Kieft). Clasamentul grupei arată astfel : U.R.S.S. (5 p), Olanda (4 p), Irlanda (3 p), Anglia (zero puncte).Așadar, in semifinalele „Euro ’88“ : R. F. Germania — Olanda (marți, la Hamburg) și U.R.S.S. — Italia (miercuri, la Stuttgart).

• Nu e ușor cu bărbații • PACEA 
(71 30 85) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30, 
GRADINA PARC HOTEL (17 08 58) —
20,30
• Cronica adolescentei : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Operație riscantă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

teatre 

joră răspundere rezultate din hotăririle Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, din magistrala operă a secretarului general al partidului. Pregătindu-și, in aceste zile, prin fapte demne de laudă, raportul cu care să onoreze sărbătoarea lor, ei s-au angajat, totodată, în cadrul a- dunărilor de partid, ca, în lumina tezelor, conceptelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din 29 aprilie, la ședința comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Național al Agriculturii, să situeze pe noi trepte, superioare pregătirea lor militară, politică. științifică și de specialitate, să facă dovada înaltei lor conștiințe patriotice, revoluționare, a ordinii și disciplinei e- xemplare.Aceeași îndîrjită hotă- rîre caracterizează și personalul aviației civile. La sărbătoarea aripilor românești, compania TAROM se prezintă cu succese de prestigiu. în acest sens, pentru activitatea desfășurată în anul 1987 i s-a decernat, prin decret prezidențial, „Ordinul Muncii" clasa I, o- cupind, pentru a treia oară, locul I în întrecerea socialistă, iar în primele 5 luni ale acestui an a îndeplinit și depășit planul ia principalii indicatori.Zborurile executate de personalul companiei întrunesc unanime aprecieri nu numai în țară, ci și peste hotare, de-a lungul celor 120 000 km cit măsoară liniile sale aeriene. La TAROM sint mulți „milionari". Pe unul dintre ei, Dumitru Dona, comandantul detașamentului „Boeing 707", l-am cunoscut înaintea executării unei misiuni peste Ocean, spre Argentina. La cei 46 de ani, are 12 000 de ore de zbor și peste 9 milioane de km la bordul mai multor tipuri de avioane ; Nicolae Ple- șoianu are aproape 4 milioane. Cînd pilotează Dona, Pleșoianu, Valeriu Enache, Eugen Dobre, Ion Ciopraga, sau, mai bine-zis, cînd la manșa avioanelor sînt piloți ai aviației române de transport, pasagerul ajuns in oricare din cele 38 mari orașe ale lumii pe care aterizează cursele noastre are numai cuvinte de înaltă apreciere și admirație.Multe și însemnate sint împlinirile aviatorilor noștri din aviația militară, de transport, utilitară și sportivă, multe și însemnate sînt realizările oamenilor muncii din toate întreprinderile și instituțiile aeronautice. Mare și neobosită este dragostea lor pentru această frumoasă și nobilă profesie, dorința exprimată și azi, Ia ceas de sărbătoare, de a duce mai departe, pe noi culmi, gloria aripilor românești, în numele datoriei sacre față de partid, față de țară.
Locotenent-colonel 
Petre BANĂ

„INTERNAȚIONALELE*

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 11 ; Caligula — 18 ; (sala 
Amfiteatru) : Un anotimp fără nume
— 11 ; Actorul — 18 ; (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 14.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Andreea Berindean
— pian, Carmen Spack — vioară. La 
pian : Doina Micu — 10,30 ; Seară de 
sonate. Corina-Ioana Stolan — vioară, 
Ovldiu Cucu — pian. Program : 
BACK — 17,30 : (Ateneul Român) : 
Recital de orgă : Felician Roșea. Pro
gram „ENESCU—BACH" — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Petrică
și Lupul. Crăiasa Zăpezii — 11 ;
Povestirile iul Hoffmann — 18.

DE ATLETISM ALE ROMÂNIEIîn prima zi a Campionatelor internaționale de atletism ale României ce se desfășoară pe stadionul „23 August" din Capitală, proba de săritură în înălțime a fost cîștigată de sportivul român Sorin Matei cu 2,30 m.Alte rezultate : 100 m plat bărbați: A. Gorcenkin (U.R.S.S.) — 10”54/100; 110 m garduri : Liviu Giurgean (România) — 13”52/100 ; greutate bărbați : Paul Ruiz (Cuba) — 19,48 m; disc femei : Daniela Costian (România) — 67,02 m.Competiția continuă astăzi dimineața de la ora 10 și după-amiază de la ora 17.
★ȘAH. • în prima rundă a turneului internațional feminin de șah de la Leningrad, maestra româncă Ligia Jicman a cîștigat la Elena Ahmilov- skaia (U.R.S.S.). • După trei runde în turneul de șah de la Belfort (Franța), contînd pentru Cupa mondială, în clasament conduce Kasparov, cu 2,5 puncte, urmat de Andersson, Elvest și Spasski — 2 puncte, Karpov 1,5 puncte (1).

• Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Leonard — 10,30 ; Lysistrata — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Hamlet — 17.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Anonimul venețian — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Ris și plîns — 18 ; (sala 
Studio) : Acești ingerl triști — 10,30 ; 
Dansul morții — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Discuție fără martori — 18 ; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
gemenilor" — 18.
• Teatrul satirlc-muzical „c. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : O seară la 
Boema — 19 ; (sala Savoy) : Dragoste 
la prima vedere — 18.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, la 
Teatrul de comedie) : Cum se cu
ceresc femeile — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 20 55) : 
Pinocchio — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 11 ; (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
Tigrișorul Petre — 11.30.
0 Circul București (10 41 95) : „Stelele 
Circului din Moscova" — 10, 15,30, 19. 
0 Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59, 
la sala Schitu Mâgureanu a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra") : Stress
— 18,30.

Cronica zileiDelegația parlamentară din Republica Centrafricană, condusă de Maurice Methot, președintele Adunării Naționale, care, la invitația M.A.N., a făcut o vizită in țara noastră, a părăsit, simbătă, Capitala.Oaspeții au fost salutați la plecare de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.în timpul șederii în țara noastră, parlamentarii centrafricani au vizitat unități industriale și agricole, obiective social-culturale din București, Ploiești și Sinaia și au avut întrevederi cu membri ai Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Prahova. (Agerpres)
tv

11.30 Lumea copiilor 0 Telefilmoteca de 
ghiozdan. „Baladă pentru Măriu- 
ca“. Producție a studioului „Bucu
rești". Scenariul : Călin Gruia, 
Titel Constantinescu. Regia : Con
stantin Neagu, Titel Constantines
cu. Episodul 2

12.30 Viața satului
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 Închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste șl cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Botoșani

20.20 B’llm artistic. „Salt spre glorie"
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 20 IUNIE

20,00 Telejurnal
20,25 știința pentru toți (color). Răs

pundem întrebărilor dumneavoas
tră ! Astăzi despre : Sistemul pla
netar

20,55 Timp și anotimp in agricultură
21,05 Tezaur folcloric în concert (color)
21,35 Lumea contemporană și confrun

tările de idei. Masele populare — 
rol determinant în asigurarea pro
gresului social

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 iunie, ora 20 — 22 iunie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi schimbă
toare în regiunile nordice și estice, 
unde temporar cerul va fi noros și, pe 
alocuri, vor cădea ploi slabe. In rest, 
vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil și ploi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse. între 8 și 
18 grade, iar cele maxime între 22 și 
32 grade, mal coborite in prima zi în 
nord-est. în. București ; Vremea va fi 
predominant frumoasă. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii slabe, trecătoare, 
la începutul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 14 și 
17 grade, iar cele maxime între 28 șl 31 
de grade.

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Longevitatea se cucerește dinAtît de sugestiv transpusă în mitul popular românesc al „tinereții fără bătrînețe și vieții fără de moarte", speranța dintotdeauna a omului de a trăi cît mai mult are. la ora actuală, în perioada de puternică afirmare a revoluției tehnico-științifice, șanse tot mai mari de împlinire. Ceea ce țin să sublinieze insă specialiștii in geriatrie și gerontologie din întreaga lume este că obiectivul esențial al științelor medicale, al societății, dar și al fiecărui individ în parte, trebuie să fie nu numai de a adăuga cît mai mulți ani vieții omului, ci și cît mai multă viață anilor. Cum anume ? în principal, prin prelungirea la maximum a perioadei de existentă activă, utilă societății, singurul mod de viață generator de mari satisfacții și unica garanție de întîrziere a imbătrînirii biologice.Pe tema factorilor care asigură longevitatea activă își exprimă opiniile, în cadrul unei convorbiri prilejuite de primul Congres național de gerontologie și geriatrie, organizat recent în România, cîțiva dintre specialiștii participant! la această manifestare științifică.
Pentru prelungirea „fiabilității 

biologice".Dr. Mircea Dumitru : „Prin codul său genetic, omul este -programat» să trăiască circa 115—120 de ani. în ciuda salturilor de longevitate din ultimele decenii, speranța de viață, atît la noi în țară, cît și în întreaga lume, este, în prezent. încă departe de limita superioară prevăzută în -contractul» biologic al organismului. Totodată, mulți dintre vîrstnici sînt afectați de boli ca ate- roscleroza, cataracta, osteoporoza etc., care, deși neucigătoare, îi împiedică să aibă o longevitate frumoasă, activă. Tocmai de aceea, considerăm că este atît de necesar să se promoveze o geriatrie profilactică, în stare să stăvilească instalarea bolilor cronice degenerative la vîrstele cuprinse între 45 și 65 de ani, perioadă ce constituie în ciclul biologic o mare răscruce, unde se întîlnesc drumurile imbătrînirii, ale involuției normale, și cele patologice degenerative. Iată de ce încercăm să surorindem procesul patologic de îmbătrînire înainte de a se manifesta clinic, făcînd astfel posibilă adoptarea în timp util a unor măsuri profilactice eficiente".Prof. dr. Anastasius S. Dontas, Grecia : „într-adevăr, geriatria nu vizează doar domeniul bătrineții. Este însă meritul școlii românești de geriatrie de a fi jucat un rol de pionierat în afirmarea acestei idei, într-o perioadă cînd toată medicina căuta cu înverșunare doar măsuri de diminuare a mortalității la persoanele de vîrstă mijlocie. între 30 și 60 de ani. Ce-i drept, științele medicale au diminuat mortalitatea la vîrsta a doua, dar nu au eliminat invaliditatea la vîrsta a treia. Și aceasta, deoarece nu au atacat cu ardoare decît bolile «mari», grave, ucigătoare, lă- sînd pe planul al doilea cele mărunte, ca reumatismul, care stau însă la originea marilor invalidități ale bătrineții. Or, problemele de ordin degenerativ încep de la vîrsta mijlocie, uneori chiar din copilărie. De aceea, noi denunetn eforturi pentru ca oamenii să înțeleagă că nu trebuie să aștepte vîrsta a treia pentru a lua măsuri de protejare a sănătății".
Există o „rețetă" ideală de întinde

re a imbătrînirii ?Prof. dr. Oleg V. Korkușko, Uniunea Sovietică : „Cel mai bun model de fiabilitate biologică pe termen

MAXIMĂ RfiSPUNDERI PENTRU APUCAREA FERMĂ
A LEGILOR TĂRII A DOTĂDlDILOD RE PARTID SI DE STAT
(Urmare din pag. I)cerința asigurării unui înalt spirit de răspundere în aplicarea și respectarea, de la fiecare funcționar pină Ia ministru, a legilor statului, în sistemul democratic al societății noastre socialiste, legea, emanație a voinței și intereselor poporului, constituie instrument absolut necesar și eficace al conducerii și planificării vieții economico-sociale. Aceasta înseamnă că nimeni, oricare ii sînt locul de muncă și răspunderile Încredințate, nu poate să nesocotească legea. Iar cel ce o încalcă, prin nein- deplinirea îndatoririlor, prin superficialitate. prin abuz de putere, prin dezinformare sau in oricare alt fel, trebuie să răspundă pentru fapta sa.Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. subliniază că sistemul democrației muncitorești, revoluționare situează în prim plan îmbina. .............................................................. '’fwr DIN VIAȚA LOCALITĂȚILOR ȚÂRII y

• REPORTAJE • NOTE • INFORMAȚII •

CÎMPINA : Premieră 
tehnicăLa întreprinderea de piese turnate Cimpina, una dintre cele mai mari de acest fel din țară, au fost puse la punct o nouă tehnologie și o instalație pentru turnarea continuă a barelor și profilelor din fontă. Instalația, o premieră tehnică de prestigiu, realizată prin auto- utilare, asigură — cum ne spunea directorul unității, inginerul Ion Dinu — un înalt randament, o izo- tropie (omogenitate) mult mai ridicată în comparație cu turnarea statică, o creștere a productivității muncii cu pe.ste 30 la sută. Barele și profilele obținute după noul procedeu au un adaos minim de prelucrare, ceea ce conduce la economii de materiale în valoare de 4 lei la 1 000 lei producție-marfă. Printre primii beneficiari se numără întreprinderile „Neptun" și „Mecanică" Cimpina, întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște și altele. (Ioan Marinescu).

BOTOȘANI : Colocviile 
„Ștefan Luchian"Integrate Festivalului național „Cîntarea României", Colocviile de artă plastică „Ștefan Luchian" se inscriu printre cele mai importante manifestări politico-educative șl cultural-artistice din județul Botoșani. Actuala ediție programează numeroase acțiuni organizate sub egida Comitetului județean de cultură și educație socialistă și Uniunii artiștilor plastici. Programul a inclus, între altele, vernisarea unei expoziții cuprinzînd peste 120 de lucrări de pictură, grafică și sculptură dedicate lui Luchian și constituită din donații

lung îl oferă așezările de longevivi din diverse zone ale lumii. Bunăoară, de la noi, in Gruzia, unde abundă persoanele cu vîrstă centenară, longevivii duc o viață care nu-i supune la factori de risc pentru sănătate. Ei nu fumează, au o greutate corporală normală, muncesc pină la adinei bătrîneți, sint echilibrați, stă- pîni pe ei, ospitalieri ; știu să evite stările conflictuale atît in familie, cît și în societate, convinși că un factor de risc pentru sănătatea celor din jur este chiar cuvîntul, cu care, asemenea unei arme, poți răni sau chiar ucide. Am putut constata, în cursul studiilor efectuate de institut, că, practic, în toate familiile de longevivi, tinerii sînt educați pentru o viață liniștită, armonioasă, iar respectul față de vîrstnici le este inoculat încă din fragedă copilărie, bătrî- nețea fiind socotită ca o mare cinste. Toți marii longevivi se simt necesari, utili, tar familia îi respectă".Dr. Manuel P. Alcivar, Ecuador : „Care sînt factorii ce asigură locuitorilor din Vilcabamba, o altă renumită «insulă» de viață lungă a lumii, atingerea unor impresionante vîrste ? De notat că acești bătrini nu prezintă patologia caracteristică virstnicului : diabet zaharat, atero- scleroză, osteoporoză, boli cardiovasculare. Determinări cu densito- metrul au relevat că sistemul lor osos a rămas tînăr, iar flora intestinală este la fel cu a copiilor, ca urmare a consumului de lapte. In ciuda vîrstei înaintate, ei își mențin un nivel satisfăcător al funcțiilor vitale : circulatorie, digestivă, respiratorie, neuropsihică și uroexcretorie, dind semne de involuție doar în sectoare de importanță secundară : piele, sistem locomotor, dentiție. Iată factorii care, constatați de-a lungul timpului de generații succesive de observatori, se consideră că permit prelungirea deloc întîmplătoare a longevității populației din această zonă, cu toate că nivelul de trai, condițiile de igienă sînt foarte scăzute. Firește că, mai întîi, examinarea descendenților a relevat un factor genetic preponderent în atingerea vîrstei înaintate.Pe urmă, pe lîngă factorii geocli- matici, lipsa de poluare, alcalinitatea ridicată a apei se consideră ca fiind de mare însemnătate alimentația naturală și rațională a acestor oameni. Ei mănîncă puțină carne și multe legume. Dieta le este săracă in grăsimi animale, dar bogată în fibre vegetale. în loc de zahăr rafinat, 

rea armonioasă a rolului organelor centrale cu răspunderile ce revin tuturor unităților economico- sociale, reliefează cerința ca fiecare activist de partid și de stat, fiecare dintre membrii unui organ colectiv de conducere să-și îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile, in deplină concordanță cu prevederile legale și să raporteze periodic despre modul în care își face datoria.Exigențele actuale ale conducerii eficiente în toate domeniile impun intensificarea preocupărilor pentru perfecționarea pregătirii multilaterale, politice, profesionale, științifice și culturale a cadrelor de conducere. în aceste condiții, este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru ca, prin programele generale de pregătire. să se asigure cunoașterea legilor tării. Se impune ca problemele 

ale unor artiști plastici din Întreaga țară. Aceste lucrări vor fi expuse în continuare la Ștefănești, satul natal al pictorului Ștefan Luchian, într-o expoziție permanentă omagială. (Eugen Hrușcă).
SUCEAVA : „Inteligență 

și măiestrie"La școala nr. 1 din municipiul Suceava a fost organizată expoziția școlară anuală „Inteligență și măiestrie", care reunește cele mai reușite și semnificative creații ale elevilor și cadrelor didacti;e, realizate în atelierele, laboratoarele și fermele didactice ale unităților de învățămînt și ale întreprinderilor economice patronatoare, precum și în cadrul cercurilor științifice teh- nico-aplicative și artistice din școli, casele pionierilor și șoimilor patriei. Dintre cele aproximativ 1 500 exponate se remarcă machetele funcționale ale unor instalații, utilaje și mașini moderne, aparate și dispozitive, truse de scule și truse de desen tehnic, lucrări din domeniile electronicii, automatizării, mecanicii și modelismului. (Sava Bejinariu).
TÎRGU MUREȘ : Produse 

electronice de înaltă 
calitateLa secția de mecanică fină șl e- lectronică a întreprinderii „Elec- tromureș" din Tîrgu Mureș a fost realizat și omologat un nou produs electronic de înaltă tehnicitate. Este vorba de noul turn muzical audio, care, spre deosebire de DECK 2001—2002, fabricat pînă acum în aceeași unitate, are per

se consumă «panela», un extract din trestie de zahăr, iar în loc de medicamente se recurge Ia plante medicinale. Longevivii se scoală devreme, mănîncă devreme, se culcă devreme. Zi de zi ei desfășoară o activitate fizică neîntreruptă, practiced agricultura de-a lungul întregii existențe, inclusiv la vîrste înaintate, ceea ce le conservă tonusul fizic și psihic, asigurindu-le o viziune optimistă asupra vieții".
Factorii ce favorizează „tinerețea 

fără bătrînețe" in mediul citadin.Dr. Ward Dean, S.U.A. : „Indiferent de zona geografică și de condițiile de viață — la țară ori în mari așezări urbane — există cițiva factori general valabili in asigurarea «tinereții fără bătrînețe», cum îi spuneți atit de frumos ‘ dumneavoastră, românii. Institutul nostru din Los Angeles s-a specializat în determinarea rapidă a stadiului de îmbătrînire biologică a organismului. Cu ajutorul unor mijloace puse la dispoziție de tehnologia de vîrf, putem urmări circa 300 de parametri fiziologici, biochimici, psihologici și antro- pometrici care reflectă schimbările produse în organism, prin uzura acestuia. Astfel, am putut măsura cu precizie efectele factorilor de păstrare îndelungată a sănătății caracteristice tinereții. în «clasamentul» acestor factori, care, majoritatea, țin de «stilul de viață» al omului, pe primul loc se situează exercițiul fizic (cel mai bun «antidot» pentru stresul dintr-o metropolă ca Los Angeles) și apoi alimentația rațională, bogată in vitamine. Pacienților mei obișnuiesc să le spun că trebuie să se ferească de trei mari dușmani ai sănătății : zahărul, pilnea albă și grăsimile (prăjelile). In schimb, să consume fără teamă fructe, legume, pîine neagră (bogată în fibre) și alimente preparate prin fierbere".
Vîrsta biologică — vîrsta crono

logică ?Prof. dr. O. V. Korkușko : „Orice adult poate fi din punct de vedere biologic mai tînăr decit virsta indicată in buletinul de identitate. La fel de adevărat insă este și că vîrsta biologică poate fi cu mult mai mare decît cea cronologică. în cercetările noastre constatăm mereu cît de inegal se îmbă- trînește nu numai de la o zonă la alta, dar și de la un individ la altul. Pe lîngă modul de viață — rațional sau nu — legat uneori de îndelungate tradiții, influențează «balanța» vîrstei biologice și mijloacele geron- toprotectoare adoptate de cetățeni. Excelente, în acest sens, se dovedesc a fi vitaminele, la fel unele eutro- fice, ca Gerovitalul românesc, care fac ca impactul stresului, al altor, factori agresivi asupra vîrstnicilor să se atenueze simțitor.-.Din păcate, deocamdată, pe plan mondial nu se cunoaște încă pe deplin mecanismul biologic al Imbătrînirii, așa că vor mai fi necesare multe cercetări fun- 

ce privesc cunoașterea legilor, respectarea cu strictețe a normelor legale să fie avute în vedere și in cadrul concursurilor pentru ocuparea unor funcții de conducere.Dezvoltarea economico-soclală a țării, înfăptuirea tuturor obiectivelor stabilite solicită creșterea răspunderii organelor șl organizațiilor de partid, a organelor democratice de conducere, pentru ca în toate domeniile să se acționeze neabătut în direcția întăririi legalității socialiste, afirmării unui climat de ordine și disciplină, de profund respect față de legile țării. Se impune ca activitatea ideologică și politico-educativă să-și intensifice eforturile pentru ca toate cadrele de partid și de stat, toți comuniștii, toți cetățenii patriei să cunoască legile, să și le însușească pe deplin, în spiritul și litera lor, să le aplice și să le respecte in toate împrejurările.

formanțe tehnice superioare. Astfel. acest turn muzical, avînd în componența sa un DECK cu sertar, un amplificator de separare de 2X 75. un aparat de radio și un picup, are calități audio comparabile cu cele mai bune combine muzicale realizate în țări cu tradiție în acest domeniu. La aceeași întreprindere a început în aceste zile producția noului tip de radiocasetofon auto „Stela II" — un model perfecționat — care are dimensiuni reduse, un design plăcut și o capacitate de redare la nivelul celor mai bune aparate radio destinate autoturismelor. (Gheorghe Giurgiu).
TELEORMAN : Economii 

de metalColectivele din întreprinderile constructoare de mașini din județul Teleorman se preocupă statornic — pe baza unor programe concrete de măsuri — de gospodărirea cit mai judicioasă a resurselor materiale. Ca urmare a acțiunilor întreprinse pentru promovarea unor noi tehnologii, diversificarea gamei de produse și reproiectarea celor aflate in fabricația de serie, extinderea recondiționării pieselor de schimb și reintroducerea în circuitul productiv a materialelor re- folosibile. în perioada ce a trecut din acest an în unitățile amintite s-au economisit aproape 1 200 tone de metal. Cu cele mai bune rezultate se inscriu oamenii muncii de la întreprinderea de rulmenți și întreprinderea de aparataje și accesorii din Alexandria. întreprinderea mecanică pentru agricultură și întreprinderea mecanică de material rulant din Roșiori de Vede. (Stan Stefan).

tinerețedamentale pînă să putem stăplnl perfect procesele îmbătrînirii. Ca medîc cardiolog, sînt convins că, luptînd împotriva fumatului, a alcoolismului, a sedentarismului, speranța de viață activă a oamenilor ar spori mult. Dacă am elimina bolile cardiovasculare și oncologice, media de viață ar crește cu 10—15 ani. Ne-am apropia astfel de idealul unor vîrste curente de 90—100 de ani".Dr. W. Dean : „Printre mijloacele de inhibare a îmbătrînirii, de luptă contra acestei adevărate boli, pe care o poate «contracta» prematur orice om, am experimentat și noi cu foarte bune rezultate produsul românesc Ge- rovital, care s-a dovedit a fi un eficient protector antistres. Majoritatea pacienților noștri au 35—55 de ani și sint în plină sănătate, stare pe care încercăm să le-o prelungim cît mai mult prin diverse mijloace : antioxi- danți, stimulente imunitare, extracte hormonale".
Sănătatea se pregătește, sănătatea 

se protejează.Prof. dr. A. S. Dontas 1 „Medicul geriatru poate și trebuie să joace un rol activ în promovarea normelor de viață gerontoprotectoare. Această activitate de educație sanitară geria- trică trebuie să fie cît mai convingătoare, altfel efectul este zero. Nici un medic geriatru nu va ajunge pînă la conștiința oamenilor prin pledoarii «stas», primitive și formale".Dr. M. Dumitru : „Noi, specialiștii in geriatrie, nu trebuie numai să îngrijim bolnavi, ci să ne preocupăm, în primul rind, de menținerea sănătății omului, de la vîrste situate mult înainte de perioada etichetată drept «bătrînețe». Cunoscutele produse eutrofice originale românești ca Gerovital și Aslavital recomandăm să fie administrate de la vîrsta critică pentru imbătrînire, resoectiv cea cuprinsă între 45 și 65 de ani, atunci cînd procesele degenerative pot fi frînate în timp util.Cel mai bun mijloc de păstrare cît mai îndelungată a «tinereții fără bătrînețe» a fost și rămîne insă munca, activitatea fizică și intelectuală efectuată cu plăcere, cu pasiune. Creierul este un organ care nu trebuie cruțat ; cu cît este mai mult «pus la treabă», cu atit trăiește mai mult. Iar de faptul că sportul, mișcarea constituie cea mai bună garanție de sănătate, ar trebui să fie conștientă orice persoană tînără, pre- senescentă ori vîrstnică. Virtuțile a- cestor adevărate «antidoturi» împotriva deteriorării psihice și fizice a oamenilor, după pensionare, sint convingător dovedite de toate studiile întreprinse pînă acum de Institutul nostru privind participarea vîrstnicilor la viața socio-economl- că, dar și de rezultatele «universității vîrstei a treia», înființată cu sprijinul nostru la Roman. Cu certitudine, longevitatea frumoasă se poate cuceri, trebuie numai să dorești cu adevărat acest lucru".Convorbire realizată d« 
Ioana DABU
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și cooperare de peste ho- internațional, - in deplin
Acest dialog face parte integrantă din lupta pentru o nouă ordine economică și politică mondială. Mai
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mult, el reprezintă un puternic stimulent in acest sens — reliefează, în încheiere, publicația.
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BELGRAD 18 (Agerpres). — Președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., Boșko Krunici, și secretarul general al C.C. al Partidului Comunist din Grecia, Harilaos Florakis, aflat într-o vizită in Iugoslavia, au apreciat că partidelor și mișcărilor progresiste din zona Mediteranei le revine un rol important în lupta pentru trans-
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I » Reglementarea situației
din America Centralăformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării. Ei au evidențiat, în context, importanța pe care o atribuie legăturilor de colaborare dintre U.C.I. și P.C.G. în dezvoltarea prieteniei tradiționale dintre Iugoslavia și Grecia și și-au exprimat dorința de a acționa pentru întărirea în continuare a acestei prietenii.

reclamă încetarea

ARTICOLE Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTAREIn articole și comentarii dedicate politicii de pace promovate cu consecvență de România socialistă, publicații tare pun în lumină inițiativele și propunerile, de larg ecou ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru soluționareaconsens cu aspirațiile poporului român, ale tuturor popoarelor - a marilor probleme ce confruntă lumea de astăzi. In același timp, presa înfățișează succesele de prestigiu obținute de România, cu deosebire în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al P.C.R.
„INDEPENDENTA - PRINCIPIU FUNDAMENTAL 

AL POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI"

„0 CONCEPȚIE NOVATOARE PRIVIND 
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ INTENSIVĂ"

în articolul „Independența — 
principiu fundamental al politicii 
externe a României", revista libaneză „AL AFKAR" scrie :Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat cu forța gîndirii sale creatoare că a trecut timpul politicii imperialiste de dictat și amestec în treburile interne, că, în zilele noastre, se afirmă tot mai puternic voința popoarelor de a trăi libere și independente.Este semnificativ că pe prim plan în concepția românească de politică externă sînt situate principii de etică internațională ce au devenit, azi, valori universale. Este cunoscută contribuția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, la afirmarea, în lumea contemporană, în relațiile dintre state, a unei noi conduite, întemeiate pe egalitatea în drepturi, pe neamestecul în treburile interne, pe nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța. Numitorul comun al acestor noi raporturi democratice, de dreptate și echitate în relațiile dintre state, îl constituie independența națională. Președintele Nicolae Ceaușescu a făcut precizarea că unui popor independența îi este tot atit de necesară ca și aerul, ca și apa.In articol se face apoi o trecere în revistă a luptei poporului român pentru cucerirea și menținerea independenței de stat, reliefindu-se că din 1965, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", asigurarea unei independențe depline a devenit un obiectiv fundamental al poporului român. De fapt, întreaga politică internă și externă a acestei țări, toate hotăririle cu privire la dezvoltarea economică și socială constituie prerogative ale națiunii române, ale centrului său vital — Partidul Comunist Român, ale președintelui Republicii — relevă „Al Afkar".Concepția președintelui ’ Nicolae Ceaușescu despre relațiile internaționale in lumea contemporană consacră un loc de cea mai mare însemnătate independenței. Glasul acestei țări se face puternic auzit și împotriva încercărilor de împărțire a lumii in sfere de influență, împotriva „dreptului forței", a încălcării drepturilor și demnității popoarelor.Președintele Nicolae este promotor al unei al unui climat care săafirmarea liberă a independenței și suveranității fiecărui stat — evidențiază, in încheiere, revista libaneză.Implicarea activă a României socialiste în soluționarea marilor probleme ce frămîntă astăzi lumea, dezvoltarea rodnică a relațiilor sale cu statele Africii, Cu toate țările în curs de dezvoltare sînt puse în evidență de revista „JEUNE AFRIQUE" in lumina vizitelor oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale continentului, în prima parte a acestui an.Neocolonialismul n-a renunțat să domine cursul politicii și economiei mondiale. El încearcă să facă din noile țări independente instrumente sau apendice ale politicii sale. Singura ripostă posibilă pentru a- ceste țâri este solidaritatea și acțiunea comună pentru promovarea identității lor proprii și stabilirea de relații internaționale bazate pe respectul independenței fiecăreia — arată revista, relevind în continuare că acesta constituie elementul esențial al mesajului președin-

Ceaușescu politici noi, conducă la

telul Nicolae Ceaușescu în cursul vizitelor întreprinse, recent, în țări atit din Africa, cît și din Asia. Cuvintele președintelui României au găsit un larg ecou favorabil in rin- durile popoarelor și ale conducătorilor lor, subliniază „Jeune Afri- que“.Vizitele președintelui Nicolae Ceaușescu, efectuate în Ghana, Liberia, Guineea și Mauritania, ilustrează cit se poate de bine relațiile pe care România le întreține cu țările în curs de dezvoltare, continuă publicația.In lumea de azi, țările care Iși hotărăsc în mod liber politica, in condiții de deplină independență, sint majoritare. De aici necesitatea realizării intre ele a unei cooperări economice în forme multiple și a unei acțiuni politice solidare pentru a-și mobiliza potențialul și a contribui la crearea unei noi ordini mondiale.Vizitele președintelui României au demonstrat, din acest punct de vedere, importanța dialogului la cel mai înalt nivel. Comunicatele comune publicate la încheierea întil- nirilor cu șefii de stat africani insistă asupra necesității dezvoltării cooperării economice, subliniază revista, adăugind că au fost încheiate o serie de acorduri pe termen lung în domeniile industrial, agricol și comercial, iar comisiile specializate mixte au fost însărcinate să exploreze căile și mijloacele pentru extinderea cooperării.Pe plan politic, comunicatele comune insistă asupra necesității de a acționa, împreună, in favoarea păcii și dezarmării, singura modalitate de a instaura destinderea și o adevărată cooperare internațională. pe baze democratice. Propunerea românească de convocare a unei conferințe internaționale, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, pentru găsirea unei soluții în problema datoriei externe și subdezvoltării și pentru promovarea unei noi ordini economice mondiale a fost cît se poate de bine primită de șefii de stat africani.Importanța rolului Organizației Unității Africane a fost reafirmată în mod solemn ■— constată „Jeune Afrique" — relevind că interlocutorii președintelui Nicolae Ceaușescu au fost deosebit de sensibili la eforturile pe care șeful statului român le desfășoară fără încetare pentru a favoriza un dialog constructiv între țările continentului african, între toate țările în curs de dezvoltare.România și-a reafirmat, cu tărie, solidaritatea deplină cu lupta popoarelor africane pentru lichidarea tuturor formelor de colonialism, pentru consolidarea independenței lor naționalei și o dezvoltare liberă — subliniază publicația, menționând că țara noastră susține lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., și, în general, toate eforturile intreprinse pentru lichidarea politicii agresive a Africii de Sud. Șefii de stat africani și-au exprimat. la rîndul lor, solidaritatea cu inițiativele românești de larg răsunet internațional, în le păcii și dezarmării.Dialogul la cel mai dintre România și țările dezvoltare, in special cu cele Africa, nu este desigur o noutate. Dar actualele circumstanțe, marcate de imobilismul, nepăsarea și egoismul țărilor bogate și exasperarea pe care acestea o generează, îi conferă o particularitate aparte.

Aspecte semnificative ale drumului parcurs de țara noastră în ultimele peste două decenii sînt reliefate în articolul „România : Concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea economică intensivă a țării", publicat în cotidianul „LE JOURNAL D’EGYPTE",După cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român — a-, rată ziarul egiptean — in viața economică și socială a României socialiste au avut loc profunde mutații cantitative și calitative, ce au făcut ca o țară calificată înaintea celui de-al doilea război mondial „eminamente agrară", cu o industrie slabă, să devină un stat industrial- agrar cu mari posibilități de creștere intensivă.România dispune astăzi de o industrie modernă, capabilă să producă mașini și echipamente complexe, autoturisme, nave de mare tonaj și platforme maritime, aparatură electronică de vîrf, bunuri de larg consum de mare tehnicitate și de calitate superioară. Practic, nu există sector economic important în care industria românească să nu poată realiza produse de nivel mondial.Cotidianul egiptean subliniază că producția industrială a țării noastre era, în 1987, de 120 ori mai mare decît in 1945, in timp ce producția agricolă, reorganizată pe baze socialiste, a sporit în același interval de aproape nouă ori față de trecut. Programele de dezvoltare sint integral orientate spre o creștere de tip intensiv, văzută ca un proces complex de natură să determine schimbări structurale în corelația fundamentală existentă între reproducție și creșterea economică, intre cantitate și calitate și, mai ales, între factorii dezvoltării — evidențiază ziarul.Președintele Nicolae Ceaușescu acordă — în conceptul dezvoltării intensive a economiei românești în etapa actuală — o importanță deosebită reducerii cheltuielilor materiale în toate sectoarele — necesitate impusă de creșterea sensibilă a dimensiunilor producției, caracterul limitat al resurselor naționale și dificultățile crescînde ale exploatării.Programul de investiții — și este cazul să amintim că, aplicînd concepția de amplă perspectivă a președintelui Nicolae Ceaușescu, Româ-

nia alocă în fiecare an a treia parte din venitul național pentru fondul de acumulare — urmărește, de a- semenea, susținerea creșterii intensive — relevă „Le Journal d’Egypte".In încheierea articolului se subliniază că „întregul program de dezvoltare social-economică din acest cincinal — înscris sub semnul dezvoltării intensive — urmărește să asigure mijloacele necesare creșterii neîncetate a bunăstării populației".Sub titlul „Experiența româ
nească in dezvoltarea economică", o altă publicație egipteană, săptă- mînalul „AL TAAWN", după ce relevă cursul ascendent al relațiilor dintre țara noastră și Egipt,' evidențiază că România urmează să ajungă la nivelul țărilor cu dezvoltare medie, bazîndu-se in primul rînd pe principiul efortului propriu in toate domeniile de dezvoltare economică și socială.Publicația egipteană prezintă, în continuare, cifre semnificative pentru avîntul industriei românești in ultimii peste 20 de ani, subliniind, totodată, creșterea venitului mediu anual pe locuitor. Abordindu-se aspecte ale dezvoltării agriculturii românești, in articol se subliniază că experiența generalizării cooperativelor agricole de producție a dus la creșterea importantă a producției, iar zeci și zeci de institute și stațiuni de cercetări iși pun activitatea in slujba progresului in sectorul agricol.Statul a elaborat un plan cincinal îndrăzneț 1986—1990, care va asigura trecerea de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată — continuă săptămînalul din Egipt, reliefind apoi cotele înalte ale producției într-o serie de domenii de mare importanță.In România, creșterea ritmurilor de dezvoltare în domeniul industriei și agriculturii nu s-a făcut pe baza ajutoarelor străine, ci prin efortul propriu, pe calea folosirii metodelor științifice, a accentuării exportului, a promovării tehnologiei moderne, a promovării unei politici înțelepte — relevă „Al Taawn", adăugind, in încheiere : Egiptul trebuie să învețe din experiențele reușite, care pot contribui la soluționarea problemelor sale economice.

„ȘTIINJA IN SLUIBA DEZVOLTĂRII"

probleme-înalt nivel în curs de din

într-o perioadă în care un mare număr de țări au luat măsuri drastice pentru a-și reduce investițiile, măsuri ale căror repercusiuni asupra creșterii economice sînt evidente, România rămîne fidelă politicii ei de înzestrare și reînzestrare a economiei naționale, creînd o infrastructură solidă și lărgind sistematic construcțiile sociale — evidențiază ziarul marocan „AL BA- YAt\E" in articolul „România : 
Economia la bra creșterii continue" ■Amploarea angajării României in direcția investițiilor reiese tot mai mult în relief de la un cincinal la altul, pe măsură ce forța economică a țării a crescut, făcindu-se remarcată mai ales după 1965, cînd aproximativ o treime din venitul național a fost alocată în mod constant fondului de dezvoltare — subliniază ziarul.Aceasta este deci explicația puternicei dotări a economiei naționale și a fondurilor fixe productive și cu caracter social — relevă „Al Bayane" adăugind că aceste investiții au permis crearea a milioane de noi locuri de muncă și construirea a milioane de apartamente, ceea ce ilustrează amploarea efectelor benefice ale politicii românești

de investiții asupra creșterii calității vieții poporului.
„România : Știința in slujba dez

voltării" este titlul unui alt articol apărut în ziarul marocan. în 1988, științei românești — cercetării fundamentale și cercetării aplicate — îi revin sarcini importante pentru programul economic și de ridicare a nivelului de civilizație al societății românești — arată cotidianul, prezentind, în context, o serie de direcții principale ale eforturilor în cercetarea științifică, mai ales în cercetarea legată direct de producție.Pe baza programelor de perfecționare a organizării științifice și modernizării procedeelor de producție, in 1988 urmează să se atingă un înalt grad de reînnoire a activității industriale. Practic, întregul front al cercetării legate de realizarea sarcinilor imediate ale economiei, ca și cercetările fundamentale din domeniile matematicii, fizicii, biologiei, cercetările pe planul științelor tehnice, economice și social-politice, cercetările legate de sănătatea oamenilor, de protecția mediului Înconjurător acționează pe baza unui program de mare perspectivă — subliniază „Al Ba- yane". (Agerpres)

Agențiile de presa
e scurt

acesta vorbea de la tribuna congresului Partidului Patriei. Aproximativ 10 persoane au fost rănite. Tiirgiit Ozal a scăpat nevătămat. Atentatorul a fost arestat.
VIZITA LA BELGRAD. Președintele Guvernului R.S. Cehoslovace. Lubomir Strougal, și-a încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă la Belgrad. Convorbirile cu oficialitățile iugoslave s-au axat pe probleme ce privesc colaborarea economică bilaterală, subliniindu-se necesitatea aplicării de noi forme de cooperare, cum zarea in producție întreprinderi mixte.

PROTOCOL COMERCIAL. La Tirana a fost semnat un protocol privind schimbul de mărfuri intre R.P.S. Albania și Belgia, pe anul 1988, transmite agenția A.T.A.
ar fi speciali- și crearea deCONFERINȚA. In landeză Kiljava s-a ferință sindicală a Norvegiei și Islandei, care va dura două zile. La dezbateri, consacrate cooperării pentru pace, dezarmării și aplicării Actului final de la Helsinki, participă 250 de delegați din nouă țări.
localitatea fln- deschis o con- țărilor baltice.

CONVORBIRI. La Bangkok au avut loc, la 16—17 iunie, convorbiri între miniștrii de externe ai Thailandei și R.S. Vietnam. Au fost discutate aspecte ale situației din regiune și relațiile bilaterale. S-a convenit continuarea schimbului de păreri, exprimîndu-se încrederea că, în cursul următoarelor discuții, divergențele care mai există vor fi depășite.

„ORAȘELE TRECUTULUI PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE" este tema unei conferințe internaționale ce s-a deschis la Florența. Reuniunea a fost organizată de UNESCO, în cooperare cu Universitatea și autoritățile locale din Florența. Participanții — reprezentanți ai unor orașe cu istorie îndelungată — vor efectua un schimb de păreri în legătură cu diferite aspecte ale conservării clădirilor și monumentelor istorice, cu problemele pe care le ridică societatea modernă pe plan urbanistic, ecologic și în alte domenii.

purtătorul de cuvînt al M.A^E. vest-german. După cum se știe, reprezentanții R.F.G. prezidează în acest semestru toate reuniunile ministeriale și la nivel inalt ale C.E.E. Dialogul euro-arab a fost inițiat la sfîrșitul anului 1973, fiind întrerupt după suspendarea Egiptului ca rabe. membru al Ligii A-ÎN ULSTER. Trei fost rănite grav ca

COLABORAREA ITALIANO—FI- LIPINEZA. Cu prilejul vizitei oficiale întreprinse in Italia de președintele Filipinelor, Corazon Aquino, între cele două țări au fost încheiate mai multe acorduri de cooperare in diferite domenii de activitate economică, anunță agenția Taniug. Acordurile au fost realizate în urma convorbirilor avute de șeful statului filipinez cu președintele Cossiga, cu ministrul de externe, Giulio Andreotti, precum și cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri italiene, adaugă agenția.

HOTARlRE. Consiliul de Miniștri al Spaniei a adoptat o hotărîre prin care tabloul „Zborul vrăjitoarelor" de Francisco de Goya a declarat bun al patrimoniului tural național. Lucrarea — în pe pinză — datează din 1797 fost cumpărată la licitație în de o persoană particulară din drid, la un preț record, de aproape un milion de dolari.
fost cul- ulel și a 1986 Ma-

împotriva primului Republicii Turcia,ATENTAT, ministru alTiirgiit Ozal, a fost comis sîmbătă un atentat, care a eșuat — relatează agențiile de presă. O persoană a cărei identitate nu a fost încă dezvăluită a tras mai multe focuri asupra premierului turc in timp ce

EVOLUȚIA COMPLEXULUI ORBITAL SOVIETIC. Potrivit programului, simbătă a fost realizată reașezarea navei cosmice sovietice „Soiuz- TM-5" în tandemul pe care îl formează cu complexul orbital „Mir". Dacă pină sîmbătă această navă era cuplată cu modulul „Quant" al complexului, acum ea este plasată în continuarea compartimentului de trecere. Aceasta permite asigurarea efectuării unor noi operațiuni de transport spațial astfel incit „MIR" să poată fi reaprovizionat cu carburanți și cu diferite materiale cu ajutorul navelor „Progress".

VIOLENȚA persoane au urmare a deflagrației unei bombe artizanale plasate de elemente extremiste pe o stradă Londonderry, al doilea din provincia britanică Nord. Actul terorist a la numai citeva ore după încheierea negocierilor anglo-irlandeze de la Belfast care au avut ca temă elaborarea unor măsuri suplimentare pentru combaterea noului val de violență ce se înregistrează în Ulster.

din orașul ca mărime Irlanda de fost comis

DIALOG EURO-ARAB. La 21 iunie se va desfășura prima reuniune la nivel ministerial la care participă delegații ale Pieței comune și Ligii Arabe pentru a examina posibilitățile de revitalizare a dialogului euro-arab, a declarat

GUVERNUL BRITANIC a aprobat un plan in cinci puncte destinat combaterii huliganismului în sport, a anun(at ministrul de interne, Douglas Hurd, după o reuniune specială a cabinetului convocată de premierul Margaret Thatcher, ca urmare a actelor de violență comise de unii din suporterii echipei Angliei la Dusseldorf și Stuttgart, în R.F.G., cu prilejul turneului final al Campionatului european de fotbal. Printre măsurile preconizate se află introducerea de restricții privind intrarea la meciuri, la vin- zarea de băuturi alcoolice în apropierea stadioanelor, precum și culegerea de date privind posibilii provocatori de dezordine.REUNIUNE UNICEF. In ,lo-

Renunțarea la programul S.D.I. ar constitui un pas 
major pe calea reducerii armamentelor nucleare

— declară Michael Dukakis, candidat la obținerea investituri! 
Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din S.V.A.LONDRA 18 (Agerpres). — Intr-un Interviu acordat ziarului englez „The Times", Michael Dukakis, candidat la obținerea învestiturii Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din S.U.A., și-a exprimat dezacordul față de continuarea programului „Inițiativei de Apărare

Strategică" S.D.I. lelor", relatează Realizarea acestui el, nu corespunde nale S.D.I. calea tegice
— „războiul ste- agenția T.A.S.S. program, a arătat intereselor națio- Renunțarea la un pas major peale S.U.A. ar constitui reducerii armamentelor stra- nucleare.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager- pres). — In comunicatul comun dat publicității la Ciudad de Mexico la încheierea vizitei întreprinse în a- ceastă țară de o delegație de parlamentari din Belize, părțile au cori- semnat că pacea și stabilitatea din America Centrală sînt imposibil de asigurat fără încetarea amestecului străin în treburile interne ale regiunii — transmite agenția Prensa Latina. Documentul condamnă practicile de hegemonism și politica neo- colonialistă exercitată în America Centrală de unele puteri industriale, reclamînd respectarea principiilor suveranității și independenței naționale, autodeterminării popoarelor, soluționării prin dialog politic a tuturor controverselor internaționale.
Apel la intensificarea luptei pentru dezarmareBUENOS AIRES 18 (Agerpres). — In capitala Argentinei s-au încheiat lucrările unei reuniuni a tino-americane membre mentelor din țările lor. final cuprinde un apel femeilor la- ale parla- Documentul adresat tu-

turor statelor lumii de a participa activ la procesul de dezarmare, pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, la adăpost de amenințarea unei catastrofe nucleare.

Intr-o declarație făcută la Ciudad de Mexico, unde a întreprins o vizită oficială, ministrul adjunct nicaraguan de externe, Victor Hugo Tinoco, a arătat că reluarea ajutorului militar al S.U.A. pentru forțele „contras" va determina relansarea conflictelor militare din regiune și agravarea stării de tensiune politică în America Centrală.
Demonstrație la Budapesta

Rezoluție care cere abrogarea 
sentințelor de condamnare 

la moarte a celor șase tineri 
sud-africaniNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a a- doptat, în unanimitate, o rezoluție prin care cere autorităților sud-africane să renunțe la a executa pe pei șase tineri din Sharpeville și să abroge sentințele de condamnare la moarte pronunțate împotriva . acestora. transmit agențiile de presă. Totodată, prin acest document Consiliul de Securitate solicită din partea tuturor țărilor și organizațiilor internaționale să utilizeze întreaga lor influență și să ia măsuri urgente. conforme Cartei O.N.U., pentru a salva viețile celor șase tineri sud- africani a căror acuzație de „crimă" nu a putut fi dovedită de nici una din instanțele judecătorești de la Pretoria.Pe de altă parte, membrii Consiliului iși exprimă îngrijorarea serioasă față de înrăutățirea situației din Republica Sud-Africană și agravarea suferințelor umane ca urmare a perpetuării sistemului de apartheid.WINDHOEK 18 (Agerpres). — Autoritățile de ocupație sud-africane au arestat pe Gwen Lister, editorul celui mai cunoscut ziar independent din Namibia, „Namibian", și au percheziționat clădirea unde se află sediul publicației, după ce aceasta a informat despre apropiata întilnire de la Stockholm între o delegație a Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și reprezentanți ai comunității albilor namibieni, transmit agențiile Taniug și T.A.S.S.

Contacte consacrate 
perspectivelor încetării 
conflictului dintre Iran 

și IrakNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, i-a informat pe membrii Consiliului de Securitate— reuniți într-o ședință —• asupra contactelor sale din ultimul timp cu reprezentanții Iranului și Irakului consacrate posibilităților și perspectivelor . încetării conflictului militar dintre cele două țări.Intr-o declarație făcută presei la sfirșitul ședinței, secretarul general al O.N.U. a reafirmat hotărîrea sa de a continua eforturile vizind traducerea cit mai grabnică in viață ‘a prevederilor rezoluției 598 a Consiliului de Securitate, care vizează încetarea conflictului din zona Golfului. „Este in interesul părților beligerante ca ele să adopte o poziție mai flexibilă, astfel incit rezoluția să fie adusă la îndeplinire cît mai rapid", a spus Perez de Cuellar.
calitatea italiană Lignano se desfășoară o reuniune a comitetelor naționale pentru UNICEF ale Italiei și Austriei, care va aborda probleme privind educația pentru pace și dezvoltare. într-o lume in care mai există circa un miliard de analfabeți și în care cursa înarmărilor risipește peste o mie de miliarde de dolari anual, speranța poate veni și dintr-o nouă abordare a problemelor dezvoltării și dezarmării, s-a relevat in cursul dezbaterilor.CONGRES. La Lisabona au început lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Social-Democrat, de guvernămînt. din Portugalia, la care iau parte 1 062 de delegați. Lucrările congresului au fost deschise de președintele partidului. Anibal Cavaco Silva, care a prezentat un raport. Este dezbătută strategia politică a urmează să fie alese de conducere. partidului și noile organede specii deNAUFRAGIU. Miipești și păsări au dispărut in zona Insulelor Galapagos, datorită deversării în apele Oceanului Pacific, în regiunea respectivă, a nu mai puțin de 50 000 galoane de motorină (1 galon — 3,78 litri). Motonava „Iguana" a naufragiat în a- propiere de Portul Ayora (Galapagos) și un strat gros de motorină s-a prelins pe sunrafața apei, în preajma țărmurilor.RIGORILE VERII. Valul de căldură și seceta persistă în zone întinse din centrul și vestul S.U.A. Temperatura de aproape 40 de grade Celsius și lipsa de precipitații au compromis o bună parte din recolta acestei veri.
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BUDAPESTA 18. — Agenția ungară M.T.I. anunță că, în după-amiaza zilei de 16 iunie, un grup de persoane care au desfășurat activitate intensă în cursul evenimentelor din Ungaria din octombrie 1956 și alte elemente cu atitudine ostilă au organizat o manifestație în Budapestei, în lor prealabile centrul pofida avertismente- ale organelor de mi-

Prin lozinci antisocialiste, aces- au încercat să influențeze un de 350—400 de persoane, pe careliție. tea grup _ - - .le adunaseră. Miliția a adoptat măsurile necesare pentru a restabili ordinea. Au fost duși Ia secția de miliție Săndor Răcz, Găbor Demsz- ky, Roza Hodosăn, Jeno Nagy și Peter Egete, toți locuitori ai Budapestei.
Povara datoriilor și discriminările 

afectează grav progresul țărilor 

de dezvoltareBRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — Președintele R.P. Congo, Denis Sassou Nguesso, a condamnat in parlament faptul că firmele occidentale. care timp de decenii au stors bogățiile naturale ale Africii, continuă să achiziționeze materii prime la prețuri reduse, refuzind să sprijine adecvat programele de dezvoltare ale statelor continentului. In schimb, aceste companii, a spus Denis Sassou Nguesso. caută să transforme Africa intr-un depozit de deșeuri industriale.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a trimis un mesaj participanților la reuniunea conducătorilor celor șapte state capitaliste dezvoltate, programată să înceapă duminică la Toronto, in care atrage atenția asupra situației grave din numeroase țări in curs de dezvoltare, relatează agențiile de presă.In statele africane situate la sud de Sahara, în țări ale Americii Latine și Asiei, nivelul de trai a continuat să scadă în ultimii ani, iar urmările negative ale acestei involuții provoacă o profundă îngrijorare— se relevă în document. Una din cauzele principale ale acestor greutăți constă în datoriile externe. Secretarul general al O.N.U. a adresat participanților la reuniune cere-
ITALIA
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Lovitură de teatru in veritabila 
piesă cu 
de afiș 
atlantică 
mentul 
dezbată, 
guvernului privind transferarea pe 
teritoriul național a avioanelor a- 
mericane F-16 ce urmează a fi re
trase din Spania și-a... aminat 
dezbaterile pentru luna viitoare, la 
o dată ce nu a fost încă fixată.

...Totul a început în ianuarie, 
cînd, la insistențele Spaniei, S.U.A. 
s-au văzut nevoite să accepte retra
gerea, in decurs de trei ani, de la 
baza de la Torrejon de Ardoz (în 
apropiere de Madrid) a „aripei (re
gimentului) tactice aeriene 401“, 
compusă din 72 de avioane de vî- 
nătoare-bombardament capabile să 
lanseze rachete cu încărcături atit 
clasice, cit, mai ales, nucleare — 
aspect tare, pentru cercurile mili
tariste, dobindește o importanță 
deosebită in condițiile încheierii 
tratatului de eliminare a rachetelor 
cu rază intermediară de acțiune 
amplasate la sol.

A urmat o activitate de căutări 
febrile a unui nou loc de stațio
nare. după renunțarea la variantele 
inițiale, portugheză și belgiană, 
considerindu-se, pină la urmă, drept 
cea mai indicată soluția italiană. 
Restrinse de data aceasta numai la 
teritoriul Italiei, căutările au deve
nit și mai febrile. Opțiunile avute 
în vedere au căzut însă una după 
alta, in succesiune accelerată, aido
ma pieselor unui joc de domino.

încă înainte ca guvernul de la 
Roma să-și fi dat asentimentul 
oficial, la începutul acestei luni, 
asupra transferului, s-a vorbit, ast
fel, mai întîi de baza deja exis
tentă de la Aviano, din nord-estul 
Italiei, idee repede abandonată, da
torită, în bună parte, presiunii cu
rentului potrivnic al opiniei publi
ce din regiune. De la nord-est, cău
tările s-au îndreptat spre sud, dar 
și aici s-au ivit obstacole neaștep
tate. Baza de la Comiso (Sicilia), 
nume ce a căpătat o tristă celebri
tate, pentru că aici și-au găsit 
adăpost, temporar, un număr de 
rachete de croazieră, a ieșit și ea 
din discuție, pentru simplul fapt că 
această bază urmează să fie supusă, 
in mod sistematic, controlului ex- 
perților U.R.S.S. care, potrivit tra
tatului încheiat, vor efectua inspec
ții la fața locului.

„suspans" care ține capul 
pe scena politică inter- 
de mai multe luni: parla- 
italian. care trebuia să 
in aceste zile, hotârirea

comerciale

in curs

pentrurea de a căuta căi . acestei grave probleme, care afectează economia rezolvarea a poverii mondială.BUENOS AIRES 18 (Agerpres). în cursul unui miting electoral, aspirantul partidului peronist la funcția supremă in stat in alegerile prezidențiale de anul viitor, din Argentina, Antonio Cafiero, s-a pronunțat pentru declararea unui moratoriu la datoria externă a țării — transmite agenția Prensa Latina. El a criticat condițiile inechitabile de rambursare a datoriei externe, ca și măsurile discriminatorii la adresa produselor de export argentiniene existente pe piața mondială, reclamînd un tratament echitabil și drept în schimburile comerciale internaționale.ROMA 18 (Agerpres). — Tntr-o conferință de presă ținută la Roma, unde întreprinde o vizită, președintele Comisiei Sud-Sud pentru intensificarea cooperării dintre țările în curs de dezvoltare, Julius Nyerere, fost președinte al Tanzaniei, a relevat că, în prezent, omenirea este amenințată de două mari pericole. „Unul — a spus el — este bomba nucleară, iar celălalt este sărăcia". Flagelul foametei și subnutriți afectează peste up miliard de oameni din țările in curs de dezvoltare.

Speranțele de găzduire s-au în
dreptat atunci spre baza Gioia del 
Colle (regiunea Puglia), insă per
spectiva nu a suris cituși de puțin 
nici locuitorilor acestei regiuni. 
Reacția era de așteptat : ample ac
țiuni de protest, la care au parti
cipat forțe politice de o mare 
diversitate, inclusiv 
înaltului cler, ceea 
minat gestul cu totul neobișnuit al 
premierului Ciriaco de Mita, de a 
căuta să justifice față de Vatican 
„necesitatea respectării de către 
Italia a pactelor militare".

A căzut, din motive mai mult sau 
mai puțin similare, și varianta 
bazei de la Decimomanu (Sardinia), 
pini la urmă locul definitiv ales și 
anunțat ca atare în mod oficial 
fiind baza, in prezent scoasă din 
uz, de la Santa Anna (regiunea Ca
labria) — poziția geografică oare
cum izolată fiind, probabil, socotită 
mai puțin propice unor mari de
monstrații de protest. Eroare de 
calcul, după cum o dovedește ocu
parea promptă a pistelor dezafecta
te ale aerodromului de aici de peste 
o mie de persoane aparținînd miș
cării pacifiste, cituși de puțin incin- 
tate de perspectiva unor asemenea 
oaspeți nedoriți.

Concomitent, in Camera Deputa- 
ților s-a conturat o largă regrupare 
de forțe, incluzîndu-i pe comuniști, 
ecologiști, radicali și alții, hotărîți 
să se opună transferării in Italia a 
celor 72 de avioane. Cert este că 
aceste evoluții au cintărit greu in 
balanța deciziei de a. se amina în 
ultimul moment dezbaterile parla
mentare...

...La porțile bazei de la Clark 
Field din Filipine, cea mai mare 
bază a S.U.A. de peste hotare, s-a 
desfășurat, in aceste zile, o demon
strație de protest cu participarea a 
mii de oameni, in timp ce un im
portant număr de senatori au cerut 
să nu fie prelungit acordul asupra 
bazelor militare străine, care expiră 
in 1991. Oficialitățile americane 
și-au exprimat cu iritare nemulțu
mirea sau au proferat o amenin
țare deghizată, declarind că instala
țiile militare pot fi mutate în altă 
țară mai „primitoare" ? Vom asista 
la o variantă asiatică a odiseei 
avioanelor de la Torrejbn și, im
plicit, a imprevizibilului joc cu 
piesele de domino ?

cercuri ale 
ce a deter-

R. CAPLESCU
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