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- act istoric fundamental
al revoluției socialiste în România 

9
„Anul 1948 a marcat trecerea la înfăptuirea revoluției socialiste în România. Naționali

zarea industriei, băncilor și a altor sectoare de producție a dus la lichidarea proprietății ca
pitaliste din aceste ramuri și a pus bazele dezvoltării socialiste a economiei românești, ale 
formării proprietății comune a întregului popor”.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Arhitectură modernă în municipiul Botoșani Foto : S. Cristian

La IX iunie 1948 — acum 41 de ani — clasa muncitoare din patria noastră, conduSă de gloriosul ei partid comunist, înscria in procesul transformărilor revoluționare o victorie de uriașe rezonanțe : infăptuia naționalizarea industriei, a băncilor, a transportului, a altor mijloace de producție, lichidînd proprietatea capitalistă asupra lor, desființînd baza economică a exploatării omului de către om, punind temeliile proprietății socialiste a întregului popor. Se infăptuia dezideratul unei lupte îndelungate a muncitorimii, al luptei Partidului Comunist Român pentru dreptate socială, pentru crearea condițiilor sociale, economice, politice care să ducă la rapida creștere și înflorire a forțelor de producție.Actul de la 11 iunie 1948 a constituit actul fundamental al revoluției socialiste, începutul procesului de construire a noii orinduiri pe pămintul patriei. Subliniind această împrejurare, avem măsura exactă a aniversării de astăzi, sesizăm toate valențele acestei zile de importantă istorică. Masele largi populare au consfințit prin nenumărate și Întinse manifestații spontane dimensiunea de epopee națională a zilei, tranformind-o intr-o uriașă sărbătoare populară. La 11 iunie 1948 începea opera istorică a construcției socialismului in România.Anii ce au urmat — mal cu seamă perioada inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al partidului — au demonstrat, cu suprema putere de argumentare, care este cea a faptelor, a practicii sociale, justețea politicii Partidului Comunist Român, a actului de la 11 iunie 1948. Procesul construirii socialismului a eliberat energiile creatoare ale națiunii, a pus in lumină imensa capacitate de muncă a poporului român, hărnicia și talentul său, a îngăduit manifestarea uriașelor sale forțe creatoare. Pe temelia de neclintit a proprietății socialiste — cu fiecare an mai intinsă, cu fiecare an mai

ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE:

PRODUCȚII MARI, RENTABILITATE SUPERIOARĂ 

Experiența bună să rodească mai bogat!Creșterea producției agricole, asigurarea rentabilității fiecărui produs în parte și obținerea pe această cale a unor venituri cit mai mari reprezintă sarcini de cea mai mare importanță subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In sprijinul îndeplinirii acestor obiective, un rol deosebit îl au recentele măsuri stabilite de conducerea partidului, din inițiativa secretarului general al partidului, privind anularea unor datorii față de stat ale cooperativelor agricole de producție și ale unor asociații economice de stat și cooperatiste.în acest context, prezintă un interes aparte cunoașterea experienței înaintate și a ideilor valoroase, care se impun să fie generalizate in scopul atingerii mai rapide a obiectivului propus. Sint demne de relevat in această privință acțiunile și măsurile întreprinse in unitățile agricole din JUDEȚUL OLT. Din inițiativa comitetului județean de partid, in fiecare unitate agricolă și pe ansamblul fiecărui consiliu agroindustrial au fost discutate și analizate cu participarea largă a cooperatorilor, mecanizatorilor, specialiștilor și a activiștilor de partid și de stat din localități toate posibilitățile existente pentru redresarea economică și financiară și creșterea eficientei întregii activități productive. Aplicarea programelor de măsuri stabilite se află in prezent in plină desfășurare.în cadrul dezbaterii organizate de redacția ziarului „Scinteia", cu sprijinul Comitetului Județean Olt al P.C.R., in Consiliul Unic Agroindustrial de Stat și Cooperatist Strejești, activiști ai comitetului județean de partid, cadre cu munci de răspundere șl specialiști de la organele agricole și din unitățile agricole s-au referit la direcțiile de acțiune și măsurile stabilite.
In prim-plan preocuparea 
pentru creșterea producții

lor vegetale și animaleEleodor Mihal, președintele Consiliului Unic -Agroindustrial Strejești : Consiliul nostru cuprinde 5 cooperative agricole — Pleșoiu, Curtișoara, Strejești, Teslui și Cir- logani, Stațiunea de Cercetări și Producție Pomicolă Strejești, Asociația Economică Horticolă Intercoopera- tistă și de Stat Strejești, 5 ferme ale întreprinderii Agricole de Stat Scor- nicești și un centru de încercare a soiurilor și hibrizilor de cereale, și plante tehnice. Acțiunea de rentabilizare și creștere a eficienței economice a activității productive a fost concepută pe un plan larg. Punem accent atît pe efortul propriu al fiecărei unități, cit și pe inițierea 

rodnică — economia românească, știința, cultura au făcut viguroși pași înainte, în ritmuri rareori cunoscute, accelerind dezvoltarea istorică, modelind viața oamenilor in concordanță cu marile aspirații și idealuri ale poporului. In cele peste patru decenii, România și-a schimbat radical înfățișarea. O nouă clasă muncitoare, o nouă țărănime, o nouă intelectualitate, crescute și e- ducate in anii noștri, într-o unitate
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de neclintit, desăvîrșesc o operă de supremă rezonanță socială și politică, economică și spirituală.In lumina gindirii profund științifice, cutezătoare, in lumina acțiunii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au cunoscut și cunosc un ritm intens de creștere forțele de producție, rațional și echilibrat repartizate pe teritoriul țării. Simplul fapt că producția industrială a crescut în ceva mai mult de patru decenii de 135 de ori — din care de 120 de ori după Congresul al IX-lea al P.C.R. — grăiește cu vigoare despre marile procese care au .avut loc in țara noastră, despre uriașul efort creator al poporului, despre capacitatea practic nețărmurită de concepție și mobilizare a partidului nostru comunist, a secretarului său general. Dezvoltarea forțelor de producție este însoțită de perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, de înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste, dezvoltarea conștiinței patriotice, revoluționare a întregului popor. Cadrul democratic creat în ultimele două decenii, unic in felul său, asigură participarea efectivă a oamenilor muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii noas

unor acțiuni permanente de cooperare între unitățile agricole din consiliu, dar și cu cele de alt profil din localitățile din zonă. Mai intii de toate trebuie subliniată preocuparea statornică ce o acordăm creșterii puternice, a producțiilor vegetale și animale, aceasta constituind principala cale pentru obținerea de venituri mari și realizarea unei e- ficiențe ridicate.Constantin Năstase, inginerul-șef al Consiliului Unic Agroindustrial Strejești : 90 la sută din terenurile noastre sint formate din soluri sărace — brun roșcate de pădure, cu fenomene de podzolire, și doar 10 la sută sint soluri aluvionare în Lunca Oltului. Sint soluri cu un potențial productiv redus, cuprins în categoriile a Il-a și a IV-a de fertilitate. De aici necesitatea executării sistematice, la un ciclu de 4—5 

tre In toate domeniile. Perfecționind continuu structurile social-economi- ce, ținind permanent în centrul a- tenției necesitatea creșterii spiritului revoluționar, a ridicării continue a nivelului politico-ideologic al maselor, partidul nostru comunist are in vedere tocmai situarea la cote mereu mai înalte a eficienței vastului și complexului proces constructiv ce se desfășoară în societatea noastră, creșterea partici

pării celor ce muncesc la actul de conducere, la înfăptuirea marilor noastre programe de dezvoltare.Aniversarea actului de întemeiere a proprietății întregului popor capătă semnificații deosebite in lu- lumina controverselor din lumea contemporană cu privire la posesiunea mijloacelor de producție. „România, prin tot ceea ce a realizat — sublinia recent tovarășul Nicolae Ceaușescu — demonstrează că nu poate exista cale de întoarcere, că nu se poate pune în nici un fel problema ca minunatele con
PROPRIETATEA SOCIALISTA 
temelie trainică a dezvoltării 

economico-sociale a patriei
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ani pe aceeași suprafață, a unor ample lucrări agropedoameliorative, care fac parte integrantă din programul județean de creștere a fertilității solurilor. Anual executăm obligatoriu fertilizarea cu îngrășăminte organice pe 2 500 hectare, a- mendarea pe 3 000 hectare și sca- rificarea pe 1 300—1 500 hectare. Prin toate aceste acțiuni, care sint la al treilea ciclu de realizare, potențialul productiv natural al solurilor noastre s-a dublat, iar pe unele suprafețe chiar s-a triplat. Dovadă sint producțiile bune obținute în ultimii ani, pentru care unitățile agricole din consiliul nostru au fost distinse cu 6 înalte titluri de „Erou al Noii Revoluții Agrare".Redacția : Deci se poate aprecia că potențialul solului a crescut peste tot și va continua să crească. Problema este de ce nu au crescut pe măsură și producțiile Ia toate culturile ? Recolte mari se obțin de regulă la o singură cultură și foarte rar la două, in același an și în a- ceeași unitate agricolă. Care sint cauzele acestei situații și ce măsuri au fost luate pentru a se realiza producții mari la toate culturile ?Ion Oprița, președintele Cooperativei Agricole de Producție Curtișoara : Desigur, ideal ar fi să obținem producții mari, la nivelul celor 
Puternică mobilizare a forțelor pentru 

intensificarea lucrărilor agricole!
în pagina a ll-a

strucții industriale, agricole, sociale să fie „privatizate" — ca să folosesc o expresie ce a devenit la modă astăzi — și care înseamnă, de fapt, întoarcerea la capitalism. Pentru România capitalismul a apus pentru totdeauna Opțiunea istorică de la 11 iunie 1948 a fost pe deplin confirmată de viață. Sint de neimaginat toate marile realizări pe planul construcției materiale și spirituale, structurile sociale de tip nou, superior, independența și suveranitatea țării, afirmarea cu putere a ființei naționale altfel decit pe temeliile de granit ale proprietății socialiste.Mărețele cuceriri dobîndite după 11 iunie 1948 — mai cu seamă in perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului — perspectivele luminoase deschise de marile noastre programe de dezvoltare, de documentele ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al P.C.R. pun în lumină adevărul de neclintit că poporul român este hotărit să întărească necontenit proprietatea socialistă, să muncească și să creeze la parametri tot mai înalți, urmind neabătut, într-o strinsă unitate, Partidul Comunist Român, pe marele său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe drumul mereu ascendent care duce spre gloria și măreția României socialiste.

planificate, la toate culturile. Intervin insă o serie dg cauze atit subiective, cit și obiective care diferențiază mult producțiile de la o cultură la alta. Bunăoară, nu-i suficient pentru o producție mare să ai doar un teren cu potențial productiv ridicat, dacă unele lucrări de bază, cum sint semănatul, întreținerea și recoltarea, nu se efectuează in perioadele optime sau Iasă de dorit sub aspectul calității, cum s-a mai întîmplat în anii trecuți. Toate acestea țin de deficiențele în organizarea activității, care ne aparțin și pe care le-am înlăturat în bună măsură. Sint . însă și situații care ne depășesc. Realizarea producțiilor planificate necesită și anumite cantități de îngrășăminte chimice stabilite riguros. Cind acestea nu se asigură la timp și in cantitatea cerută ești nevoit să „favorizezi" una sau două culturi, în detrimentul celorlalte. La tehnologiile intensive pe care le practicăm ar mai fi de adăugat obligativitatea tratamentelor pentru combaterea buruienilor, a bolilor și dăunătorilor, care la unele culturi ajung să provoace pagube însemnate.Eleodor Mihai : încă de Ia începutul anului aceste cauze, ca și altele
(Continuare in pag. a 11-a)

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de participant la adunarea festivă consacrată aniversării 

a 40 de ani de la crearea organelor de miliție

PERMANENT IA DATORIE, CU ABNEGAȚIE ȘI DEVOTAMENT, 
ÎN SLUJBA PATRIEI, A POPORULUI

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidului Comunist 
Român,

Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al Forțelor Armateîn atmosfera de puternică efervescență politică premergătoare celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperlalistă și Congresului al XIV-lea al partidului, participanții la adunarea festivă dedicată sărbătoririi a 40 de ani de la crearea de către Partidul Comunist Român a organelor de miliție vă exprimă nemărginita stimă și dragoste. înalta prețuire, cele mai alese sentimente de dragoste ce vi le poartă dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, eminent conducător al partidului și statului nostru, Erou intre eroii neamului, înflăcărat patriot și revoluționar consecvent, personalitate proeminentă a lumii contemporane, de numele căruia sint strins. legate toate marile izbinzi ale edificării socialiste a țării, îndeosebi cele dobîndite in perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, glorios arc de timp fără egal in multimilenara noastră istorie, pe care întreaga națiune o numește cu legitimă mindrie și vie recunoștință „Epoca Nicolae Ceaușescu".Asemenea întregului popor, noi, toți lucrătorii miliției, ne facem o înaltă datorie de conștiință adresin- du-vă și cu acest prilej, din adincul inimilor, cu nețărmurit devotament și deosebit respect, cele mai profunde mulțumiri pentru grija statornică, neobosită pe care o acordați zi de zi îndrumării noastre, pentru a ne perfecționa continuu activitatea într-o deplină și strinsă conlucrare cu organismele democrației muncitorești-revoluționare, cu oamenii muncii. aceasta constituind chezășia îndeplinirii in cele mai bune condiții a sarcinilor și misiunilor Încredințate de partid și popor.Uriașa activitate revoluționară pe care o desfășurați cu totală abnegație și dăruire in fruntea partidului și statului, spiritul novator, profund științific pe care îl așezați la baza înfăptuirii amplului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, originalitatea tezelor, ideilor și conceptelor dumneavoastră. întemeiate pe cunoașterea și aplicarea creatoare a legilor generale ale materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale tării noastre, la rezolvarea problemelor fundamentale ale organizării și conducerii societății, însuflețesc și dinamizează munca întregului popor, pun cu putere în lumină grija statornică pe care o acordați înfloririi necontenite a patriei, întăririi statului socialist, dezvoltării democrației muncitorești, promovării consecvente a principiilor legalității, eticii și echității socialiste.Clarviziunea și înțelepciunea politicii pe care o promovați, în contextul vieții internaționale atît de complexe, sint încă o dată probate de faptul că la sfîr- șitul lunii martie a.c., țara noastră a lichidat datoria externă, realizare istorică a poporului român, act de larg ecou internațional care asigură deplina independență economică și politică a României.Cu deosebit respect aducem, totodată, un înflăcărat omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, care, împreună cu dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, desfășoară o neobosită și rodnică activitate pentru elaborarea și traducerea în viață a programelor de dezvoltare econo- mico-socială a țării, înflorirea necontenită a științei, învățămintului și culturii românești, îmbogățirea pa

In acest an, cînd întregul nostru popor, într-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică, revoluționară, întîmpină cu noi și mărețe realizări în toate domeniile vieții economice și sociale aniversarea a 45 de ani a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XIV-lea al partidului, se împlinesc patru decenii de la crearea, de către Partidul Comunist Român, a organelor de miliție. Puternic mobilizate de tezele, orientările și indicațiile secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, organele de miliție acționează cu toată energia pentru îndeplinirea întocmai a misiunilor încredințate în apărarea cu fermitate a cuceririlor revoluționare și avuției naționale, pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică, pentru respectarea strictă a legilor țării, legalității socialiste și normelor de conviețuire socială.In ansamblul măsurilor inițiate pentru constituirea noilor organe de stat, corespunzător conținutului și sarcinilor revoluției socialiste, acum 40 de ani a fost creată miliția populară, act politic obiectiv necesar înfăptuit de Partidul Comunist Ro- rgân. „Crearea, ca și întreaga activitate desfășurată de organele de miliție — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — dovedesc justețea politicii generale a partidului și statului nostru, care a pornit și pornește de la principiile marxist-Ieniniste potrivit cărora revoluția socialistă trebuie să-și creeze propriile instrumente, pro

trimoniului cunoașterii universale șl punerea cuceririlor geniului uman in slujba păcii și progresului întregii omeniri.în cadrul adunării festive s-a subliniat, cu alese sentimente de gratitudine, că. sub îndrumarea și conducerea nemijlocită de către Partidul Comunist Român, acționînd neabătut pe baza prețioaselor dumneavoastră orientări, indicații și ordine, efectivele miliției și-au sporit continuu capacitatea de acțiune, fiind permanent la datorie, animate de hotărirea nestrămutată de a apăra cu fermitate, in strinsă conlucrare cu organismele democrației socialiste, cu celelalte unități ale Ministerului de Interne, cuceririle revoluționare ale poporului, avuția națională, ordinea și liniștea publică, drepturile și libertățile cetățenilor.Raportăm cu legitimă mindrie patriotică, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, in activitatea organelor de miliție, în conceptul de acțiune al acestora au avut loc mutații calitativ-supe- rioare, avînd la bază teza elaborată de dumneavoastră potrivit căreia „nimeni nu trebuie să fie pedepsit pe nedrept, neadmițîndu-se nici un fel de abuzuri sau ilegalități, dar, totodată, nimeni nu trebuie să rămină nepedepsit dacă încalcă legile tării, normele de conviețuire, aduce prejudicii orinduirii socialiste, intereselor patriei".Prin grija dumneavoastră statornică, mult stimate și ■Iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. s-a întărit continuu statul nostru socialist, s-a dezvoltat democrația muncitorească-revoluționară si a fost promovată cu consecventă respectarea legalității socialiste și aplicată in practică Doctrina militară, pe care ați fundamentat-o cu privire la apărarea patriei de către întregul popor. Pe această bază se perfecționează activitatea organelor de stat cu care conlucrează organele de miliție, a organismelor democrației socialiste, asigurînd participarea maselor largi de cetățeni la înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a țării, a legalității socialiste și a normelor de conviețuire, apărarea și consolidarea valorilor făurite de poporul nostru.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Comandant suprem, că organele de miliție. însușindu-și pe deplin această concepție realistă și novatoare, care poartă amprenta gindirii dumneavoastră geniale și creatoare, au pus pe primul plan conceptul de prevenire, intensificare și diversificare a acțiunilor cu caracter educativ, în scopul instaurării unui autentic climat de legalitate, ordine și disciplină în toate compartimentele activității economico-sociale.Pe deplin conștienți de importantele sarcini și misiuni ce revin organelor de miliție, in colaborare cu celelalte unități ale Ministerului de Interne, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, vom acționa mai eficient pentru dezvoltarea și formarea la toate cadrele noastre a unui puternic spirit de vigilentă și combativitate revoluționară, pentru perfecționarea continuă a pregătirii politico-ideologice, profesionale și militare, pentru creșterea permanentă a competentei și răspunderii, astfel încit acestea să aibă o conduită exemplară în muncă și societate, să acționeze în toate împrejurările pentru îndeplinirea în mod ireproșabil a ordinelor dumneavoastră, tovarășe Comandant suprem. slujind cu întreaga capacitate cauza nobilă a socialismului. Interesele generale ale tării și poporului român.însușindu-ne pe deplin prețioasele dumneavoastră orientări și indicații, concluziile și sarcinile desprinse
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________ DEDICATĂ ZILEI MILIȚIEI 
(Continuare în pag. a V-a)

priile organe de stat însărcinate să vegheze la apărarea cuceririlor revoluționare, să asigure in practică exercitarea de către popor a conducerii suverane a țării".Implicate de la inceputul activității lor în uriașul efort depus de întregul nostru popor pentru construirea și apărarea noii orînduiri, organele de miliție, acționînd sub conducerea permanentă a partidului și în strinsă conlucrare cu masele populare și alte organe de stat, au dat o ripostă zdrobitoare elementelor înrăite și ultrareacționare ale claselor răsturnate de la putere care, prin săvîrșirea unor acte de terorism, diversiune și sabotaj, au încercat cu disperare, dar zadarnic, să frîneze mersul ireversibil al istoriei. In aceste împrejurări, tinerele cadre ale miliției, însuflețite de exemplul mobilizator, de fierbintele patriotism al comuniștilor și dovedind înalte calități moral-poli- tice, și-au făcut din plin datoria, apârind cu abnegație și sacrificiu și, nu de puține ori, cu prețul vieții, ordinea de drept statornicită în țara noastră.Evocînd activitatea desfășurată timp de 40 de ani, organele de miliție iși îndeplinesc o datorie de onoare aducînd omagiul lor profund și întreaga recunoștință Partidului Comunist Român, care a creat și educat Miliția țării în spiritul concepției revoluționare de muncă și activitate puse în slujba poporului, a intereselor fundamentale ale noii orinduiri, a statului socialist.Cursul nou imprimat întregii vieți economice și polițico-sociale a tării 

de Congresul al IX-lea al partidului, cînd s-a reglementat, prin lege, întreaga organizare și funcționare a statului, a vieții economico-sociale, a tuturor sectoarelor de activitate, și-a găsit o puternică reflectare și in ceea ce privește activitatea organelor de miliție. In această perioadă s-a îmbunătățit cadrul concepțional al muncii organelor de miliție, s-au perfecționat continuu formele și mijloacele specifice de activitate, care au la bază hotărîrila partidului și legile țării, principiile doctrinei militare naționale, directivele, ordinele și indicațiile de inestimabilă valoare primite permanent din partea mult iubitului șl stimatului nostru comandant suprem. Activitatea organelor de miliție a devenit tot mai strîns legată de munca și viața poporului, conlucrarea tot mai strinsă cu oamenii muncii, cu toți cetățenii devenind o trăsătură caracteristică, e- sentială a acestora. Miliția este astăzi, cu adevărat, apărătoare a intereselor fundamentale ale societății, ale fiecărui cetățean. In condițiile în care, datorită activității creatoare a comuniștilor, a întregului nostru popor, strîns unit în jurul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, au avut loc profunde prefaceri înnoitoare în organizarea și conducerea vieții economice și sociale, în condițiile în care s-au adus perfecționări structurale legislației socialiste, a fost făurită și consolidată democrația muncitorească-revoluționa-
(Continuare în pag. a V-a)
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SPORIREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI 
o cerință pe deplin realizabilăAșa cum am arătat în articolul apărut în „Scînteia" din 10 iunie, nimeni din cele patru schele de producție petrolieră din județul Dîmbovița nu pune la îndoială faptul că cerința de a spori producția de țiței poate fi îndeplinită. Nici nu ar putea fi altfel. Există, în acest sens, concluzii clare, formulate pe baza unor analize și studii aprofundate. Numai că, datorită mai multor cauze, ritmul de extracție nu crește la proporțiile scontate, iar dacă totuși se înregistrează anumite progrese in unele schele și brigăzi, acestea nu sint semnificative, iar nu o dată sînt urmate de reveniri la nivelurile anterioare. Este cert că deficitul de forță de muncă, fluctuația personalului, pregătirea tehnică superficială a unei bune părți a acestuia și abaterile intr-un număr îngrijorător de mare de la normele de disciplină sint tot atiția factori de perturbare a activității din aceste unități. Cu toate acestea, o inerție inexplicabilă pe care o manifestă conducerile unor schele, o consecvență păgubitoare in a menține metode și practici vechi de soluționare a problemelor forței de muncă afectează simțitor potențialul productiv.Care este aportul acțiunii de perfecționare a organizării șl modernizare a proceselor de producție la îndeplinirea obiectivului de creștere a producției de țiței în schelele petroliere dimbovițene 1 — iată întrebarea căreia îi consacrăm rîndurile următoare.Revenind la cele menționate în legătură cu situația precară a forței de muncă, avem gata formulat o bună parte a răspunsului. Pentru că, lăsînd deocamdată la o parte prevederile din programe și realizările pe acest plan, despre ce modernizare poate fi vorba, bunăoară, la Schela de Producție Petrolieră Ti tu, unde, după aprecierile directorului, pregătirea de specialitate a muncitorilor și cadrelor tehnice are drept caracteristică principală mediocritatea ? Sau la unitatea similară din Găești, unde zece la sută din personalul muncitor este necalificat ? Din moment ce competența tehnică, ordinea și disciplina sînt cotate fără echivoc ca necorespunzătoare, iar preocupările pentru înlăturarea acestor stări de lucruri negative sînt reduse, nu sint, așa cum a rezultat pe parcursul anchetei noastre, armonizate cu exigențele' modernizării, apare limpede că principalul suport al acestei acțiuni de o excepțională însemnătate este insuficient de puternic ; fără o stăpînire desăvîrșită a profesiei de către fiecare om al muncii, de la muncitor la director, aceasta iși reduce, mai mult sau mai puțin, după caz, șansele de reușită.Dar pentru că aceste lucruri au fost prezentate mai pe larg în articolul anterior, vom stărui în continuare asupra problemelor care vizează modernizarea producției în schelele petroliere din județul Dîmbovița, și după cum vom vedea nu numai de aici. Mai întii, o precizare : programele de măsuri speciale au fost îmbunătățite în cîteva rîn- duri, varianta ultimă fiind structurată și intocmită pe baza unui ghid difuzat în schele de Ministerul Petrolului. La prima vedere, aceasta pare o inițiativă binevenită. în ideea că modernizarea în domeniul extracției petrolului se va întemeia pe o concepție unitară. Rezultatul este insă cel puțin ciudat. Și-au făcut apariția programe stufoase, încărcate de măsuri care nu au, in proporție de circa 90 Ia sută, nici o contingență cu conceptul de modernizare.întrebăm la Schela de Producție Petrolieră din Moreni : „De cît timp se efectuează in schela dumneavoastră optimizări ala regimului de extracție, combaterea viiturilor de nisip, echilibrarea unităților de pompare, reparații capitale la sonde, injecția de abur in zăcăminte, recuperarea și recondiționarea unor repere ?“ Ni se răspunde : „De ani de zile, unele de decenii". încercăm să ne lămurim : „Atunci de ce aceste lucrări curente, dintre care unele prevăzute prin tehnologii devenite de mult clasice, apar ca măsuri in programul de modernizare ?" Răspuns : „Așa cere ghidul." „Nu cumva i-ați dat o interpretare greșită ?“ „Nu poate fi vorba de așa ceva. Ni s-au dat explicații detaliate în cadrul unei instruiri speciale."Dacă această nefericită schemă a fost trimisă și impusă cu scopul ca programele de modernizare să do- bindească prin număr și nu prin consistență ținuta care li se pretinde, atunci intenția a izbutit pe deplin. In orice caz. alt cîștig nu a rezultat. S-a produs în schimb un efect ne

gativ evident, care nu a fost, se pare, anticipat și care constă în faptul că a fost promovată în acest fel 
o formulă eronată de modernizare,sădind convingerea că aceste programe nu reprezintă altceva decit
obișnuitele planuri de măsuri teh-
nico-organizatorice ce se adoptă se
mestrial în vederea îndeplinirii sar
cinilor curente de plan, doar că de

Probleme ce trebuie soluționate pentru perfecționarea 
activității schelelor de producție petrolieră din județul 

Dîmbovița, dar nu numai de aici (II)

această dată poartă o altă titulatură. Pentru că, în fapt, altă deosebire între ele nu există. Prin urmare, dacă s-ar face o selecție riguroasă, avîndu-se în vedere criteriile care guvernează modernizarea, ar. mai ră- mine 5—6 măsuri care să o reprezinte — și acestea cu. o eficiență adeseori modestă — și s-ar renunța la citeva zeci.Modernizarea activității schelelor petroliere dimbovițene este concepută în acest fel, și nu este de mirare că. Ia ora actuală, există mari rămîneri în urmă in această privință. Faptul a mai fost sesizat și pus în discuție. Secretariatul Comitetului Orășenesc de Partid Moreni, de pildă, a analizat stadiul îndeplinirii acestor prevederi la schela de producție din localitate la 11 aprilie 1988. Aprecierile și concluziile formulate cu acest prilej au fost, de bună seamă, realiste, la obiect, iz- vorind dintr-o înțelegere adecvată a sarcinilor și o evaluare corectă a realizărilor, fiindcă, iată, cineva din conducerea schelei, care a fost de față, a notat pe ultima pagină rămasă albă a informării prezentate citeva cerințe care au rezultat din dezbateri : 1) Să se întocmeascăprograme speciale de perfecționare profesională în lumina exigențelor modernizării : 2) Să se desfășoare acțiuni susținute pentru conștientizarea oamenilor (modernizarea activității presupune, in primul rînd, „modernizarea" muncitorilor, cadrelor tehnice și de conducere). Urmează cîteva întrebări la care s-au solicitat răspunsuri : 1) Cum se urmărește aplicarea măsurilor de modernizare ? 2) Cum se urmărește eficiența fiecărei măsuri ? 3) Cîți specialiști sint antrenați in desfășurarea acestei acțiuni ? 4) Ce utilaje au fost modernizate și ce rezultate s-au obținut ? Iar în final, o paranteză ce cuprinde următoarea observație : în informare nu s-au făcut referiri la aceste lucruri. în schimb, un spațiu larg a fost acordat obișnuitelor operații geologo-tehnologice...Asemenea analize sînt desigur necesar, dar ele nu au nici o eficientă dacă nu declanșează acțiuni practice in direcțiile pe care le-a stabilit. Așa s-a întîmplat și în cazul analizei de la Moreni. De ce modernizarea iși face Ioc cu atita greutate ? Iată ce ne-a spus. în acest sens, dr. ing. Grigore Guțu, directorul schelei :— Este adevărat, In domeniul mo

dernizării nu au fost angajate în măsura cuvenită forțele proprii, gin- direa tehnică de care dispune unitatea noastră. Pe de altă parte, în etapa în care ne aflăm trebuia, potrivit orientărilor date de conducerea partidului, să finalizăm măsuri radicale de modernizare, de natură să contribuie în mod substanțial Ia creșterea producției și eficientei economice, pe baza unor investiții atunci cînd acestea sint absolut necesare. Dar acestea sînt limitate, așa incit nu am putut să ne propunem decit obiective modeste. Iată care ar fi, pe scurt, cauzele pentru care modernizarea în schela noastră nu este ceea ce se impune să fie. Aceasta în timp ce multe din tehnologiile pe care le utilizăm sînt vechi și depășite. Dar o discuție pe această temă nu șe poate opri aici. Era de așteptat ca activitatea de cercetare și proiectare să se implice mai mult, aș spune chiar să se consacre cu prioritate modernizării. Numai că schela a beneficiat extrem de puțin în ultimii ani de aportul cercetării, și nu sîntem singurii în această situație. Nu putem trage deci concluzii îmbucurătoare cu privire la des

fășurarea acestei acțiuni. Consider 
că este nefiresc ca aproximativ 90 
la sută din contractele pe care le 
încheiem cu Institutul de Cercetări 
și Proiectări pentru Petro! și Gaze 
de la Cimpina, de exemplu, să aibă 
de multă vreme ca obiect studiul 
zăcămintelor in vederea extinderii 
tehnologiilor de creștere a factoru
lui de recuperare a țițeiului, opera
ție care solicită foarte puțin pe pla
nul cercetării științifice, iar tehno
logiile respective să cunoască un 
ritm lent de perfecționare. Nu de mult, institutul a preluat de la noi și lucrarea de stabilire a locațiilor noilor sonde pe anumite zăcăminte, așa că putem să apreciem că activitatea acestui colectiv de cercetare pusă în serviciul schelei noastre are un pronunțat caracter rutinier. Revenind la investiții și presupunind că volumul lor ar fi fost mai mare, trebuie să ne întrebăm, desigur, în ce fel le-am fi utilizat dacă nu sîntem în posesia unei strategii clare de modernizare, fundamentată pe soluții moderne, valoroase, selectate din realizările de ultimă oră ale cercetării și proiectării 7Acestea nu sînt singurele heăjun-- suri care se manifestă in acțiunea de modernizare. Creșțerea fiabilității, a gradului de mecanizare șf'auto- matizare al instalațiilor și utilajelor sînt elemente apte să facă munca petroliștilor mai ușoară și mai rodnică. Iar cei care au îndatorirea de a le ameliora permanent sint pro- iectanții. Aceștia, împreună cu constructorii de utilaj petrolier, au obținut realizări remarcabile, care sint așa de bine cunoscute incit nu mai este necesar să Ie amintim. Cu atit mai mult sint de neînțeles rezultatele total necorespunzătoare cu care s-a încheiat una din puținele tentative înregistrate în acest cincinal de a se oferi petroliștilor din Moreni un utilaj nou, cu parametri tehnico-funcționali superiori — tro- Sînt șl alte date care atestă că modernizarea In schelele de producție petrolieră ale județului Dîmbovița — și nu numai de aici — nu a devenit o pirghie de creștere a producției și eficienței economice. Mai mult chiar, caracteristicile tehnice și calitative ale unor repere și echipamente nu numai că nu s-au îmbunătățit, dar chiar s-au înrăutățit, ceea ce echivalează cu însemnate pierderi de țiței.Asupra altor cauze care determină nerealizarea sarcinilor de plan în multe unități petroliere vom reveni în ultima parte a anchetei, cind vom aborda și probleme referitoare la aprovizionarea tehnico-materială.

liul S-1000 T, produs de întreprinderea Mecanică Miercurea-Ciuc. Ce i se impută noului produs 7 După un timp foarte scurt de funcționare, la majoritatea troliilor achiziționate au apărut defecțiuni grave, care au făcut necesară trimiterea lor la o unitate specializată in reparații capitale. Dar starea lor tehnică s-a înrăutățit. Din a doua reparație capitală au ieșit și mai „slăbite", iar după a treia, Ia scurt timp, au fost scoase din uz. în momentul de față, din 42 asemenea trolii mai funcționează doar citeva, cărora li se prevede, de asemenea, o viață scurtă. Urmarea 7 Intervențiile la sonde se efectuează tot cu instalațiile existente, dintre care unele au state de serviciu de patru decenii.Lucrările nu stau mai bine nici in privința modernizării tehnologiilor de extracție a țițeiului.— Noi aplicăm de mulțt ani cam aceleași tehnologii de dizlocare a țițeiului din zăcăminte, tehnologii pe baza cărora obținem o mare parte a producției — ne-a spus dr. ing. Aurel Ionel, șef de brigadă la Schela de Producție Petrolieră Viforita. Cea mai nouă dintre ele, dacă se poate spune așa, pentru că a fost introdusă cu peste un deceniu in urmă, are dezavantajul că antrenează cheltuieli materiale disproporționat de mari în raport cu eficiența pe care a demonstrat-o. Ce doresc să subliniez ? Din moment ce se cunosc la ora actuală de citeva ori mai multe asemenea tehnologii decit. cele pe care le utilizăm, consider necesar să se întreprindă noi experimentări, să căutăm modalități mai eficiente, mai economice de creștere a factorului de recuperare. Exemplele de tehnologii învechite, ce afectează direct producția, nu se opresc însă nicidecum aici. Am în vedere, bunăoară, metoda după care realizăm de- parafinarea în prezent, operație care se aplică, de regulă, o dată pe lună la fiecare sondă și de pe urma căreia pierdem circa 5 tone de țiței. Se cunosc insă și procedee chimice, care rezolvă această problemă pentru perioade îndelungate de timp și care se pot aplica nu oprind sonda în mod special pentru asta, ci cu prilejul unei alte intervenții. Dar schelele pot pune la punct' astfel de tehnologii numai cu ajutorul unităților de cercetare. După cum cele de proiectare, constructoare de mașini și din ramura chimiei ne pot sprijini mai mult concepind și pro- ducînd pentru noi utilaje, echipamente, piese de schimb; materiale și substanțe în cantitățile de care avem nevoie și la nivelul calitativ pe care îl solicităm. Consider că se cunosc insuficient condițiile concrete de lucru din schele, altfel este de . neînțeles cum'— ca să mă refer numai Ia, utr aspect care ne creează permanent dificultăți — instalațiile de intervenție montate pe autoșasiul „ROMAN" sint atit de „sensibile" și, din această cauză, ajung, adeseori mult prea repede, în situația de a nu mai putea fi utilizate. în sfîrșit, cazul cleștilor mecanizați. care se experimentează de 10—12 ani, pune în lumină o atitudine de tergiversare în finalizarea unor soluții și idei tehnice noi. promițătoare. Este inadmisibil ca după atit timp să se ajungă, așa cum am văzut in urmă cu cîteva luni, la variante de clești care asigură o productivitate de două ori mai mică la manevrarea țevilor de extracție față de metoda manuală.

Gheorqhe MANEAcorespondentul „Scinteii"

Puternică mobilizare a forțelor pentru

INTENSIFICAREA RECOLTĂRII ORZULUI 
$1 INSAMINTAREA CULTURILOR DUBLE
TELEORMAN:

Cu grabă, dar mai alesSecerișul a început mai întii în u- nități agricole din sudul județului, pe terenuri cu expunere solară și textură nisipoasă, extinzîndu-se apoi și în zona centrală. în condițiile in care mai cad precipitații — ce-i drept mici și neuniforme — pretutindeni specialiștii urmăresc permanent starea lanurilor, verificind de mai multe ori pe. zi umiditatea boabelor pentru a declanșa sau relua, dup caz, secerișul.La Cooperativa Agricolă de Producție Alexandria recolta se strînge practic de pe ultimele suprafețe din totalul de 400 hectare. „Dacă nu ne-ar fi reținut ploile, ne spune inginerul Constantin Oțelea, președintele unității, am fi încheiat acțiunea mai devreme de patru zile. Am început recoltarea cu umiditatea boabelor de 23,5, cantitățile respective fiind puse Ia solarizare pe piste amenajate la întreprinderea de Nutrețuri Combinate din Alexandria. După aceea însă umiditatea boabelor din lanuri a scăzut pină la 16 la sută, ceea ce a impus luarea operativă a măsurilor care să asigure e- vitarea oricăror pierderi". Este de remarcat aici și operativitatea cu care producția este transportată imediat la locurile stabilite pentru depozitarea ei. Preluarea recoltei direct din combine, ca și descărcarea intr-un timp scurt, la baza de recepție, permit efectuarea de către fiecare mijloc de transport a 4—5 curse pe zi. Cu importante forțe mecanice — 11 prese de balotat — dar și umane, se acționează la eliberarea terenurilor de paie, pentru a se crea front de lucru în fața plugurilor și semănătorilor cu care se pun bazele celei de-a doua culturi. Deja primele suprafețe de pe care s-a strins orzul au fost insămințate cu porumb pentru boabe.Multe dovezi de muncă surprinse și în alte unități agricole demonstrează grija cu care se acționează pentru stringerea în cel mai scurt timp și fără pierderi a recoltei de orz. în Consiliul Unic Agroindustrial Lița, suprafața mare cu orz — 915hectare — a impus pregătirea temeinică a secerișului. Măsurile stabilite din vreme permit acum yitezj,
BUZĂU: Acțiuni pentru sporirea vitezei de lucru

Urmărirea zilnică, oră de oră. a stadiului coacerii lanurilor de orz a permis identificarea rapidă a solelor care întrunesc condiții optime de recoltare, gruparea combinelor și începerea secerișului în cinci din cele 14 consilii agroindustriale ale județului Buzău. Ca urmare a bunei organizări a activității, vineri după- amiază unitățile agricole din consiliile Boldu, Rușețu, Ziduri. Zărnești, și Zmeeni au reușit să strîngă și să depoziteze in condiții bune producția de orz de pe 980 de hectare, iar in cursul zilei de sîmbătă, 15 cooperative agricole de producție au încheiat deja recoltarea trecînd cu toate forțele la eliberarea terenului de paie și însămințarea culturilor duble de porumb pentru boabe și a plantelor furajere.La Cooperativa Agricolă de Producție Zmeeni, lucrîndu-se cu 6 module a trei combine fiecare, cele 3 sole însumînd 100 hectare de orz au fost recoltate practic într-o zi și jumătate. „Instabilitatea vremii nu ne permite să așteptăm condiții ideale de lucru — ne preciza ieri dimineață tovarășul Gheorghe Dinu,

cu grijă față de calitatebune de lucru, avansate fiind unitățile din Turnu Măgurele și Islaz. La Cooperativa Agricolă de Producție „Cetatea" Turnu Măgurele cele 12 combine au intrat pe o solă de 85 hectare la Ferma nr. 1, după ce spicele căzute pe anumite porțiuni au fost tăiate manual cu secerile și introduse apoi in hederele mașinilor. „Nu putem admite să pierdem ceva din recoltă — ne spune inginerul-șef al unității, Marin Cochințu. în același scop verificăm permanent modul de funcționare a combinelor, intervenind operativ cind este cazul pentru efectuarea reglajelor necesare. Punem accentul pe grăbirea lucrărilor, dar exigența maximă față de calitate rămine obiectivul numărul l al activității noastre". Și aici, organizindu-se munca in flux continuu, s-a trecut operativ la eliberarea terenurilor de paie, pregătirea patului germinativ și semănatul celei de-a doua culturi. Numai că, pentru a se folosi din plin condițiile pedoclimatice favorabile, s-a renunțat la tehnologia clasică, pregătirea terenului făcindu-se printr-o trecere cu discurile grele GD-6, care înlocuiesc plugurile. „Cîștigăm motorină, dar și timp prețios pentru obținerea unei producții bune din cea de-a doua cultură" — ne spune șefa fermei nr. 1, Claudia Stuparu.La toate lanurile străbătute am văzut materializate măsurile inițiate de comandamentul județean al a- griculturii. Combinele lucrează ■ în module de două pe brazdă, fiecare formație complexă de mecanizare a- vind in componența sa un atelier mobil pentru reparații, dotat cu piese de schimb, cu aparat de sudură și tot ceea ce este necesar in vederea remedierii operative a e- ventualelor defecțiuni. La toate bazele de recepție au fost amenajate platforme de solarizare pentru ca, în cazul in care orzul depășește timiditatea de 17 la sută — avind in vedere că recoltarea se face imediat ce plantele. au ajuns la coacere in pîrg — să poată fi uscat și recepționat conform indicilor de conservare prevăzuți. (Stan Ștefan, corespondentul „Scinteii").
președintele unității. Bine reparate și întreținute, cele 18 combine merg ceas și. după cum ați văzut, nu se înregistrează nici un fel de pierderi de boabe, ceea ce ne dă garanția depășirii producției evaluate".La Cooperativa Agricolă de Producție Țintești, combinării Vasile Irimia, Ion Neagu. Mihai Bănică și Nicolae Oprea au reușit să realizeze în medie 10—12 buncăre de la ora 8,30 cind au intrat in lan și pină la lăsarea serii. Tinărul inginer-șef al unității, Marian Moise, ne-a precizat că deși pe unele parcele orzul are umiditate mai mare, de 20—22 la sută, recoltarea acestora nu a fost amînată deoarece este vorba de umiditate de împrumut și prin reglarea atentă a angrenajelor de batere a spicelor se evită pierderile de orice fel.Ieri dimineață, în consiliile agroindustriale Boldu și Ziduri combinele n-au putut înainta în lanurile de orz decît în primele trei ore, fiind stopate de averse scurte de ploaie. Mecanizatorii și cooperatorii n-au plecat din cimp, acționînd la eliberarea terenului de paie, transportul

CĂLĂRAȘI:
După seceriș - 

imediat culturile duble!Mai bine de 2150 combine au început treptat secerișul orzului, pe măsură ce lanurile au ajuns la maturitate, lucrare care, în județul Călărași, este prevăzută să se încheie în cel mult 4 zile bune de lucru, pe cele peste 31 000 hectare cit ocupă această cultură. Cum se desfășoară lucrările 7însoțindu-i pe primii mecanizatori care au intrat in lanurile de orz, sîmbătă, 10 iunie, in Consiliul Unic Agroindustrial Cuza Vodă, am notat o primă concluzie : exemplara organizare a muncii, dusă pină la cele mai mici amănunte. „în Consiliul Unic Cuza Vodă, secerișul orzului nu va dura mai mult de 2 zile și jumătate" — ne spunea tovarășul Ion Năstase, director al S.M.A. Cuza Vodă. Interlocutorul nostru ne făcea următorul calcul : dispunem de 72 de combine care toate la această oră lucrează din plin, astfel incit cele 950 hectare cu orz vor fi recoltate in 30 de ore bune de lucru. După seceriș, terenul este eliberat rapid de paie, pregătit și semănat imediat cu porumb pentru boabe în cultură dublă.In Consiliul Unic Minăstirea se lucrează in formații complexe alcătuite din combine, autocamioane, prese de balotat paie, atelaje pentru transportul paielor, pluguri și semănători, care au început deja însămințarea culturilor duble. Este, se poate spune, un adevărat flux continuu. Valeriu Ludușanu, președintele consiliului unic, ne spune că in cel mult 3 zile vor fi secerate cele 1 730 hectare cu orz, iar in 6—7 zile se va incheia însămințarea culturilor duble.Cu aceeași hotărîre fermă și bună organizare a muncii se lucrează la secerișul orzului și în consiliile unice Ciocănești, Chlrnogi, Sărulești, Frăsinet, ceea ce constituie o reușită pentru marea campanie a recoltării griului, care in județul Călărași ocupă mai bine de 87 300 hectare. (Mihail Dumitrescu, corespondentul „Scinteii").
acestora făclndu-se operativ cu peste 200 de atelaje. După-amiază, o dată cu zvîntarea spicelor secerișul a fost' reluat.Demn de remarcat este șî faptul că față de anii trecuți, bazele de recepție au fost mai bine pregătite și dotate, asigurînd preluarea operativă a întregii producții de orz. La baza-siloz Pogoanele, spre exemplu, orzul cu umiditate mai mare este trecut prin instalațiile cu captator solar și in numai citeva ore este adus la parametri optimi de conservare.Prin măsurile stabilite de comandamentul județean pentru agricultură s-au asigurat condițiile necesare ca în fiecare unitate agricolă recoltarea orzului să se încheie în 3—4 zile bune de lucru, iar modul responsabil în care se acționează și faptul că aria secerișului s-a extins in toate cele 14 consilii agroindustriale ne îndreptățește convingerea că recoltarea celor 16187 hectare cultivate cu orz se va incheia pină cel tîrziu marți 13 iunie, după care urmează marea campanie a griului. (Stelian Chiper, corespondentul „Scinteii").

(Urmare din pag. I)au fost analizate temeinic în fiecare unitate agricolă, stabilindu-se măsuri pentru soluționarea lor eficientă. Aș menționa, de exemplu, că s-a realizat o mai bună repartizare a culturilor pe ansamblul consiliului in funcție de forța de muncă disponibilă in unități, cerințele față de apă sau fertilitatea mai sporită a solului. Totodată, întreaga suprafață cu plante prășitoare a fost angajată să fie lucrată in acord global. Spre deosebire de anul trecut, acum avem cu 1 500 de oameni mai mulți la întreținerea culturilor, acestea avind o bună stare de vegetație, ce dă garanția obținerii de producții mari. Este de semnalat însă o problemă care ne creează greutăți. In consiliul nostru au fost concentrate suprafețe mari de sfeclă de zahăr, cartofi, soia și fasole, dincolo de posibilitățile reale pe care le avem pentru extinderea acestor culturi. In aceste condiții asolamentele nu mai pot fi aplicate așa cum au fost gindite. Tocmai de aceea, ne-ar fi de mare folos ca indicatorii de plan privind suprafața pe culturi să fie corelați cu prevederile din asola- mente, a căror aplicare corectă are un rol esențial în obținerea de producții mari la toate culturile.Nicu Preda, director general adjunct al direcției generale a agriculturii : Mai întii este de reținut că lucrările din programul de creștere a fertilității solului se află in al treilea ciclu de executare in tot județul, ceea ce este de natură să creeze condiții optime pentru obținerea de nroducții mari în acest an. în al doilea rînd, problemele semnalate nu ne sint necunoscute și ne preocupă rezolvarea lor favorabilă. Acest lucru este însă posibil doar în măsura in care vom găsi înțelegere și sprijin la Ministerul Agriculturii. între altele, de exemplu, creșterea în acest an a suprafețelor cu soia și sfeclă de zahăr a impus amplasarea lor și în unele zone din județ cu condiții mai puțin favorabile acestor culturi.
Cum pot îi obținute 
venituri suplimentareEleodor Mihai : Dincolo de măsurile cu „bătaie lungă" care privesc 

asigurarea condițiilor pentru creșterea producției la toate culturile, au fost gindite o serie de acțiuni care să asigure. unităților agricole venituri imediate și constante, absolut necesare pentru finanțarea activității productive curente și plata retribuției personalului muncitor, fără a se apela la credite de la stat. în funcție de .mărime și complexitatea proceselor de producție, cheltuielile financiare lunare ale unităților agricole din consiliul nostru oscilează intre 250 000 și 500 000 lei. Programele proprii de redresare economică prevăd crearea unor surse de venituri sigure care să acopere aceste cheltuieli.Damian Munteanu, secretar al comitetului județean de partid : în mod asemănător s-a procedat in toate unitățile agricole din județ. Din inițiativa comitetului județean de partid, in fiecare consiliu agroindustrial, colective de activiști, conduse de primul-secretar al comitetului județean de partid, au analizat pe fiecare unitate in parte atit posibilitățile locale existente, cit și crearea unora noi pentru obținerea de venituri bănești suplimentare. Cu aceste prilejuri au fost reținute problemele a căror soluționare era de competența diferitelor organe județene, astfel incit programele întocmite să poată fi aplicate cit mai curînd.Nicu Preda : Ceea ce se cuvine menționat, este faptul că aceste programe privind obținerea de venituri suplimentare au fost stabilite peste sarcinile prevăzute prin planul de stat. Astfel, prin materializarea celor peste 1 080 de măsuri stabilite în domeniile producției de cereale, furajelor, industriei mici, legumelor și fructelor, produselor animaliere, transportului cu atelajele, reducerii cheltuielilor, valorificării superioare a producției și alte activități, estimăm realizarea unor venituri suplimentare pe ansamblul județului de circa 221 milioane lei. Aceste fonduri bănești permit echilibrarea balanței economico-financiare și încheierea activității productive cu beneficii în toate cooperativele agricole de producție.Redacția : Concret, care sint sursele de realizare a veniturilor suplimentare în unitățile agricole din Consiliul Unic Agroindustrial Stre- jești 7Eleodor Mihai : Acționăm în două 

direcții principale. Prima se referă la valorificarea deplină a resurselor proprii. Și a doua, la atragerea de noi resurse, prin extinderea cooperării cu diferite unități de alt profil. Folosirea resurselor proprii ne preocupă cel mai mult. Astfel, au fost depistate și introduse in circuitul productiv 20 hectare de teren nefolosit înainte. Acum a fost cultivat cu legume timpurii. Pe loturile în folosință și în grădinile de legume a fost îmbunătățită structura de plan, în sensul obținerii unor prețuri de valorificare mai bune, prin timpu- rietatea și calitatea superioară a pro-

EXPERIENȚA BUNĂ SĂ RODEASCĂ MAI BOGAT
duselor. Au fost extinse, suplimentar față de sarcinile de plan, culturile intercalate de dovlecei, fasole, varză, conopidă, ceapă. De mai mult timp folosim metoda obținerii de pe aceeași suprafață a patru culturi — varză, ceapă, fasole și porumb cultură de bază, care se recoltează eșalonat, în acest mod cultivăm intre 5 și 10 hectare în toate unitățile din consiliu. La brutăriile din cooperativele agricole se fac diferite produse de patiserie. Toate aceste acțiuni, la care se adaugă și altele, conduc la prețuri mai bune de valorificare și la obținerea de produse suplimentare, care înseamnă realizarea de venituri in plus. O extindere aparte vor cunoaște activitățile pentru valorificarea resurselor atrase prin cooperări. Practic, in toate cooperativele agricole din consiliu au fost sau urmează să fie înființate curind secții și ateliere de sucuri, compoturi și răcoritoare, confecții textile și metalice, vopsitorie, dulgherie, timpjă- rie, prefabricate și autoservice. Prin toate aceste activități, pe care le creăm în plus față de prevederile de plan, estimăm să realizăm uri venit suplimentar, pe ansamblul consiliului, de peste 23 milioane lei. A- cesta este rodul inițiativelor gospodărești, al mai bunei utilizări și valorificări a avuției obștești.

Fiecare produs valorificat 
eficient, corespunzător 

calității luiRedacția : O latură determinantă pentru desfășurarea unei activități rentabile, eficiente, o constituie valorificarea integrală și superioară a producției realizate. Sub o formă sau alta, exemplele aduse in discuție au conturat limpede concluzia că pină în anul trecut nu în puține cazuri valorificarea produselor s-a soldat cu prejudicii pentru unitățile produ

cătoare, și aceasta nu doar din vina unităților contractante.Constantin Năstase : Cînd întreprinderea de legume și fructe nu ia marfa in totalitate este un fapt condamnabil, care privează unitatea de obținerea unor venituri bine meritate, pentru care s-a muncit și s-a cheltuit. La fel de condamnabilă este însă și atitudinea producătorilor care livrează marfa de-a valma, la grămadă, care, de asemenea, privează unitatea de obținerea unor venituri mai mari. Și într-un caz, și în altul, asemenea situații se soldează cu pierderi in balanța financiară a unităților agricole producătoare. Cazuri de acest gen, care mai mult sau mai puțin se petrec la valorificarea majorității produselor agricole, au fost posibile și datorită slabei pregătiri a personalului din compartimentul de contabilitate, de la ferme pină la nivelul unităților agricole. Cel mai adesea, activitatea de valorificare a producției se rezuma doar la înregistrarea de acte, nu și la asigurarea condițiilor atit de către unitatea producătoare, cit și de cele contractante în vederea realizării de venituri maxime din vinzarea producției.Damian Munteanu : Din indicația comitetului județean de partid, des

fășurăm o adevărată campanie pentru instruirea'și pregătirea aparatului economic din unitățile agricole. Scopul îl constituie dobîndirea unor cunoștințe temeinice despre metodologia de stabilire și încadrare a producției pe categorii de calitate in vederea obținerii de prețuri de valorificare avantajoase. Totodată, s-a instituit obligativitatea ca nici un produs să nu mai fie livrat in vrac, ci doar după sortare, pregătire, curățire și asigurarea celorlalte condiții de care depinde încadrarea corectă pe categorii de calitate. De asemenea, s-a hotărit ca la livrarea produ

selor să fie prezenți obligatoriu economiștii și contabilii din unitate. De altfel, s-a stabilit ca fiecare contabil să răspundă de valorificarea unei grupe de produse, iar contabilii-șefi de cele mai importante, cum sînt laptele, lina, griul, porumbul și semințele.Emil Croitoru, președintele Cooperativei Agricole de Producție Ple- șoiu : Aplicarea fermă a întregului complex de măsuri stabilite pentru a se asigura valorificarea superioară a producției a condus la rezultate imediate. Un exemplu concret 11 constituie valorificarea producției de lină. Anul trecut abia 70 la sută din producție am reușit să o vindem la categoria întii de calitate. Și a- ceasta fiindcă lina era livrată așa cum rezulta după tuns. Anul acesta peste 95 la sută din cantitatea de lină a fost încadrată la calitatea în- tîi. Pentru aceasta s-a făcut însă pregătirea corespunzătoare a linei pentru livrare — curățirea de impurități, sortarea și așezarea pe rase, evident excluzind totodată orice posibilitate a beneficiarului de a încadra eronat lina pe categorii de calitate. Diferența de preț obținută în plus față de anul trecut a fost de la simplu la dublu. în felul acesta resursele financiare ale unității au sporit numai 

prin efortul de a preda lina la condițiile de calitate stabilite.Dorel Grosu, președintele Cooperativei Agricole de Producție Strejești: Rezultatele sint și mai concludente la valorificarea producției de legume. Anul trecut am avut cel puțin trei categorii de calitate la livrarea legumelor. Și aceasta era din vina noastră. Anul acesta situația s-a schimbat radical. Toată producția livrată pină în prezent este la categoria întii de calitate. în felul a- cesta, ciștigul bănesc Înregistrat' pină acum este cu 35 la sută mai mare față de veniturile obținute anul trecut din valorificarea aceleiași cantități de legume. Și aceasta numai prin mai buna organizare a activității și respectarea unor norme care ne revin ca obligații de lucru. Mă refer la încadrarea recoltării în graficele stabilite, livrarea ritmică a producției în conformitate cu graficele întocmite cu Întreprinderea de legume și fructe și, mai ales, recoltarea corespunzătoare a producției și sortarea obligatorie a acesteia pe categorii de calitate.Nicu Preda : Controalele întreprinse in unități au depistat și o serie de anomalii in înregistrarea și urmărirea încasării veniturilor cuvenite, mai ales la valorificarea produselor legumicole, anomalii care se soldau cu pierderi mari pentru unitățile producătoare. Bunăoară la legume, mai mult din comoditate decit din rațiuni economice, in unități se practica lichidarea avizelor de ex-, pediție la sfirșitul anului, cînd era imposibil ca la circa 2 000 de avize, cite se adună intr-o unitate mare producătoare de legume, să se respecte normele legale privind stabilirea prețului zilei. Și așa, se stabilea un preț mediu de vinzare a producției la un anume sortiment, care, evident, avantaja unitatea beneficiară și nu producătorul. Tocmai de aceea, s-a introdus obligativitatea ca decontarea și încasarea veniturilor la produsele livrate să se facă nu o singură dată, la sfirșitul anului, ci imediat după fiecare vinzare, pe baza preturilor zilnice prevăzute pentru fiecare perioadă a anului.Eleodor Mihai : Unitățile din consiliul nostru sînt mari producătoare de legume și fructe. Nu o dată însă am întimpinat greutăți la valorificarea producției de către unitățile beneficiare, chiar a aceleia prevăzu

te prin planul de stat să fie preluată, și cu atit mai multe greutăți la producția realizată peste plan. De aici s-a născut ideea organizării unor activități de semiindustriali- zare și conservare a cantităților de legume ți fructe ce nu pot fi valorificate de unitățile contractate. Ne-am gîndit să înființăm, prin cooperare cu toate unitățile din consiliu, linii de sucuri răcoritoare, pastă de tomate, de conserve și semicon- serve, de compoturi, mai ales că pentru sterilizare avem posibilități mari de folosire a surselor de energie neconvențională, cum sint energia solară, crengile de pom și ‘ corzile de viță de vie. în plus, se realizează o însemnată economie de combustibil cu transportul acestor produse la unitățile mari specializate.Nicu Preda : Pentru a se asigura sporirea gradului de valorificare a legumelor și fructelor, pe baza analizelor întreprinse de organele de specialitate, comitetul județean de partid a stabilit ca în unitățile agricole mari producătoare, sau pe zone mari cultivatoare de legume și fructe, să fie înființate 40 de secții noi de prelucrare și semiindustrializare a legumelor șl fructelor. în acest scop, in unitățile agricole au și fost aduse 10 locomobile casate, care utilizează cărbune sau orice deșeuri pentru producerea aburului necesar sterilizării. Această activitate reprezintă o sursă aducătoare de mari venituri pentru unitățile agricole.Nota redacției: După cum a rezultat, măsurile și acțiunile întreprinse în unitățile agricole din județul Olt pentru a se asigura creșterea de ansamblu a eficienței activității din agricultură și, implicit, obținerea de venituri cit mai mari cuprind o paletă largă de preocupări. Important este că aplicarea programelor stabilite în acest scop este in plină desfășurare. Iar rezultatele înregistrate pină acum dovedesc că multe din acțiunile întreprinse prezintă un interes real, cunoașterea și generalizarea lor in toate unitățile agricole impunîndu-se ca posibile soluții de aplicat pentru rentabilizarea activității productive și creșterea puternică a eficientei economice în toate sectoarele producției agricole.
Aurel PAPADIUC 
Mihai GRIGOROȘCUȚA corespondentul „Scinteii"
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41 DE ANI DE LA ACTUL ISTORIC DE LA 11 IUNIE 1948 '

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ-
temelie trainică a dezvoltării economico-sociale a patriei

Să acționăm cu toată hotărîrea pentru întărirea și dezvoltarea proprietății 
a întregului popor și cooperatistă, ca bază a dezvoltării economico-sociale, a edificării 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării spre comunism, a ridicării 
materiale si spirituale a întregului nostru popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

socialiste 
cu succes 
bunăstării

Au trecut, de atunci, 41 de ani.La 11 iunie 1948 burghezia avea sâ dispară pentru totdeauna din istoria patriei noastre. O dată cu ea dispăreau și relațiile de exploatare în industria 'națională. Fabricile, minele, sondele, pădurile, băncile au fost trecute în proprietatea statului.După cel de-al IX-lea Congres al partidului, datorită suflului înnoitor pe care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU l-a imprimat intregii vieți economico-sociale a patriei, datorită spiritului său revoluționar și gindirii sale creatoare, profund științifice, poporul român, deținătorul puterii politice și economice, a înțeles cit de mare este forța sa. A înțeles că prin propriile puteri, valorificind integral resursele îhterr.e, în condițiile proprietății socialiste, poate asigura progresul continuu al țării.
Forța și vitalitatea economiei 

româneștiSă privim țara in acest al patrulea an al actualului cincinal ! Pretutindeni, în toate județele, in orașe, in sate, sint evidente dovezile unui inalt nivel al dezvoltării economice și sociale. Pretutindeni se înalță moderne întreprinderi industriale, unități agricole, de stat și cooperatiste, edificii ale instituțiilor științifice, de învăță- mînt și cultură, ansambluri de locuințe, spitale, hoteluri. Dezvoltarea multilaterală a patriei noastre s-a putut înfăptui, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, numai datorită socialismului. O astfel de dezvoltare s-a dovedit posibilă „numai în condițiile cind poporul a devenit pe deplin stă- pin pe bogățiile naționale, cu adevărat stăpin in propria sa țară și iși făurește in mod liber, conștient, fără asupritori, fără exploatatori, viitorul său de bunăstare și fericire".Pe ce iși întemeiază țara noastră aceste impresipnante realizări ?— în primul rînd pe proprietatea socialistă — a subliniat prof. dr. Eugen Țigănescu, decanul Facultății de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice București. Este cunoscut faptul că România a încheiat, la sfirșitul lunii martie, achitarea în întregime a datoriei sale externe. Din 1973 și pină în martie 1989. suma totală plătită de țara noastră a fost de 21 de miliarde de dolari, din care numai dobinzile au reprezentat șapte miliarde de dolari. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru prima oară in istoria sa România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este pe deplin independentă, și politic, și economic. Această victorie istorică a poporului nostru constituie o expresie edificatoare ă forței și vitalității economiei românești. Se identifică, pe a- cest plan, un raport complex de cauzalitate. La bază se află concepția revoluționară a partidului nostru, a secretarului său general cu privire la continuitatea întăririi și dezvoltării proprietății socialiste, de stat și cooperatiste. După Congresul al IX-lea, de acum 24 de ani, partidul militează fără încetare pentru ritmuri intense de creștere economică, pentru o productivitate a muncii mereu mai mare, pentru o calitate superioară a produselor, pentru o tot mai ridicată eficiență. Toate aceste cutezătoare țeluri se împlinesc, in practica activității economice, în condițiile a- plicării cu deplină consecvență a unei politici înțelepte de repartizare a valorii nou create, de menținere a unei rate înalte, de circa 30 la sută, a acumulării. Și in condițiile perfecționării necontenite a sistemului conducerii științifice, pe baza planului național unic. Avînd în proprietatea sa mijloacele de producție, manifestind o înaltă răspundere în gospodărirea avuției naționale, poporul român, sub conducerea partidului, și-a asigurat, prin efort propriu și o largă cooperare internațională, mijloacele necesare pentru ca an de an volumul investițiilor să fie tot mai mare. Este ilustrativ faptul că numai în perioada 1981—1989 suma a- locată pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a țării echiva
Opțiunea pentru 

industrializare - opțiune 
pentru progresul multilateral 

al țăriiAșadar, în întreaga perioadă a construcției socialiste s-a urmărit dezvoltarea unei industrii naționale complexe, moderne, competitive pe plan mondial. De unde s-a pornit ?în primul rînd de la lipsa de încredere in vocația pentru industrie a poporului nostru. O întrebare stăruia adeseori : „Au 
românii însușiri pentru munca 
industrială ?“ Și adeseori răspunsul ce se dădea era negativ. De multe ori, atit în secolul trecut și in prima parte a veacului 

lează cu 200 de miliarde de dolari. în acest fel, o dată cu e- fortul neincetat pentru progresul multilateral al patriei, pentru ridicarea nivelului de bunăstare materială și spirituală al întregului popor, a fost rambursată in întregime datoria externă. Totodată, Marea Adunare Națională a adoptat o lege care interzice, in viitor, contractarea de împrumuturi din străinătate. în prezent, România dispune de mijloacele economice și financiare necesare pentru a continua dezvoltarea prin efort propriu și a intensifica participarea la schimbul mondial de valori, cooperarea economică internațională. De altfel, numai în temeiul unor astfel de mijloace a putut fi adoptată recenta hotărîre prin care ș-a a- nulat datoria de 113 miliarde de lei a unor unități agricole. Statul nostru socialist, .proprie- tar al întregului sistem finan- ciar-bancar, al tuturor mijloacelor de producție, în condițiile în care avuția națională se ridică în prezent la aproape 5 200 miliarde de lei, a putut să mobilizeze resursele necesare pentru a acorda un sprijin substanțial cooperativelor agricole de producție, intregii țărănimi. Este limpede că proprietatea socialistă, în continuă dezvoltare, politica științifică de repartizare a venitului național pentru acumulare și consum, perfecționarea neîncetată a conducerii planificate a economiei naționale românești, a intregii noastre societăți sint factori determinant! ai ridicării patriei pe trepte tot mai inalte de progres, de civilizație, în anii de după Congresul al IX-lea al partidului. Și este limpede că numai în condițiile acțiunii active a acestor factori au fost elaborate obiectivele strategice ale dezvoltării viitoare a României, ce vor fi adoptate de Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român.Nu a fost deloc ușor drumul străbătut pină la această* nouă realitate a societății românești. S-au impus în mod obiectiv eforturi uriașe — materiale, financiare și umane. A fost înfăptuită industrializarea țării. S-a trecut la " îndeplinirea o-_ biectivelor noii revoluții agrare. S-a asigurat progresul fără precedent al științei, invățămîn- tului și culturii. Au fost intensificate, în același timp, preocupările pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii, pentru educarea revoluționară a maselor, a tinerei generații, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Una dintre noile trăsături ale personalității umane în societatea noastră socialistă o constituie vocația pentru munca în industrie. Nu ca aspirație, ci ca înfăptuire concretă. Ca dovadă certă, făcută prin fapte, a capacității poporului român de a-și făuri o industria puternică, modernă. Are profunde semnificații, în acest sens, aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia „Astăzi, țara noastră a devenit un stat industrial-agrar puternic ; avem o industrie multilateral dezvoltată care, practic, cuprinde toate ramurile moderne existente in economia mondială".

actual, cît și în perioada interbelică, răspunsurile la această întrebare, în presă, în cărți, în dezbateri parlamentare, erau influențate de aprecierile unor călători străini ce ne vizitau țara. Dar iată ce se arăta în 
„Enciclopedia României", valoroasă lucrare apărută în anul 1939 : „Răspunsurile călătorilor 
străini, veniți ca experți, chiar 
cind ei nu sint influențați de in
teresele capitalismului apusean, 
au la bază dovezi superficiale. 
Ei n-au avut nici timpul și nici
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Repere ale progresului multilateral al României socialiste
• In ultimii 20 de ani, au fost construite 2 000 

de întreprinderi, amplasate în centrele economice 
tradiționale și în cele peste 180 de platforme in
dustriale noi
• Față de 1945, producția industrială a Româ

niei este de 135 de ori mai mare ; creșterea cea 
mai importantă, de peste 120 de ori, s-a înre
gistrat după cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.

pregătirea să se adincească in 
psihologia poporului român".Au fost însă cercetători români ce au avut și timpul, și pregătirea, și voința care să-i conducă spre investigații pătrunzătoare și spre concluzii adevărate. Ei au demonstrat că, de fapt, nu vocația le lipsea românilor pentru a lucra cu bune rezultate în industrie. Că ei se loveau mereu de absența condițiilor materiale care să asigure dezvoltarea industriei. Scriitorul Dionisie Fotino, fiul unui medic din Con- stantinopol, care s-a stabilit în Țara Românească, în secolul al XIX-lea, consemna : „Românii, 
cu toate că sint inteligenți și au 
destulă dibăcie, nu au încă pre
gătirea, pe cit am observat, de a 
se ocupa de meserii (...) Dar a- 
ceasta nu este din pricina firii 
lor, ci provine din subjugarea 
continuă, din cauza unei asupriri 
distrugătoare". Această idee a fost relevată și de Al. G. Goles- cu : „Nu se poate spune că firea 
românului nu ar avea înclinații 
pentru activitatea industrială, 
dar că, de cind este abandonat 
influențelor stării sale precare, 
mediul politic in care a trăit 
pină acum a influențat în sens 
opus educația sa". Cercetări metodice, în această privință, au întreprins apoi istoricii Xenopol și Iorga, care au privit lucrurile în profunzime și de aproape, nu din fuga călătorului. Lor li s-au adăugat numeroși alți gin- ditori, economiști, filozofi ori chiar slujitori ai literelor. Pe baza unor astfel de studii, în „Enciclopedia României" se desprinde o concluzie edificatoare : aceea că talentul tehnic, spiritul inventiv s-au dovedit a fi, ori de cîte ori împrejurările au fost favorabile sau chiar în pofida condițiilor precare, trăsături definitorii pentru poporul român. Iar viața, istoria oferă nenumărate date ce întăresc a- ceastă concluzie. Și dacă, în trecut, geniul tehnic al poporului român nu a dobîndit caracter de masă, cauza o constituie nu lipsa vocației pentru munca industrială, ci lipsa unei industrii naționale. Pentru că, așa cum va dovedi practica socială, numai în cadrul unei industrii puternice se poate afirma competența într-o astfel de activitate.Iși amintește maistrul Toma 
Spiridon, de la întreprinderea de Utilaj Petrolier „1 Mai" din Ploiești :— La 11 iunie 1948 patronii au fost alungați din fabrici. Muncitorii, producători de bunuri materiale, au devenit proprietari. Dar ce fel de fabrici luam noi. atunci, în stăpinire ? Cele mai multe erau mici ateliere de reparații. Chiar întreprinderea „1 Mai" de astăzi, ce purta in acea vreme numele de „Concordia" (era societate cu capital străin), situată in unul dintre puținele centre economice tradiționale existente in România, avea utilaje vechi, iar condițiile de lucru erau neomenești. Dar fabricile deveniseră ale noastre și partidul ne-a adresat chemarea să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a le schimba destinul. îmi amintesc și azi, cu emoție, de primele planuri anuale, apoi de cele cincinale. Eram tineri și a munci pentru 

refacerea economiei naționale se dovedea a fi o înaltă răspundere colectivă a intregii noastre generații față de prezentul și viitorul patriei. Un astfel de mod de a gindi, de a munci devenea propriu întregului popor. întregii țlase muncitoare. Fiecare muncitor se simțea proprietar și înțelegea că are personal o mare răspundere, pe care trebuie s-o îndeplinească exemplar. Țara trebuia să fie scoasă din înapoierea economică lăsată moștenire de burghezo-moșierime. îndemnurile partidului mobilizau conștiințele. Era nevoie de oțel, de cărbune, de petrol. Era nevoie de tractoare, de mașini- unelte, de utilaj petrolier. Munca pentru țară, era suprema dovadă a înțelegerii răspunderilor de proprietari ce reveneau muncitorilor. Ce reveneau întregului popor.Erau ani de avînt revoluționar. Erau ani de muncă. Țara se schimba din temelii. Dar mai
Epoca Nicolae Ceaușescu 

— epoca unor ani de mărețe 
împliniriDin vara anului 1965 și pînă în prezent, România a străbătut un drum eroic de grandioasă construcție revoluționară. De fapt, a străbătut un drum de muncă, de împliniri ce se regăsesc, azi, in noul tablou economic al țării, în noul climat politic, social și cultural de după Congresul al IX-lea, in epoca de avint creator ce poartă cu strălucire numele marelui său ctitor .— Epoca Nicolae Ceaușescu.Țara întreagă devenise un vast șantier. Pretutindeni se muncea, se învăța. începea să se înfăptuiască strategia dezvoltării indus- trei moderne a României. Se împlinea visul înaintașilor. Se împlinea voința poporului.Au luat naștere, în acești ani, 2 000 de intreprinderi. Ample programe de investiții asigurau creșterea în ritmuri înalte a forțelor de producție, repartizarea lor armonioasă pe întregul teritoriu al țării. Pe hartă apăreau continuu noi și noi centre industriale. Se construiau uzine moderne, mari platforme. Vechile întreprinderi iși schimbau și ele atit înfățișarea, cit și conținutul activității. Se modernizau.Cum au fost începuturile ? Este semnificativă. în acest sens, istoria Combinatului Petrochimic Pitești. Desigur, evoluția acestei moderne citadele industriale are datele sale specifice, însuși combinatul, nu numai prin mărime, ci și prin procesele tehnologice, se distinge de alte unități. Dar, în același timp, modul fn care s-a ridicat redă, pe multiple planuri, aspecte proprii dezvoltării întregii industrii românești în anii de după cel de-al IX-lea Congres.— Un prim fapt demn de a fi subliniat — a precizat secretarul comitetului de partid din cadrul combinatului, Nicolae Oprea — il reprezintă data nașterii ce

• Din 1945 și pină în prezent, a
10 ori producția agricolă a țării ; 
mai mare, de peste 6 ori, • 
rodnic al realizărilor de după 1965
• Avuția națională a României este în prezent 

de aproape 5 200 miliarde de lei.
• în 45 de ani, a crescut de 40 de ori venitul 

național : sporul cel mai mare, de 33 de ori, s-a 
înregistrat în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu"

stăruiau încă mentalități minate de concepțiile învechite, din trecut. Șau de tendința de a copia „modele" ce nu se potriveau realităților societății românești. In aceste condiții, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „au fost comise și o serie de greșeli, s-au manifestat o serie de lipsuri serioase". îndeosebi au existat manifestări de negare a forței și capacității creatoare proprii poporului român, clasei muncitoare,. de îngrădire a . dezvoltării științei naționale. Congresul al IX-lea al partidului a deschis o nouă epocă revoluționară, de gindire și. activitate creatoare, în viața poporului nostru. A- tunci, pe baza concepției profund științifice, clarvăzătoare a secretarului general al partidului, s-au asigurat și temeliile unei puternice industrii socialiste, bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

tății noastre industriale : 10 iunie 1966. Era la puțină vreme după Marele Congres din 1965. Secretarul general al partidului, care promova un nou stil de conducere. dinamic, revoluționar, intensifica dialogul cu masele. Atun-ci, la 10 iunie 1966. cu prilejul unei vizite de lucru in Argeș, a stabilit amplasamentul marelui combinat petrochimic. Piteștiul, asemenea altor numeroase orașe, intra în circuitul industrializării. S-a semnat astfel nu numai actul de naștere al unei puternice unități a industriei naționale, ci și al unui mare centru economic al României. Au urmat alte vizite de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Au fost analizate la fața locului, cu proiectanții și constructorii, cu petrochimiștii, al căror colectiv devenea tot mai numeros de la un an la altul, pe măsură ce noi instalații intrau în producție, atit soluțiile constructive, cit și problemele complexe ale activității productive. Azi, Combinatul Petrochimic Pitești, la fel ca alte numeroase unități ale industriei românești, constituie o firmă cunoscută și apreciată în toată lumea.In zona de sud a Piteștiului se deschisese un șantier. Acolo era un cimp, dar începea să se înalțe o primă uzină. Combinatul se profila numai pe planșetele pro- iectanților. De unde s-au găsit, la Pitești, specialiști care să-1 construiască î Unii au venit din toată țara. Alții, cei mai mulți, au fost pregătiți pe plan local. Munceau și învățau in același timp. Cu toții iși amintesc bine de acei ani ai pionieratului.Inginerul Dan David :— Soseau la Pitești specialiști din numeroase alte localități. U- nii erau oameni tineri, cu familii

crescut de 
sporul cel 

se înscrie în ' bilanțul

ț

abia întemeiate. Alții,1 mai în vîrstă, își tulburau rosturile pe care le aveau, pentru a pune temeliile altor rosturi, legate de epopeea industrializării. Acceptau inconfortul unui oraș incă mic din dorința de a participa la efortul creșterii lui viguroase. Păstrez în memorie un dialog purtat la telefon, care nu are nevoie de comentarii : „Alo ! Pi
teștiul, informațiile ? „Da, vă 
aud!" „Spuneți-mi, vă rog, nu
mărul de telefon al combinatu
lui petrochimic!" „Ce combinat, 
tovarășe ? Nu avem așa ceva la 
Pitești !“ „Alo ! Nu închideți ! 
Este vorba de o nouă construc
ție !“ „Nu știu, n-am auzit ! 
Dacă vreți, vă dau numărul 
uzinei de negru de fum! Între
bați acolo, la 35 800 !“ Uvertură la un nou destin. Dincolo de „cortina" viitorului, ochii nu vedeau întotdeauna, de la bun început, ce va fi mîine. Ziua aceea era ieri. Era timpul trecut, al zămislirii. Lucrările de construcții au început în 1966, vara.Maistrul Nicolae Radu :— Dificultățile n-au lipsit. Dar treptat, prin muncă asiduă, ele erau înlăturate. Tot mai mulți specialiști făceau dovada perseverentei și bunei lor pregătiri profesionale. Noile utilaje își dezvăluiau „tainele" după multe ore de calcule, de experiențe, de pasionante căutări creatoare.Operatorul chimist Marin 
Vișescu :— Absolvisem școala profesională. tncă nu Împlinisem virsta majoratului cind am început să lucrez la construcția noului combinat. Era in 1968. Participam la activitatea de montaj. Pe un desen, hașuram zilnic ceea ce se monta in instalația pe care m-am obișnuit, foarte curind, s-o numesc „a noastră". Perioada aceea m-a ajutat s-o cunosc pină in cele mai mici detalii. Apoi am cunoscut-o și mai bine, muncind efectiv ca operator chimist.Inginerul Nicolae Stoicescu :— Un cuptor de piroliză o- feră o imagine fascinantă. Proiecția lui seamănă cu o construcție heraldică. Patru șuvoaie de benzină se unduiesc fără încetare, o dată cu țevile șerpuitoare, mai fierbinți, tot mai fierbinți cu fiecare metru parcurs. Procesul e mereu univoc : de la greu la ușor, de la dens la vapori, de la ieftin la valoare. Aici, la Piroliză I. oamenii nu se văd. Dar ei sint. Și mulți sint foarte tineri. Pogoanele de zid și de tablă sint vegheate continuu de specialiști competenți. Cuptoarele lor nesățioase înghit 50 de tone de benzină pe oră, aproape o tonă pe minut, fapt care îi plasează, în plină criză energetică mondială, în lupta directă pentru reducerea consumurilor. Cuptoarele lor „expiră" oxizi de azot și-i plasează în miezul problemelor ecologice ale veacului în care trăim. Dacă nu se naște smog fotochimic la Pitești, un merit este și al acestor specialiști tineri, pentru că ei veghează anonim, dar conștiincios, să n-o ia razna temperatura in vatră pînă acolo unde oxi

genul se leagă de azot. Peste tot întîlnim semnele muncii lor : în garnitura de la chiuvetă, în carcasa televizorului, în jucăriile de plajă ale copiilor, în haina de seară, in anvelope și în nasturi. Cuptoarele de piroliză, deservite de zeci de utilaje moderne și de o complicată aparatură automati
Construind mari citadele 

industriale ne-am reconstruit
pe noi înșineDa, multe produse nu ar putea să fie fabricate la noi in țară dacă nu s-ar fi construit cuptoarele de la Pitești. Dacă nu s-ar fi construit moderne întreprinderi de mașini-unelte la Arad, la Bacău, la Oradea, la Roman, la Suceava, la Tirgoviște, la București și in multe alte localități. Dacă nu s-ar fi înălțat moderne combinate siderurgice la Hunedoara. la Galați, la Tirgoviște, la Călărași, la Cristuru Secuiesc. Dacă nu s-ar fi ridicat, în localități dintre cele mai diferite, moderne întreprinderi care produc motoare electrice, aparatură electrică și electronică de măsurat, rulmenți de diferite tipodimensiuni, tot mai mici, pînă la mărimea unui vîrf de creion, calculatoare e- lectronice, roboți, avioane, de fapt tot ceea ce se poate realiza și pe plan mondial. In concepția partidului nostru, a secretarului său general, făurirea unei industrii moderne s-a înscris ca o necesitate istorică obiectivă pentru România. Ca o unică șansă a țării noastre de a lichida răminerea în urmă. Și. de fapt, numai pe calea industrializării s-a asigurat valorificarea superioară a resurselor materiale și umane. Numai așa i s-au putut imprima României ritmuri accelerate de dezvoltare economico-socială, de înaintare pe calea progresului și civilizației.în acest proces s-a transformat radical insăși clasa muncitoare. In universul ei de gindire, de acțiune clocotesc mari energii creatoare. Se afirmă o conștiință înaintată, revoluționară. Muncind, învățînd continuu, clasa muncitoare a do- bindit o nouă conștiință a muncii, o nouă etică a muncii.

Mihai Dincă — strungar la întreprinderea de Mecanică Fină din București :— Lucrez în această Întreprindere din 1955, cind am absolvit școala profesională. Am găsit aici ateliere vechi, mașini reformate, un proces de producție rudimentar. Fabricam piese pentru lămpi de carbid. Au venit apoi anii de după Congresul al IX-lea. Totul s-a schimbat și în întreprinderea noastră. De la „clasicul" baros, unealta de bază a muncitorului din întreprinderile românești, s-a ajuns la automatizare, la mașini-unelte cu program si comandă numerică, la electroni- zarea producției. Acum, pentru noi, problemele calității au trecut pe planul întii. Procesul de modernizare a producției cere oameni ei înșiși moderni. Azi. muncitorul are înalta îndatorire de a fi un om modern. în concepții. în atitudinea față de muncă, față de pregătirea profesională. In preocuparea pentru lărgirea orizontului său științific și cultural. Tot ce s-a realizat in țară constituie dovada cea mal edificatoare a înaltei răspunderi față de avuția țării, de proprietatea socialistă. întărind și dezvolti'nd continuu proprietatea socialistă, poporul român a durat tabloul impresionant al patriei în actuala etapă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, al înaintării spre comunism. El are astfel șansa de a privi în viitor cu certitudine, de a raporta realizările din prezent la nivelurile la care se va ridica România în 1990 și în anul 2000.

zată, sint un fel de „cap de pod" industrial, de la care pleacă numeroase drumuri. Un ziar întreg nu ar fi de ajuns ca să înșirăm numai numele produselor din generația întîi, a doua și a treia, din mai multe generații care, dacă n-ar fi aceste cuptoare, nu s-ar produce.

Traian Novolan — director al întreprinderii de Frigidere din Găești, județul Dimbovița :.— în marile cetăți ale industriei naționale, într-un proces de muncă competitiv pe plan internațional, poporul român a făcut dovada capacității sale creatoare. A spiritului său de inițiativă, de inventivitate. A geniului său tehnic. Istoria a răspuns astfel la Întrebarea dacă au sau nu românii vocație pentru industrie. A răspuns, desigur, afirmativ. S-a multiplicat, de mii și mii de ori, în noile cetăți moderne ale industriei românești. ceea ce, încă de multă vreme, înțelepciunea populară sintetizase in gîndirea Meșterului Manole. Legenda este cunoscută : ajuns la capătul construcției unui falnic edificiu, a cărui ridicare ii ceruse și pricepere, și talent, și trudă, și sacrificiu, el mărturisea că poate inălța altul, mai mindru, mai trainic, mai frumos. Cum de erau în stare, Manole și cei „nouă meșteri mari", să ridice o construcție mai impunătoare decît aceea pe care abia o isprăviseră ? Este limpede : construind, s-au reconstruit pe ei înșiși. Au învățat să facă un lucru și mai bun. Această idee a autodepășirii, prin muncă, prin învățătură, prin experiență, constituie una dintre trăsăturile dominante ale clasei noastre muncitoare. Noi ne in- trecem cu firme cunoscute și recunoscute pe plan mondial. Dar ca să fim competitivi in lume ne întrecem cu noi înșine. Cu fiecare nouă realizare, invățăm s-o ridicăm pe o treaptă superioară pe următoarea.Acum, în noua etapă a dezvoltării economico-sociale a țării, problemele cardinale ale industriei naționale sint modernizarea producției și perfecționarea organizării muncii, creșterea puternică a productivității, asigurarea competitivității produselor, ridicarea eficienței, a rentabilității. Și acum, la fel ca în toți cei 24 de ani de după Congresul al IX-lea, întreaga activitate din industrie se află într-o strînsă interdependență cu noua revoluție agrară, cu dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii, cu întregul ansamblu al vieții economico-sociale. La baza a- cestui amplu proces constructiv, care cuprinde modernizarea localităților, asigurarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, in primul rînd a dreptului la muncă, ridicarea nivelului de trai al poporului, in condițiile înfăptuirii obiectivelor noii revoluții tehnlco-științifice, noii revoluții agrare, revoluției pentru progresul multilateral al întregii societăți, se află proprietatea socialistă, de stat șî cooperatistă, întărită, consolidată fără încetare.

Pagină realizată de Adrian VASILESCU
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ACTIVITATEA POLITICO-ORGANIZATORICA 
in sprijinul conlucrării eficiente dintre 

invățămint, cercetare și producțieAlături de celelalte centre de în- vătămînt superior ale țării. și Timisoara universitară actuală este rodul grijii statornice a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a in- vățămîntului românesc. Astfel, marea majoritate a celor 18 000 de studenți timișoreni și a celor 1 500 cadre universitare își desfășoară activitatea in edificii noi, ridicate in perioada care a trecut de la istoricul Congres al IX-4ea al partidului.Așezarea științei și invățămintului, a culturii — în concepția novatoare, revoluționară a secretarului general al partidului — la temelia intregului proces de ridicare materială și spi- 1 rituală a patriei, idee-forță reliefată pregnant și in cadrul lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie 8.C.. impune tuturor slujitorilor școlii sarcini de o excepțională importanță și răspundere patriotică.Indicațiile și indemnurile mobilizatoare adresate invățămintului românesc de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, cu prilejul deschiderii. în septembrie 1988 la Timișoara. a anului de învățămint au constituit și pentru organizația noastră de partid un luminos îndreptar de muncă și viață, un program concret de acțiune. Beneficiind din nou — pentru a șasea oară — de aprecierile și recomandările directe ale secretarului general al partidului, ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. comuniștii, toți cei ce muncim și învățăm in cele patru institute de invățămint superior timișorene am considerat ca firească și de cea mai înaltă datorie morală îndeplinirea exemplară a noilor sarcini ce ne revin. După o largă consultare a activului de partid, ne-am îmbunătățit programele și planurile de activitate la toate nivelurile, a- doptind măsuri de natură să pună integral în valoare rezervele interne disponibile, precum și largile posibilități de colaborare cu unitățile din municipiu și județ.Valorificind o inițiativă reieșită din dezbaterile cu activul de partid, am desfășurat cu perseverență acțiunea de modernizare a tuturor la
turilor procesului instructiv-educa- 
tiv. inițiind noi forme și metode pe linia cerinței de a asigura o împletire și mai strinsă a invățămintului cu știipța. cu producția. Astfel, s-a reluat, extins și generalizat in întreg centrul universitar o formă valoroasă de autoperfccționare. cu rol formativ hotărîtor : seminariile științifice (lunare) ale catedrelor, deschise atit cadrelor didactice și cercetătorilor. cit și studenților avansați. Totodată activitățile științifico- metodice ale catedrelor de științe sociale se desfășoară la cabinetul județean pentru activitatea ideologică gKf politlcO-edupativă. Pfi discipline.Folosind prilejul oferit .'•de susți- . nerea programului comitetului ju- j dețean de partid de perfecționare a ■ pregătirii cadrelor de partid Și de stat din economia județului, am inițiat prezentarea, pe domenii, a preocupărilor și direcțiilor de cercetare ale colectivelor din facultăți și institute. in scopul abordării de investigații mixte, invățămint-producție.Potențialul nostru de cercetare a sporit considerabil ca urmare a acțiunilor organizatorice întreprinse de comitetele județean și municipal de partid, care. în urma analizelor întreprinse. au evaluat necesitățile curente și de perspectivă ale unităților, direcționînd eforturile noastre către rezolvarea celor mai importante probleme legate de progresul tehnic. în acest cadru, o inițiativă ce se extinde tot mai mult, datorită avantajelor și eficienței sale remarcabile, este înființarea de laboratoare de cercetare 
mixte, in care beneficiarul pune la dispoziție cercetători ce participă

pină la proiectul de execuție și modelul experimental, scurtîndu-se mult durata introducerii in producție a rezultatului cercetării. Este, la noi. cazul temelor prioritare abordate multidisciplinar : robotică, lichide magnetice, electronică, aparate noi de măsurare, sisteme electromecanice complexe, lagăre cu sustentație magnetică etc.Sint cunoscute aprecierile conducerii de partid și de stat cu privire la realizarea de către institutele vizitate — Politehnic și Agronomic — a unor noi utilaje și produse, cu calități și caracteristici superioare. Totodată însă, relevînd factorii care ar fi putut să determine rezultate și mai bune la nivelul economiei județului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a numit și centrul nostru de învăță- mînt superior și de cercetare. De a- ceea. pentru a spori contribuția școlii superioare timișorene la introducerea noului în tehnică, toate cele patru institute au elaborat, multiplicat și difuzat, atît în județ, cit și în țară, programe specifice și cursuri 
intensive de perfecționare în dome
nii noi. de vîrf. ce pot fi susținute la sediu sau la beneficiar. Drept urmare. în prezent se derulează, cu sprijinul Comitetului municipal de partid. 27 astfel de cursuri. în cazul îptreprinderii Mecanice, cea mai mare unitate industrială a județului, cursurile susținute de Institutul politehnic au fost urmărite de toate cele peste 200 cadre tehnice cu pregătire superioară. Alte asemenea cursuri au fost angajate în județele Caraș-Se- verin. Dolj. Hunedoara. Sibiu. Satu Mare etc. Sîntem convinși că prin tematica modernă abordată și această formă de integrare va conduce la noi colaborări fructuoase, contribuind la realizarea programelor de organizare și modernizare a activității productive din unități. Ia ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor. îndeosebi al celor destinate exportului.Se continuă, astfel, dezvoltîndu-se, o tradițională legătură a invățămîn- tului superior timișorean cu industria. ce a condus deja la rezultate intrate în producția curentă a numeroase unități din județ : n< tehnologii de sudare la Institutul de Sudură si încercări de Materiale, fa- fricatia de aparatură la întreprinderea de Aparate Electrice de Măsurat. motoare electrice performante la întreprinderea „Electromotor", calculatoare personale la Institutul de Tehnică de Calcul — filiala Timișoara. mașini de prelucrat prin eroziune electrică la întreprinderea „Electrotimiș". roboți industriali la „Electromotor" și „Electrotimiș" etc.Pentru atingerea acelorași obiective -și în domeniul agriculturii, s-a reconsiderat și perfecționat activita
tea de integrare știintifico-organiza- 
tarică a tuturor specialiștilor. de la tiisiUutul Agronomic, .ațâț. la nivel zonal, cit și prin consiliile județene de integrare (Timiș. Caraș-Scverin. Arad șî ’Bihor). în vederea 'introducerii mai rapide a rezultatelor cercetării științifice proprii in unitățile de producție. organizația de partid și conducerea institutului au inițiat în a- cest an mai multe seminarii științifice și consfătuiri cu participarea unităților beneficiare, s-au organizat noi loturi demonstrative pentru verificarea și generalizarea experiențelor avansate, au fost susținute. împreună cu direcția generală a agriculturii și trusturile I.A.S. și horticol, cursuri de perfecționare și reciclare a tuturor specialiștilor din agricultura și zootehnia județului,în același scop, al propagării și implementării ideilor științifice și soluțiilor tehnice noi in producție, s-a extins practica organizării sesiunilor 
de comunicări științifice studențești 
pe platformele industriale, ca și se
siunile comune ale tinerilor cercetă

tori din producție, cercetare și invă- 
tămint.Un rol deosebit in evaluarea preocupărilor organelor de partid și de învățămint pentru orientarea și conducerea activității de integrare. în special a celei de cercetare. în lumina documentelor de partid, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitei de lucru din luna septembrie 1988, a avut plenara comitetului de partid al Centrului universitar. Pe baza unei analize temeinice. critic-constructive, s-au conturat noi posibilități de perfecționare a activității dintre institute și facultăți, printre care : orientarea mai fermă a cercetării pe direcțiile prioritare indicate de documentele de partid, sporirea contribuției la valorificarea superioară a materiilor prime indigene, realizarea unor noi materiale cu calități superioare, recondiționarea și re- folosirea materialelor, pieselor și subansamblurilor. creșterea nivelului calitativ al produselor, creșterea eficienței activității economice prin reducerea consumurilor pe unitatea de produs și sporirea productivității muncii. Cercetarea agricolă și-a propus să realizeze noi soiuri de plante și rase de animale de mare productivitate. unele tehnologii mai avansate de obținere a produselor vegetale și animaliere. Alte măsuri adoptate vizează eliminarea unei anumite dispersări a forțelor de cercetare, prin concentrarea pe teme abordate multidisciplinar. interuniversitar. S-a stabilit ca. în același scop, să se structureze la nivelul institutelor și facultăților programe directoare vizînd activitatea de perspectivă, eliminîn- du-se practica actuală de a contracta uneori tot ce se oferă, doar pentru acoperirea sarcinilor de plan privind cercetarea.Pentru implicarea mai accentuată a cercetării universitare în realizarea programelor de modernizare ale economiei județului, acționăm în conformitate cu măsurile stabilite prin programele speciale adoptate de plenarele comitetelor județean și municipal de partid. Experiența acumulată de 
colectivele multidisciplinare organi- 
zare-economie-tehnologie și. respec
tiv, energii neconventionale. care funcționează deja, sub coordonarea consiliului municipal de control muncitoresc. este elocventă în acest sens. Crește mult. în acest cadru nou. și rolul reprezentanților noștri în consiliile oamenilor muncii din unitățile productive, ca și cel al reprezentanților acestora în senatele universitare și consiliile profesorale.Toate aceste inițiative și acțiuni se bazează pe o susținută și permanentă muncă politico-organizatorică. pe strădania organelor și organizațiilor noastre de partid de a acționa in spirit revoluționar, militant, in consens cu cerințele documentelor de partid, cu indicațiile secretarului general al partidului. Sintem pe deplin con- știenți că în pofida acestor strădanii, in activitatea noastră de partid.și de învățămint persistă încă unele deficiente. că mai există resurse nevalorificate. De aceea ne exprimăm hotă- rirea să acționăm astfel incit să îndeplinim chemarea adresată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU aici, la Timișoara : „Este necesar să facem astfel incit fiecare școală, fiecare institut superior să devină un puternic centru, o citadelă a educației și formării tinerei generații, a constructorilor de miine ai socialismului și comunismului, a acelora care trebuie să asigure ridicarea continuă a patriei noastre pe noi și noi culmi de progres și civilizație, să asigure întotdeauna națiunii noastre, poporului român un Ioc demn in rin- dul națiunilor libere ale lumii

Dumitru DABAsecretar al comitetului de partid din Centrul Universitar Timișoara

Foto : E. DichiseanuCinematograful „Patria" din municipiul Oradea

SIBIU : „Sâptămîna 
muzeelor"Cea de-a Vl-a ediție a „Săptămî- nii muzeelor sibiene", manifestare dedicată aniversării a 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, a cuprins in program sesiunea anuală de rapoarte privind valorificarea rezultatelor cercetării științifice din anul 1988. care a adus noi dovezi, privind continuitatea și etnogeneza poporului român. Au fost deschise mai multe expoziții tematice realizate pe baza patrimoniului muzeistic foarte bogat și divers al Muzeului Județean de Istorie, al Galeriei de Artă Brukenthal, al Muzeului Tehnicii Populare și al Muzeului de Științele Naturii. Au avut Ioc expuneri și dezbateri privind rolul muzeelor în opera de educație patriotică și revoluționară a oamenilor muncii. (Ion Onuc Nemeș).

„ȚARA MEA DE GLORII"Una din însemnatele acțiuni inițiate la Botoșani. sub egida Comitetului județean de educație politică și cultură socialistă, în preliminariile intrării poetului în al doilea secol de nemurire, s-a numit Expediția „Pe urmele lui Eminescu". Constituiți intr-un e- chipaj. cițiva poeți, muzeografi, muncitori — aspirînd la un traseu cît mai cuprinzător, argonauți pe urmele dorurilor eminesciene — au plecat pe unde și-a purtat pașii poetul. în aleasa strategie a acestor entuziaști intra atît recunoașterea unor locuri memorabile, cit și recoltarea. pe cit posibil, de documente inedite, în legătură cu viața și opera poetului, de materiale privind modul cum este păstrată și cinstită amintirea Luceafărului poeziei românești, ca și realizarea unei expoziții fo- todocumentare.De mult s-a încheiat Expediția „Pe urmele Iui Eminescu" și membrii echipajului și-au reluat ocupațiile de acasă. Și totuși, ea continuă ! O originală expoziție fotodocu- mentară, rezultată prin desfășurarea sa, e iti- nerată. la rîndul ei. prin diverse locuri și colective botoșănene. Am revăzut-o. de cu- rind, ca manifestare generos închinată marcării centenarului, la Clubul muncitoresc al întreprinderii Textile „Moldova", una din cele mai mari unități de profil din țară, a- flată în platforma industrială a Botoșanilor, mîndră ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu". Expoziția fotodocu- mentară evolua nu numai spre un motiv de interes ospitalier, ci a zămislit reflecțiiși puneri de probleme din partea tinerelor textiliste și a tinerilormuncitori. I-au primit

duioasa solie a imaginilor, au ascultat cu atenție intervențiile argumentate și âu apelat în mod firesc, prin fel de fel de întrebări, pentru a primi explicații suplimentare din partea însoțitorilor expoziției :— Ce aspecte remarcabile se rețin din omagiul consecvent a- dus poetului Ia Iași, Constanța, Drobeta- Turnu Severin, la Galați, la Universitatea din Timișoara ?— Ce găzduiește a- cum fostul han „Cal Alb" din Tîrgu Mureș unde a stat Eminescu?— în afară de Suceava și Năsăud, se mai află undeva confluența a două străzi care să se numească Mihai Eminescu și Veronica Micle ?Alte asemenea dialoguri. multiplicate în alte întîlniri, în alte manifestări, de o rapidă și densă succesiune în această perioadă de comemorare, confirmă că poezia eminesciană este un univers care ridică pe noi înălțimi viața interioară a oricărui cititor, întîmpină exigențele intelectului de varii niveluri, ofe- rindu-i mereu tulburătoare frumuseți. Magnetismul vieții și operei eminesciene devine, cum se vede, un fapt de existență pentru tot mai mulți pasionați. fiindcă, cu cit trece mai mult timpul eminescian, el devine tot mai întreg. în sensul acesta, la manifestarea „Eminescu publicist", organizată la Botoșani de Consiliul Ziariștilor din Republica Socialistă România și ziarul județean „Clopotul", unul din participants scriitorul Andi An- drieș. observa că „e- minescologia este o știință unanimă și atit de românească incit o practicăm fiecare din noi, din vocație națională și din necesitatea devenirii noastre inti

me și colective. Românii toți sint eminesco- logi, nu atit din dorința exegezei, cit din impulsul legitim de a se simți mereu repre- zentați și exprimați de poet, aici și în lume". Dînd curs unui asemenea impuls legitim, cei ce vin în aceste zile de iunie la Botoșani, la Ipotești receptează ca pe o intensă evidență fuziunea pașnică a muncii cu trăirile evocatoare, manifestări ce poartă efigia Eminescu. Deținători ai moștenirii Eminescu, botoșănenii stăruie aici pentru ca veghea

du-se cele trei camere cu piese de epocă, cu obiectS și piese o- riginale, printre care Jurnalul Junimii, lă- dița de sufleur a lui Eminescu, garderobul de lemn de trandafir aparținind Aglaei. medalia jubileului de la Mînăstirea Putna, fotografii originale, o- biecte aparținind Ve- ronicăi Micle etc. Singura clădire care se păstrează intactă, așa cum era în timpul vieții poetului, bisericuța familiei, a fost, de asemenea, restaurată.în smerita „natala vilcioară" a fost adus
Trasee eminesciene 

în Botoșanii de azi

asupra strălucirii ei să nu scadă. Privilegiul de a fi județ de obîrșie pentru Luceafărul poeziei e convertit in efort rodnic pentru primenirea traseelor eminesciene, pentru înfățișări mîndre și aer sărbătoresc. Cu sprijinul nemijlocit al organelor județene de partid și de stat, Comitetul județean de cultură și educație socialistă a întreprins la Ipotești, la Botoșani, la Pomîr- la etc. o seamă de acțiuni deosebite pentru cinstirea lui Mihai E- minescu în plaiul natal. Nobila intenție de reflectare corespunzătoare a complexei personalități eminesciene s-a transcris în modernizarea Complexului muzeal de la Ipotești.— înainte de altele, ne spune Gh. Jauca, președintele Comitetului de Cultură și E- ducație Socialistă Botoșani. a fost restaurată Casa Eminovi- cienilor din Ipotești, refăcîndu-se adecvat interiorul, mobilîn-

și un splendid bust al lui Eminescu, operă a sculptorului Gh. An- ghel.Eforturi mari și încununate de reușită s-au făcut și se fac pentru restaurarea ambianței din copilăria poetului, punîndu-se în valoare elemente de peisaj din biografia sa : codrul, izvorul, stînca stearpă. „Lacul codrilor albastru".... cel năpădit un timp de uitare și indiferență, a fost desferecat de vegetația hirsută : lumina tremură acum în unda limpede, care ziua e înstelată cu flori de nufăr, iar înserările picură în ea lacrima solitară a Luceafărului. S-a mai făcut un lucru bun : drumul de la Ipotești e asfaltat pină la parcarea din apropierea lacului din pădure și, de acolo, o alee de lespezi conduce. pe sub coroane de umbră, pelerinajul vizitatorilor. Zile de-a rindul am văzut la Ipotești tineri în salopete sau in treninguri, cu unelte de lucru. în

apropierea casei copilăriei lui Eminescu. Imprimindu-și harnic semnul lopeților și cazmalelor în coasta dealului, lărgeau in- trîndul care a devenit acum Amfiteatrul in aer liber, loc de rostire a versului și meditației eminesciene. Mai sint alte multe transformări care se văd și care au fost făcute cu contribuția constructorilor botoșăneni, a lucrătorilor de la direcția de drumuri și de la gospodărirea a- pelor, a silvicultorilor, a celor de la rețele electrice.Mai sînt și alte lucruri, mai modeste ca relief, majore însă în plan spiritual. Pași definitivi s-au făcut în realizarea unei Expoziții Eminescu, a unei Biblioteci „Mihai Eminescu" la Ipotești. E vorba de o bibliotecă documentară de specialitate, pe lingă Muzeul memorial, care să cuprindă întreaga operă a poetului, lucrările despre Eminescu, alte materiale cu caracter științific care să favorizeze pentru doritori studiul sistematic al operei eminesciene. Ca un pas hotărîtor. a fost preluată remarcabila donație a publicistului colecționar Ioan C. Ro- gojahu din București, care cuprinde toate e- dițiile operei lui Eminescu, lucrări rarisime din literatura eminesciană și din literatura română veche. De asemenea, au fost xeroxate 24 de caiete-ma- nuscrls eminesciene, existente la Academia Română, ele putînd fi consultate Ia Complexul muzeal Eminescu din Ipotești.Atît Ia Teatrul de stat „Mihai Eminescu", cît și Ia teatrul de marionete „Vasilache" se desfășoară spectacole cu piesele „întemeietorii" și „Luceafărul" de Mihai Eminescu, in virtuoase puneri în

scenă. Toate acestea constituie manifestări care dau centenarului comemorativ Eminescu atmosfera de autentică sărbătoare a limbii române. Publicul care frecventează, pretutindeni în țară, cu explicabilă consecvență, manifestările Eminescu va parcurge deci, la Botoșani, itinerare complet înnoite, printre cupole strălucite ale ctitoriilor socialiste, printre siluete de fabrici, mișcări cumpănite de înalte macarale. în iunie. în toiul triumfului holdei, vatra copilăriei lui Eminescu e o frescă românească de armonie a tradiției cu tinerețea viguroasă a contemporaneității socialiste.Tovarășul Lazăr Bă- ciucu, secretar al Comitetului județean de partid, ne spunea : „Marcînd așa cum se cuvine, cît mai pregnant, viața și opera lui Eminescu, noi toți, cei ce trăim pe pămîntul genezei Luceafărului, in consens cu efortul întregii țări, ne străduim să dăm municipiului Botoșani și tuturor localităților din această mirifică zonă o nouă strălucire economică. socială și spirituală, pe măsura anilor eroici ai «Epocii Nicolae Ceaușescu». în fața satelor și orașelor din mindra vatră a Botoșanilor se deschid perspective luminoase, datorită unei politici de investiții înțelepte a partidului și statului, care ne oferă, chiar din acest an, posibilitatea înființării unor noi o- biective economice și sociale, prin intermediul cărora vom putea pune tot mai mult în evidență creația eminesciană, viguroasa creație contemporană, cultura noastră națională".
Eugen HRUȘCA corespondentul „Sclnteli" ____________________________ y

în fața examenelor universitareCentrul universitar brașovean trăiește din plin febra pregătirilor in vederea sesiunii de examene. în amfiteatre, laboratoare, săli de studii sau de lectură, aflate in complexul de pe „colină" sau in celelalte corpuri de clădiri ale universității se desfășoară o activitate febrilă. de studiu intens, in care sint cuprinși deopotrivă studenții șl cadrele didactice. Sint zile de maximă încordare, de muncă sistematică in care fiecare student se străduiește să-și reimprospăteze cunoștințele acumulate în decursul anului, să-și completeze eventuale minusuri in însușirea disciplinelor predate, în așa fel incit această sesiune să le aducă satisfacția deplină : promovarea anului de învățămint cu cele mai bune rezultate.— în mod practic — ne declară conf. univ. dr. ing. Lidia Benche. prorector al universității, actuala sesiune de examene am pregătit-o încă de la începutul anului de invățămint, prin alcătuirea structurii activității didactice pe întregul an. prin verificarea (și notarea) cunoștințelor studenților pe tot parcursul anului, ceea ce a contribuit la însușirea mai temeinică a materialului predat. Dar aceasta nu scade cu nimic importanța apropiatei sesiuni de examene și de aceea noi i-am acordat întreaga atenție.Măsurile inițiate de conducerea universității în colaborare cu asociația studenților comuniști converg spre același obiectiv : asigurarea unor condiții optime de studiu pentru studenți care să le permită însușirea temeinică și sistematizarea tuturor cunoștințelor din programa de învățămint. în acest scop, pe lingă sălile de lectură ale bibliotecii, care stau la dispoziția studenților de la ora 7 pină seara tîrziu, de circa o lună de zile funcționează săli de studiu special amenajate in fiecare corp de clădire, deschise pină la ora 22. Au fost, de asemenea, reame- najate sălile de studiu din complexele studențești unde studenții pat învăța nestingheriți pină la ore tir- zii. Dar nu numai atît. Cadrele didactice sint repartizate pe aceste complexe 24 ore din 24 posibile, unde urmăresc să fie menținută ordinea și liniștea deplină și unde a- cordă consultații studenților. Și pentru că vorbim de consultații, să reținem că acestea se acordă în cadrul tuturor catedrelor și au în vedere nu numai aspectele teoretice, dar și pe cele aplicative ; așa se face că ele sint frecventate de un număr mare de studenți. Pe de altă parte, din inițiativa asociației studenților și cu aportul bibliotecii, cărțile și indrumarele, mult solicitate de că

tre studenți în timpul sesiunii, se distribuie in mod echilibrat pe grupe de studenți și in sălile de lectură, in așa fel incit ele să poată fi consultate de un număr cit' mai mare de studenți. Decanatele, împreună cu asociațiile studenților comuniști au întocmit deja programul de examinare, de comun acord cu studenții, astfel că la ora actuală aceștia cunosc țu precizie ziua și ora de examene,' pe materii, ca și consultațiile colective de altfel. Sub îndrumarea organizației de partid, comisia didactică a universității, împreună cu cele ale consiliilor profesorale ale facultăților, și-au început și ele activitatea, urmărind și contro- lind desfășurarea programului de consultații și de examene, în spiritul respectării regulamentului activităților profesionale ale studenților.în legătură cu pregătirea sesiunii de examene, am solicitat și opinia a două cadre didactice : prof. univ. dr. ing. Ștefan Alexandru, decanul Facultății de Industrializare a Lemnului, unica facultate cu acest profil din țară : „Ne străduim să facem din această sesiune — și nu numai din ea — un prilej de sărbătoare, un act solemn. Aceasta prin importanta pe care atît cadrele didactice, cit și studenții o acordă sesiunii de examene. Practic, noi am început pregătirea acestei sesiuni cu mult timp în urmă, iar efectele acestei pregătiri sint vizibile pretutindeni : în amfiteatre și săli de studii, la căminele studențești, în ținuta și răspunderea cu care studenții se pregătesc pentru examene și se prezintă la examene. în aceeași ordine de idei, conf. univ. dr. ing. loan Curtu. șeful catedrei de mecanică fină și rezistența materialelor, ne-a spus : „De fapt, noi am încheiat pregătirile pentru sesiunea de examene. Studenții anilor 4 și 5 seral și-au susținut proiectele de an, ceea ce le dă posibilitatea să se concentreze acum asupra examenelor. Am suplimentat numărul cadrelor didactice care-i ajută in verificarea cunoștințelor, in laboratoare există permanent un cadru didactic care asigură consultații".Ca pretutindeni in țară, sesiunea de examene este deci bine pregătită în centrul universitar brașovean. Aceasta. împreună cu încrederea și optimismul cu care studenții și cadrele didactice o așteaptă, oferă certitudinea că și rezultatele obținute la examene se vor ridica la nivelul exigențelor pe care conducerea de partid și de stat Ie pun în fața invățămintului superior.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii"

La școala unei noi profesii: SONDOR MARINîn curtea Liceului 
Industrial nr. 9 din 
Constanta te întîmpină silueta impunătoare a unei sonde. Nu este o simplă construcție simbolică, reprezen- tind, ca să spunem așa, specificul și identitatea acestei școli, cea mai tînără unitate cu profil petrolier din țară, unde se pregătesc viitorii sondori marini ai țării. întreaga instalație, dotată corespunzător, simulează diverse operațiuni și manevre specifice activității de sondorie. Este lesne de înțeles că întreaga sa aparatură, cu nimic mai prejos decît cele cu care sint înzestrate adevăratele sonde ce forează pe întinderile cîmpiilor sau, mai nou, în largul mării, servește elevilor pentru a deprinde, pe viu, tainele acestei frumoase meserii a curajului și bărbăției. Altfel spus, pină la înfruntarea directă cu problemele și asperitățile activității productive, elevii parcurg această etapă de acomodare și integrare treptată în miezul sondoriei prin intermediul activităților practice. Din acest punct de vedere, școala dispune de condiții deosebite. $i cînd facem această afirmație punem în balanță importanța ce se acordă aici activității practice. considerată ca o verigă foarte importantă în consolidarea cunoștințelor profesionale de către fiecare elev în parte.Să pătrundem și noi în intimitatea laboratoarelor, profilate pe specialități, atelierelor, profilate pe meserii, în sălile de clasă ale liceului. Școala dispune de b substanțială bază materială. O clădire cu

arhitectură plăcută a- dăpostește 18 săli de clasă. 8 cabinete, două laboratoare, o bibliotecă cu peste 15 000 de volume, din care nu lipsesc, se înțelege, publicațiile de specialitate privind activitatea de explorare și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze. Zestrea materială este întregită de un frumos și spațios internat școlar și de o cantină.Cate ar fi specificul activităților ce se desfășoară în acest liceu? Se înțelege de la sine că o atît de nouă și de interesantă meserie, cum este cea de „sondor marin", nu poate fi însușită oricum și în orice condiții. Trebuie, înainte de toate, să existe acel sîmbure de interes germinat de marea forță și căldură a pasiunii pentru viitoarea profesiune. Fără aceste condiții, sondo- ria riscă să rămină în conștiința unui tînăr ca o meserie cel puțin alambicată. Dorința elevilor din această școală de a deveni sondori de „foarte bine" și chiar de „excepțional" este ilustrată. la modul cel mai concret, de munca susținută de cercetare științifică, de preocupările și contribuția acestora pe tărîmul inteligentei creatoare. Cercurile de cercetare științifică, unul pe probleme operaționale pentru domeniul petrolier, celălalt axat pe electrotehnică și e- lectronică. se constituie într-un veritabil nucleu creativ, dovadă numărul mare al elevilor cuprinși și valoarea unor lucrări ca „Sistem electronic de generare a ultrasunetelor pentru utilizarea în tehnologii neconvenționale". „Condiționarea motorinelor pe

calculator electronic cu ajutorul programării liniare" ș.a„ care au fost premiate la diverse concursuri.Importantă rămîne, dincolo de orice altă exemplificare, starea de permanentă activitate, emulația care domină în acest colectiv de elevi, dorința lor de a aduce ceva nou în activitatea pe care o desfășoară. Aceste noutăți vizează, în cele mai multe dintre cazuri. viitorul, pentru că ele se regăsesc in punctele de lucru sau pe platformele de foraj marin ale „Petro- mar“, întreprinderea patronatoare. Susținuta activitate de cercetare este stimulată de prezența activă în a- cest domeniu a cadrelor didactice din școală, care, prin exemplul lor personal — i-am numit aici pe profesorii Gh. I. Băr- batu. Sofronie Bacula, Gheorghe Gavrilă — au generat atmosfera și dorința de perfecționare și autodepăși- re. Motivația este susținută de rezultatele foarte bune obținute de reprezentanții liceului la olimpiadele pe discipline și concursurile pe meserii, de prezența lor statornică și fructuoasă în cadrul diferitelor reuniuni științifice, la sesiunile de comunicări, în diverse expoziții sau saloane cu caracter tehnico-știin- țific. Preocupările în acest domeniu se constituie într-o solidă bază de susținere a activității practice, e- xistînd . chiar o frumoasă și utilă corelație între ceea ce se studiază la clasă sau se execută în ateliere și temele de cercetare din cercurile științifice.

Viitorii sondori, mecanicii de mașini și utilaje pentru foraj- extracție și mecanici de motoare cu combustie internă învață, încă din primul an de studiu, să gîndească tehnic și economic, consolidindu-și cunoștințele profesionale. Activitatea de cercetare s-a incorporat cu rezultate benefice în viața liceului, accen- tuind și mai puternic conlucrarea rodnică dintre școală și producție, stimulînd inițiativa creatoare, inventivitatea, spiritul de acțiune al elevilor.— Prin specificul nostru, ne spune tovarășa Cornelia Atana- sfu, directoarea Liceului Industrial nr. 9, pregătim forță de muncă de înaltă competență profesională Intr-o disciplină nouă, sondoria marină, o meserie care a început să fie tot mai mult dorită de tineri. De pe băncile școlii noastre avem ambiția să plece numai muncitori bine pregătiți profesional și cu o ținută morală demnă, sondori de nădejde, care să răspundă cu succes Înaltelor exigențe pe care le impune munca pe platformele marine de foraj șl exploatare. Noi. cadrele didactice, avem datoria de a consolida bazele acestei autentice pepiniere de cadre muncitorești cu o înaltă calificare Intr-un domeniu nou în țara noastră, in așa fel Incit, în timp, prin acumularea unei bogate experiențe în producție, absolvenții acestui liceu să devină sondori de linia intîi.
lucian CRISTEA corespondentul „Scinteii"

VASLUI : Noi edificii 
de culturăLocuitorii comunei Vutcani, din județul Vaslui, au luat parte la un eveniment deosebit in viața spirituală a localității — inaugurarea, prin ample manifestări cultural- educative, a unui nou, frumos și multifuncțional centru comunal de creație tehnică și cultură „Cintarea României". Dispunind la parter de o sală de spectacole și o scenă cu mecanica necesară desfășurării unor manifestări teatrale și mu- zical-coregrafice profesioniste și de amatori, noul lăcaș de cultură adăpostește, în același timp, la etaj, punctul de informare și documentare politico-ideologică și muzeul sătesc. (Petru Necula).

tv
11.30 Lumea copiilor (color) • Telefil- 

moteca de ghiozdan. Căpitanul 
vasului „Pelerin". Producție a stu
diourilor sovietice. Premieră TV. 
Episodul 2

12.25 Sub tricolor, la datorie I (color)
12.40 Viata satului (color)
13 oo rrdex
13,05 Album duminical (color)
14.40 Naționalizarea — moment decisiv 

pentru edificarea socialismului in 
România. Documentar (color)

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Cintarea României (color) • Oma

giul țării conducătorului iubit. 
Emisiune realizată in colaborare 
cu Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste șl cu Comitetul de Cul
tură și Educație Socialistă al ju
dețului Mehedinți

20.25 Film artistic. „Despre o anume 
fericire". Producție a Casei de fil
me cinci. Cu : Ovidlu luliu Moldo
van, Tamara Crețulescu, Ion Cara- 
mltru. Colea Răutu, Ernest Maftei, 
Mihai Pălădescu. George Oancea, 
Mircea Constantinescu-Govora, 
Stela Popescu. Boris Ciornei, An
drei Codarcea. Regla : Mihai Con- 
stantlnescu

21.45 Coruri celebre din opere (color) 
21,55 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 12 IUNIE
19.00 Telejurnal
19.25 Ctitorii ale Epocii de Aur (color). 

Demnitatea și bucuria muncii. Do
cumentar

19.45 știința pentru toți (color) a Sime
tria in natură

20,10 Industria — programe prioritare
20.30 Tezaur folcloric in concert (color) 
21,00 Localitățile țării in anul 45 al re

voluție! (color). Argumentele deve
nirii urbane

21.20 Din lumea capitalului
21,33 Ce-ți doresc eu ție. dulce Românie 

(color). Emisiune de versuri pa
triotice. revoluționare

21.50 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

*
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
He participanții la adunarea festivă consacrată aniversării 

a 40 de ani de la crearea organelor de miliție

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE

Doamnei CORAZON AQUINO
Președintele Republicii Filipine

MANILASărbătorirea Zilei naționale a Republicii Filipine îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului rornân și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări.Sint încredințat că bunele relații statornicite între România și Filipine se vor extinde și amplifica tot mai mult în viitor, in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului fllipinez progres și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România(Urmare din pag. I)din magistralele cuvintări rostite la înaltele forumuri ale democrației muncitorești-revoluționare, ne angajăm in mod plenar, mult iubite și stimate tovarășe Comandant suprem, să acționăm in mod permanent pentru întărirea spiritului revoluționar, a dezvoltării răspunderii în muncă a cadrelor la toate eșaloanele in scopul aplicării neabătute in viață a hotăririlor de partid și legilor țării, întărirea permanentă a ordinii și disciplinei, asigurînd astfel creșterea continuă a capacității de acțiune a tuturor organelor și formațiunilor de miliție.însuflețiți permanent de luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, de abnegație și patriotism înflăcărat, de pasiune și dăruire revoluționară, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Comandant suprem, că ne vom consacra întreaga energie înfăptuirii neabătute a sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din cuvintările de la ședințele Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și ale

Consiliului de Stat, slujind cu totală dăruire și devotament cauza nobilă a socialismului, interesele supreme ale patriei, partidului și poporului, aducîn- du-ne astfel, Împreună cu toți oamenii muncii, o contribuție și mai însemnată la apărarea valorilor fundamentale ale societății noastre socialiste, la ridicarea necontenită a României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Comandant suprem, că, alături de întregul nostru popor, organele de miliție, in colaborare cu celelalte unități ale Ministerului de Interne, ale sistemului de apărare națională, în strinsă conlucrare cu organismele democrației muncitorești-revoluționare, vor acționa în mod neabătut pentru întărirea independenței și suveranității naționale, pentru a îndeplini cu inaltă răspundere misiunile încredințate de partid și popor, întimpinînd cu rezultate și mai bune cea de-a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român,Să trăiți, tovarășe Comandant suprem !
Simbătă a avut loc adunarea festivă organizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de Ia crearea de către Partidul Comunist Român a organelor de miliție.

PERMANENT IA DATORIE, CU ABNEGAȚIE ȘI DEVOTAMENT, 
ÎN SLUJBA PATRIEI, A POPORULUI

(Urmare din pag. I)ră, astfel incit nici un domeniu de activitate să nu mai funcționeze decit pe baza legilor țării, organele de miliție și-au perfecționat ele însele activitatea, apăritid cu neslăbită vigilență legea și legalitatea socialistă, combătînd și elimi- nind cu toată fermitatea orice abuzuri și abateri de la normele de drept statornicite. Așa cum sublinia secretarul general al partidului în Tezele din aprilie, cea mai sigură garanție că nu se Vor mai comite abuzuri, că se va respecta legalitatea revoluționară, repre- zentind, totodată, o cerință de prim ordin a democrației muncitorești-revoluționare, o constituie faptul că toate organele de securitate și miliție trebuie să acționeze sub directa conducere a partidului, „să se afle permanent sub controlul organelor de partid, să răspundă in fața partidului, a poporului pentru acțiunea lor".Desfășurîndu-și activitatea cu toată hotărirea, sub îndrumarea, conducerea și controlul organelor de partid, avînd sprijinul organismelor democrației muncitorești-revoluționare, al oamenilor muncii, intr-o strinsă cooperare cu organele de procuratură și justiție, unitățile de miliție sînt ferm angajate in vederea transpunerii neabătute in viață a conceptului de prevenire, concept științific fundamentat de secretarul general al partidului, potrivit căruia „Principalul este de a împiedica să se comită abateri, să se incalce legea. Organele de stat să considere că au acționat bine numai atunci cind au reușit să prevină infracțiunile și manifestările antisociale".Astfel, în lumina tezei potrivit căreia activitatea de prevenire a infracțiunilor constituie o problemă de interes general, aflată permanent in atenția organelor'Me partid și de stat, organizațiilor de masă și obștești, unitățile de miliție, sub conducerea organelor de partid și in strinsă conlucrare cu organele de profil ale Departamentului Securității Statului, cu celelalte unități ale Ministerului de Interne, cu organele de procuratură și justiție, cu colectivele de oameni ai muncii din unitățile socialiste, au intensificat acțiunile specifice complexe pentru întărirea continuă a stării de legalitate în toate sectoarele economiei naționale. în acest context, s-a pus un accent deosebit pe popularizarea legislației — îndeosebi a actelor normative nou apărute — în rindul maselor de cetățeni. s-au folosit cu rezultate pozitive măsurile de influențare obștească. Sub conducerea organelor de partid și in colaborare cu Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Ministerul Educației și învățămîntului, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Central al Sindicatelor, Consiliul Național al Femmlor, Asociația Juriștilor, Radio- telellziunea Română, organele de presă — centrale și locale — cele de procuratură și justiție, unitățile de miliție au intensificat munca de educație juridică, de explicare și cunoaștere a legilor țării, în rindul tuturor categoriilor de oameni ai muncii, a semnificației acestora, precum și a consecințelor ce decurg din nerespectarea lor. De asemenea, atitudinile unor persoane de nesocotire a legilor statului au fost puse in discuția colectivelor de

într-o atmosferă însufîețitoare, participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

muncă, a adunărilor cetățenești din cartiere, comune, in licee și facultăți, unde s-au luat atitudini civice intransigente împotriva abaterilor săvirșite, au fost criticați și ajutați cei care au comis asemenea fapte, pentru a se îndrepta și a-și corecta atitudinea față de normele de conviețuire socială, de etică și echitate, de legile țării. Măsurile luate au fost aduse la cunoștința opiniei publice, practică ce contribuie, cu o deosebită eficiență, la educarea politico- juridică a cetățenilor, la consolidarea și intărirea atitudinii de respect față de legile țării, în toate domeniile de activitate. în același timp, împreună cu organele de procuratură și justiție s-au organizat și desfășurat discuții ale colectivelor de oameni ai muncii, creindu-se posibilitatea concretă ca făuritorii de bunuri materiale și spirituale să ia cunoștință direct și nemijlocit despre faptele reprobabile săvirșite de unele elemente certate cu legea, să le condamne cu toată fermitatea, iar participanții să tragă concluzii și învățăminte practice în vederea prevenirii oricăror fapte, evenimente și situații negative care pot afecta climatul de legalitate statornicit in patria noastră.De o deosebită importanță în perfecționarea activității în acest domeniu sint orientările date de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintările rostite la recentele ședințe ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Consiliului de Stat privind competența și răspunderile sporite ce revin comisiilor de judecată și organizațiilor democrației muncitorești-revoluționare — adunările generale și consiliile oamenilor muncii — pentru creșterea combativității și exigenței a- cestora impotriva oricăror încălcări ale legilor și hotăririlor de partid și de stat, pentru asigurarea legalității socialiste și a ordinii de drept. Toate problemele care privesc mersul activității economice și sociale în întreprinderi, cooperative, instituții, inclusiv diferitele abateri, chiar și cele mai grave, se impun a fi dezbătute în cadrul colectivelor de oameni ai muncii, în adunările generale și in consiliile de conducere, și numai cazurile care trebuie judecate de organele de justiție să fie înaintate acestora. De aici, necesitatea ca organele de miliție să întărească și mai mult în viitor conlucrarea cu organismele democrației muncitorești-revoluționare, cu conducerile unităților, cu oamenii muncii, cu toți cetățenii.Punind pe prim-plan activitatea preventivă și aplicind cu strictețe indicațiile secretarului general al partidului, potrivit cărora nimeni nu trebuie să fie pedepsit pe nedrept, neadmițindu-se nici un fel de abuzuri sau ilegalități, dar, totodată, nimeni nu trebuie să rămină nepedepsit dacă incalcă legile țării, unitățile de miliție manifestă o atitudine intransigentă față de orice încălcare a legilor, luind măsuri ferme impotriva tuturor acelora care s-au făcut vinovați de încălcarea ordinii de drept socialiste.în procesul de creștere a combativității și fermității ofițerilor și subofițerilor de miliție, a capacității de acțiune a unităților, un loc de frunte 11 ocupă perfecționarea continuă a pregătirii politico-ideo- logice, de specialitate, militare și, în primul rind, însușirea hotări

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Comandant suprem al Forțelor Armate.

rilor de partid, studierea operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, precum și a legilor țării. în strinsă legătură cu aceste^, lucrătorii de miliție acționează permanent, pentru o mai bună organizare a muncii, pentru lărgirea formelor de colaborare cu celelalte organe de stat, cu organizațiile de masă și obștești, generalizarea experienței pozitive, promovarea noului. însușirea temeinică a celor mai eficiente metode de prevenire și descoperire operativă a faptelor cu caracter penal. Toate activitățile preponderent preventive întreprinse pe linia apărării ferme a avutului obștesc, a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților cetățenești au condus, an de an, la reducerea continuă a fenomenului infracțional, a faptelor negative, fiind înregistrate in permanență scăderi semnificative Ia toate categoriile de fapte sancționate de lege.Rezultatele pozitive obținute atestă faptul că aparatul de miliție, educat și condus de partid, se află angajat cu responsabilitate ‘comunistă, revoluționară, pe coordonatele majore ale noului concept de muncă, în cadrul căruia prevenirea se situează pe primul plan al întregii activități desfășurate de aceste organe de stat.„Sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a partidului — arăta tovarășul NICOLAE CEAUSESCU — miliția, cu sprijinul larg și activ al maselor, a adus o contribuție prețioasă la apărarea cuceririlor revoluționare. a proprietății socialiste, la asigurarea ordinii și liniștii publice, la apărarea legalității, a drepturilor și libertăților cetățenești. Partidul Comunist Român, întregul nostru popor dau o inaltă prețuire activității neobosite, pline de abnegație a lucrătorilor de miliție, pentru îndeplinirea hotăririlor partidului și statului, devotamentului cu care iși fac datoria față de popor, față de patrie, față de cauza socialismului". Sîntem pe deplin conștient! că aceste aprecieri ne onorează. dar ne și obligă să conferim întregii noastre activități o nouă calitate superioară și o eficiență sporită, pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor și misiunilor încredințate miliției, in procesul perfecționării statului democrației muncitorești-revoluționare.Cadrul legislativ optim, concepția clară de muncă, științific fundamentată de secretarul general al partidului, comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, concretizată in programe și planuri de măsuri cu sarcini și responsabilități concrete, sint de natură să asigure creșterea continuă a capacității de acțiune a efectivelor și unităților de miliție. Ele dispun de cadre bine pregătite, devotate trup și suflet partidului, secretarului său general, hotărite ca, în cinstea celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a Congresului al XIV-Iea al partidului, să acționeze ferm pentru îndeplinirea cu cinste și răspundere comunistă a misiunilor și sarcinilor rezultate din hotăririle de partid și legile tării.
General-locotenent 
Constantin NUȚA adjunct al ministrului de interne, șeful Inspectoratului General al Miliției

Domnului GEORGE BUSH
Președintele Statelor Unite ale AmericaWHITE HOUSE. WASHINGTON D.C.Stimate domnule președinte.Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere îmi este plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.îmi exprim și cu acest prilej încrederea că, pe baza documentelor ro- măno-americane convenite și in spiritul principiilor deplinei egalități in drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului- în treburile interne și avantajului reciproc, relațiile dintre țările noastre vor cunoaște, prin eforturi comune, o dezvoltare pozitivă, în interesul celor două popoare, al cauzei colaborării, securității și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

OLT : Un fructuos schimb de experiențăPreședinții și inginerii-șefi ai consiliilor agroindustriale și directorii stațiunilor de mecanizare a agriculturii, împreună cu activiști de partid au participat la un fructuos schimb de experiență desfășurat la Cooperativa Agricolă de Producție Scornicești. Organizarea exemplară a întregii activități, în- cepind cu prima zi a anului a- gricol, munca fără preget, cu dăruire și pasiune, studiul amănun
CLUJ : Producție suplimentară cu consumuri reduseîn unitățile economice din județul Cluj se acționează cu fermitate, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru perfecționarea organizării șl modernizarea proceselor ■ de fabricație în vederea obținerii unor importante creșteri de producție și a reducerii consumurilor de materii prime, materiale și energie. Măsurile aplicate pentru folosirea mai eficientă a capacităților de producție, aplicarea de tehnologii noi și modernizate au permis ca in perioada de
DE LA C.E.C.Deprinderea de a fi econom și de a avea spirit de prevedere este o trăsătură de caracter a poporului nostru, cultivată perseverent și transmisă din generație in generație, căpătind noi valențe și dimensiuni in condițiile actuale ale societății românești.într-o cugetare asupra necesității economisirii. Marin Preda arăta ; „Mai bine să economisim ban cu ban și, in loc să împrumutăm de la alții, să ne împrumutăm de la noi Înșine", Pentru realizarea acestui deziderat. Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția populației forme și instrumente de economisire variate.Una dintre cele mai practice și mai eficiente forme de economisire cu caracter permanent, lună de lună, o reprezintă depunerile Ia C.E.C. prin virament pe bază de consimțămint seris. Depunerile prin această formă se pot efectua, la alegere, pe libretul de economii preferat sau în contul curent personal, beneficiind atit de avantajele generale ale economisirii organizate la C.E.C., cît și de avantajele specifice pe care C.E.C. le acordă depunătorilor pentru fiecare instrument de economisire.Prin folosirea acestei forme de economisire se asigură efectuarea sistematică a depunerilor fără ca depunătorul să se deplaseze de fiecare dată la unitatea C.E.C., a- ceste operații fiind făcute de serviciul financiar al întreprinderii sau instituției Ia care acesta lucrează.Dacă doriți să folosiți acest sistem practic de economisire, este necesar să solicitați unității unde sinteți încadrați ca să vi se depună la C.E.C., chenzinal sau lunar, suma pe care doriți s-o economisiți.Sumele astfel economisite sint Înscrise in libretul de economii la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau la unitatea C.E.C. unde s-a virat depunerea. înscrierea in contul curent personal a sumelor virate se efectuează automat de unitatea C.E.C. la care este deschis contul, ceea ce face ca acest instrument de economisire să fie avantajos pentru depunerile prin virament.Deoarece depunerile la C.E.C. au un caracter strict voluntar, suma consimțită să fie virată poate fi majorată sau micșorată, după dorința depunătorului, care poate să dispună de anularea consimțămin- tului.Depunerile pe bază de consiipță- mint efectuate lună de lună, la care se adaugă sumele provenite din dobînzile in numerar și din cîștigurile acordate de C.E.C., oferă depunătorilor posibilitatea realizării intr-un termen mai scurt a dorințelor personale privind procurarea obiectelor de valoare mare și de folosință îndelungată. 

țit și cunoașterea fiecărei parcele pentru a fi lucrate diferențiat se constituie într-o valoroasă experiență, demnă de urmat și de alte unități agricole. Numeroasele locuri vizitate — lanuri de griu, solele cu porumb, floarea-soarelui, soia, fasole și altele — atestă vigoarea plantelor, stadiul avansat de dezvoltare a acestora, rod al aplicării de tehnologii moderne, cu randament superior. (Mihai Grigoroșcuță).
pînă acum din acest an să se obțină peste plan 19 500 tone oțel aliat, 18 800 tone oțel-beton, 10 000 tone ciment, mijloace electronice de automatizare in valoare de a- proape 20 milioane lei, mașini și utilaje pentru agricultură, electrozi siderurgici, materială abrazive, confecții, articole de porțelan și faianță și alte produse. A- ceste depășiri au fost înregistrate în condițiile economisirii a 4 760 tone metal, 40 700 tone combustibil convențional și peste 20 200 MWh energie electrică. (Marin Oprea).

Funcția respiratorie șiO analiză a stării generale de sănătate cuprinde Întotdeauna și controlul plăminilor. Cum putem să păstrăm această funcție respiratorie la performanțele cele mai bune ?Sezonul cald ne oferă prilejul să petrecem in natură, în .aerul mai bogat oxigenat, o bună parte din timpul liber. înotul, ciclismul, alergarea sau mersul pe jos, in general sportul contribuie la creșterea capacității respiratorii și a rezistenței organismului în ansamblu. O respirație bună, o funcționare normală a plăminilor se răsfringe pozitiv asupra activității tuturor organelor. Despre rolul plăminilor în păstrarea sănătății ne-a vorbit prof. dr. docent 
Constantin Anastasatu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, director al Institutului de ftiziologie.în mod firesc, respirăm în fiecare clipă a vieții fără să luăm însă cunoștință de acest act. în momentul in care devenim conștienți de respirația noastră — fără să vrem — cind simțim că trebuie să facem un efort pentru a asigura o respirație satisfăcătoare, mai ales în cursul unei activități fizice. înseamnă că în organism s-a produs ceva anormal. A- ceastă greutate în asigurarea respirației este un semnal de alarmă util pentru a lua din timp măsuri, fie de prevenire a unei boii, fie de prevenire a agravării sau a evoluției bolii deja instalate.Ce se înțelege prin respirație corectă sau normală ? Este acea respirație, care asigură în mod satisfăcător atit aspirarea oxigenului necesar arderilor din organism, cît și eliminarea bioxidului de carbon rezultat din metabolism. Omul sănătos respiră în mod automat, fără să fie conștient de acest proces fiziologic decit dacă dorește, dacă vrea să iși modifice voluntar mișcările respiratorii. Dacă însă în timpul unei activități fizice simțim o oboseală sau dificultate în respirație, în asigurarea aerului necesar înseamnă că avem ceea ce se cheamă dispnee. adică o respirație deficitară, patologică și trebuie să ne adresăm medicului pentru a afla cauza care o determină.în păstrarea sănătății, ventilația pulmonară, adică această alternanță continuă a aspirației aerului oxigenat cu eliminarea aerului din plămîni, joacă un roi foarte important. Prin respirație sau ventilația pulmonară se asigură oxigenul necesar tuturor proceselor vitale din organism și, in general, buna funcționare a tuturor organelor, țesuturilor, celulelor. Se știe că performanțele sportivilor sînt influențate în mod hotăritor și de capacitatea respiratorie, de funcția plăminilor.O ventilație sau respirație defectuoasă avind diferite cauze va influența în mod negativ in primul rind funcțiile organelor vitale: inimă, creier etc. Iată de ce este necesar să ne păstrăm o bună sănătate, prin intermediul unei bune respirații, în- lăturind cauzele care o fac deficitară.
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

La 12 iunie, poporul filipinez sărbătorește ziua sa națională, mar- cind in acest fel proclamarea, în 1898, a primei republici, eveniment ce a consfințit victoria forțelor patriotice in lupta pentru lichidarea dominației coloniale și dezvoltarea de sine stătătoare a țării.Republica Filipine, stat insular — peste 7 000 de insule, din care circa 900 locuite — dispune de mari bogății ale solului și subsolului, care au stîrnit odinioară interesul colonialiștilor, ce aveau să-și instaureze dominația asupra țării. Economia filipineză se bazează însă în principal pe agricultură, ramură in care activează peste două cincimi din populație. în ultimii ani însă, statul filipinez a intrat intr-o nouă fază a dezvoltării sale, guvernul președintelui Corazon Aquino, care a preluat puterea în februarie 1986, inițiind un amplu proces de transformări structurale. Măsurile adoptate vizează înfăptui
BUZĂU : Volumîn județul Buzău au fost intensificate acțiunile privind recuperarea materialelor refolosibile atit in unitățile industriale, ciț și de la populație. în perioada care a trecut din acest an au fost atrase

Un rol de seamă în corectarea deficitelor Respiratorii revine și culturii fizice terapeutice sau gimnasticii respiratorii. în multe cazuri, chiar și oameni cu plămîni sănătoși pot să prezinte anomalii respiratorii, care se corectează prin gimnastica respiratorie, Cu atit mai mult este indicat peptru copii și tineret să practice exerciții fizice și sporturi care să le asigure o dezvoltare armonioasă și din acest punct de vedere.Gimnastica respiratorie, efectuată după indicațiile competente ale specialiștilor din acest domeniu, poate să contribuie la prevenirea și tratarea unor boli care ar avea consecințe
OMUL Șl 

VIAȚA RAȚIONALĂ

asupra respirației. De exemplu. în cazul unei pleurezii, în curs de resorbție prin tratament cu medicamente. dacă la un anumit moment se introduc și exerciții sistematice de gimnastică respiratorie se obține o recuperare funcțională a plăminului afectat mult mai bună decit dacă nu s-ar face asemenea exerciții.Foarte indicată este gimnastica respiratorie zilnică pentru că ea asigură o mai bună eliminare a impurităților din plămîni șl astfel contribuie la prevenirea unor boli, cum sint cele date de stagnarea în plămin a po- luanților atmosferici sau a diverșilor microbi.Dintre poluanți, fumatul este considerat extrem de nociv. El alterează cel mai mult respirația normală atit prin iritarea și încărcarea permanentă cu „funingine" toxică a căilor respiratorii, cît și prin faptul că favorizează în procent ridicat apariția unor boli grave care duc la tulburări respiratorii profunde. Pentru a ne da seama de consecințele fumatului este suficient să amintim, dintre bolile severe și frecvente pe care le generează, cancerul bronho-pulmonar și bronșita cronică obstructivă (cu em- fizem pulmonar). Căile respiratorii mai pot fi afectate și de boli mai puțin severe favorizate de fumat, cum sint bronșitele simple „tabagice", virozele respiratorii ș.a.Foarte mulți fumători nu dau a- tenție unor banale bronșite, așteptind ca acestea să treacă de la sine. în realitate, o bronșită prelungită poate să ascundă numeroase boli pulmonare, care încep prin tuse și expecto- rație. Aceste simptome pot să ascundă frecvent o tuberculoză pulmonară care se manifestă multă vreme numai prin fenomene bronșitice. Pot să ascundă și o bronșită cronică obstructivă în primele ei stadii de evoluție ori existența unor dilatați! broh- șice sau alte boli pulmonare, inclusiv cancerul bronhopulmonar. care se manifestă la început tot prin tuse, cu 

rea reformei agrare, îngrădirea activității monopolurilor, reașezarea sistemului de taxe și impozite etc. în același timp, se are în vedere o intensificare a eforturilor de valorificare a resurselor naturale. In dorința de a-și asigura deplina suveranitate asupra teritoriului național, parlamentul și guvernul filipinez s-au pronunțat și acționează in vederea revizuirii acordurilor privind bazele militare americane din arhipelag.între România și Filipine s-au statornicit de-a lungul timpului relații de colaborare, întemeiate pe stimă și respect reciproc. De ambele părți se apreciază că există condiții ca relațiile bune, de prietenie și colaborare româno-filipineze să cunoască o continuă dezvoltare, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a progresului, înțelegerii și colaborării internaționale.
sporit de materiale recuperabilein circuitul economic 43 252 tone de oțel, 5 016 tone fontă, 140 tone cupru, 207 tone alamă, 60 tone bronz, 141 tone aluminiu, 236 tone plumb, 140 tone zinc, 1 380 tone de hîrtie și cartoane și 270 tone de materiale textile, (Stelian Chiper).

sănătateasau fără expectorație. Fumătorii consideră aproape totdeauna că asemenea bronșite „banale" prelungite sint bronșite tabagice datorate fumatului și cu care trebuie să se obișnuiască, în unele cazuri este chiar așa, dar in tot atit de multe cazuri o bronșită considerată banală poate ascunde boli de gravități diferite, care trebuie diagnosticate și tratate la timp. Este bine ca cei care au o tuse mai veche de 4 săptămini să meargă la medicul de dispensar sau la policlinică pentru a li se face examinările necesare și administrarea tratamentului medical corespunzător.Se apreciază că 90 la sută din cancerele bronhopulmonare și 75—80 Ia sută din bronșitele cronice obstructive cu insuficiență respiratorie ar putea fi evitate dacă am reuși ca obiceiul dăunător al fumatului să fie lichidat. Din păcate, este un obicei atit de răspîndit și cu implicații atit de complexe incit lichidarea lui cere timp și eforturi susținute de popularizare a efectelor lui nocive. S-a dovedit că abandonarea fumatului este posibilă, așa cum o demonstrează experiența unor țări în care combaterea fumatului — începută mai de mult, și desfășurată cu perseverență — a dus deja la rezultate pozitive. Astfel, reducerea procentului de fumători a- proape la jumătate sau chiar mai mult (in cazul medicilor, de exemplu) s-a soldat cu scăderea în aceeași proporție a îmbolnăvirilor de cancer pulmonar și bronșită cronică obstructivă.$f la noi în țară au fost luate o serie de măsuri care, aplicate sau respectate mai strict, ar putea da mai curind rezultatele așteptate. Și în a- cest caz se dovedește, la fel ca și în lupta impotriva poluării, pentru păstrarea nealterată a mediului înconjurător, că omul este factorul hotăritor.
Elena MANTU

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul cuprins intre 11 Iunie ora, 20 — 
14 iunie, ora 20. In țarâ : Vremea va 
fi In general caldă, cerul va fi varia
bil cu unele tnnorări mai accentuate tn 
regiunile sudice unde pe alocuri va 
ploua. în rest ploi se vor semnala 
izolat cu șanse mai mari in zonele de 
deal și munte. Vîntul va mai prezenta 
unele intensificări din sector nord- 
estic la Începutul Intervalului in regiu
nile sud-estfee. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 8 și 16 grade, iar 
Cele maxime, în general, între 20 și 30 
de grade. La București ; Vremea va fi 
în general caldă, cerul va fi variabil 
și va prezenta unele înnorărl mal ac
centuate și temporar va ploua. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări trecătoare din nord-est Ia 
începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 13 și 17 
grade, iar cele maxime intre 24 ți 28 de 
grade.

TIR : Campionatele internaționale ale României 
și „Marele premiu Carpați"

FOTBAL : Azi, o etapă cu multe partide interesante

cinema
• Viața ca o poveste (filmul româ
nesc, ieri și azi) : VICTORIA (16 23 79)
— 18; 19,30, CULTURAL (83 50 13) — 
17: 19
•Cuibul de viespi : VICTORIA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45
• In flecare zi ml-e dor de tine : 
CULTURAL — 9; 11: 13; 15
• Maria și marea: AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• O vară cu Mara : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Maria și Mlrabela in Tranzistorla : 
FERENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Franțois Villon : STUDIO (59 53 15)
— 10; 14; 18
• Ar trebui să fie mereu duminică : 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 11; 13; 15; 
17; 19
• Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9: 11 ; 13
• Gobseck: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Sonata Kreutzer: UNION (13 49 04)
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45
• Cuibul salamandrelor : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30

• De la literatură la film : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Caz cu caz nu se potrivește : LIRA 
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Comisarul : COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• Șatra: PACEA (71 30 85) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19
• Detașamentul 33 : ARTA (21 31 86)
— 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Hagi Tudose — 11; Nu se știe 
niciodată — 18; (sala Amfiteatru) : 
Drumul singurătății — 11; Vassa Je- 
leznova — 18; (sala Atelier) ; Faleza
— 11; Intre patru ochi — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptete afir
mării artistice". Monica Chevereșan
— vioară. La pian : Robert Stupak. 
Carmen Rotaru — pian — 10,30; Re
cital de vioară Corina Belcea. La 
pian : Robert Stupak — 17,30; (Ateneul 
Român) : Cvartetul „SERIOSO". Radu 
Ungurean:: — vioară I. Daniela Isip- 
ciuc — vioara a Il-a, Florin Matei — 
violă, Maria Amarinei-Oțeleanu — 
violoncel — 19

• Opera Română (13 18 57) : Albă ca 
Zăpada și cei 7 pitici — 11; Traviata 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Po
vestea soldățelului de plumb — 10,30; 
Tinerețea unul vis — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Mizantropul — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Astă-seară 
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Cuibul — 10; Scapino — 
18; (sala Studio) : Idioata — 18,30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 18; (in 
foaier) : Doamnele domnului Caragia- 
ie — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al H-Iea — 18; (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Tempo, tempo — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70, In 
sala Teatrului de comedie) ; Cum se 
cuceresc femeile — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) ; Șoricelul și păpușa — 11; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Tigri- 
șorul Petre — 11,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(13 72 59) ; Regele Lear — 18

Chiar de la începutul săptămînii viitoare, poligoanele bucureștene „Tunari" și „Dinamo" vor cunoaște animația din jurul celei mai importante competiții anuale de tir — Campionatele internaționale ale României, competiție dublată, ca de obicei, de întrecerea de talere pentru „Marele premiu Carpați".Sportivii români și cei din alte țări se vor reuni la București, dar antrenamentele oficiale, controlul echipamentului și armamentului, precum și ședința tehnică a campionatelor vor avea loc marți dimineața, urmind ca de la ora 13, la poligonul Tunari, să se desfășoare ceremonia de deschidere a competiției.în program, la masculin, sint stabilite numai probe olimpice, șase la număr — pistol liber, pistol viteză, pistol aer comprimat, pușcă 60 focuri culcat, pușcă 3X40 și pușcă aer comprimat distanța 10 metri. La feminin : pistol sport, pistol aer comprimat, pușcă 3X20, pușcă aer comprimat, precum și o probă „neolimpică", pușcă 60 focuri culcat. Informăm că probele cu aer comprimat vor fi găzduite de poligonul special din complexul sportiv Dinamo, in timp ce toate celelalte, inclusiv de talere, pentru „Marele premiu Carpați" se vor disputa la stan

durile frumosului poligon Tunari, din pădurea Băneasa.Cîteva cuvinte despre probele deosebit de spectaculoase din „Mare- le^premiu Carpați" la talere. în spa- teje standurilor trăgătorilor, dintr-o tribună de vreo 200 locuri, spectatorii vor privi intrecerea pentru lovirea talerelor aruncate din șanț („trap") și din turn („skeet"). La „trap", talerele sint aruncate din șanț cu o mașină specială, în diferite unghiuri și planuri (sînt peste 400 de poziții in aer), in timp ce la „skeet", talerele, de aceleași dimensiuni (diametru — 100 mm, greutate — 100 gr) sint propulsate din două turnuri, unul mare și unul mic, mereu la același plan. Unii dintre sportivii noștri și-au făcut o veritabilă specialitate de a Iovi talerele — I. Toman (Vinătorul Timișoara) ciștigind medalia de bronz la skeet cu ocazia ultimelor campionate mondiale (1986) ; totuși, un record absolut in materie îl deține A. Ciorba (C.S.M. Baia Mare) care, la campionatele balcanice (Atena — 1988), a lovit 225 talere, din 225 posibile 1 De altfel, Ciorba a ocupat și locul secund in „Marele premiu al națiunilor" din acest an. Să-i vedem la lucru pe acești ași ai vî- nătorii de talere. (V. M.).

Astăzi se vor juca meciurile e- tapei a XXXI-a din divizia A, toate intilnirile fiind programate să inceapă la ora 18.Fruntașele clasamentului general se vor afla în deplasare la Galați și, respectiv. Sibiu, pentru partidele Oțelul — Steaua și Inter — Dinamo. La București, amatorii de fotbal vor trebui să aleagă unul din-
★

TENIS. Proba de simplu femei din cadrul Turneului internațional de tenis de la Roland-Garros s-a încheiat cu o mare surpriză : jucătoarea spaniolă Arantxa Sanchez Vicario a învins-o în finală cu 7—6, 3—6, 7—5 pe principala favorită, Steffi Graf (R. F. Germania). La masculin, finala se va disputa între Michael Chang (S.U.A.) și Stefan Edberg (Suedia).
CICLISM. Etapa a 20-a a turului ciclist al Italiei, desfășurată pe traseul Voghera — La Spezia (220 km) a revenit rutierului francez Laurent Fignon în 6h 10’58”, urmat cu a- celași timp de italianul Maurizio Fondriest și australianul Phil Anderson.în clasamentul general individual 

tre cele trei meciuri programate în Capitală : Rapid — Universitatea Craiova, Sportul studențesc — Universitatea Cluj-Napoca și Victoria — A.S.A. Partide interesante și la Constanța. Bacău, Oradea și Pitești : F.C. Farul — Flacăra, S.C. Bacău — F.C.M. Brașov, F.C. Bihor — Corvi- nul și F.C. Argeș — F.C. Olt.*conduce Fignon, urmat de Giupponl la 1’26” și Hampsten la 1’31”.
HANDBAL. în cadrul turneului internațional feminin de handbal de la Krusevac (Iugoslavia) s-au înregistrat următoarele rezultate : ‘Polonia — U.R.S.S. 22—19 (12—9) ; Iugoslavia (tineret) — Norvegia 18—18 (9—8).
TENIS DE MASA. Orașul vest- german Bremerhaven a găzduit meciul internațional amical de tenis de masă dintre selecționatele masculine ale R.F, Germania și R.P. Chineze. Sportivii chinezi au obținut victoria cu 3—2.în partida decisivă, Jiang Jlaîlang l-a întrecut cu 2—0 (21—17, 21—16) pe Steffen Fetzner.
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Prin politica pe care o promovează, 
România, președintele Nicolae Ceaușescu 

aduc contribuții de preț la cauza 
generală a păcii și progresului

Articole și comentarii ale presei de peste hotare
Inițiativele și acțiunile consecvente, constructive ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu vi- zînd 'făurirea unei lumi a păcii și securității, edificarea unei noi ordini economice mondiale, instaurarea unor relații de încredere și largă colaborare intre națiuni continuă să fie amplu reflectate de ziare și reviste de peste hotare.

Presa internațională înfățișează, de asemenea, transformările înnoitoare intervenite în societatea românească în anii dezvoltării sale libere, în special în perioada ce a urmat celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., marile realizări obținute de poporul român în toate domeniile, care asigură posibilități de afirmare depiină și înflorire a personalității umane în țara noastră.
în cei 24 de ani de cînd conduce destinele României, președintele Nicolae Ceaușescu a adus contribuții de inestimabilă valoare teoretică și practică la progresul umanității — evidențiază intr-un articol ziarul „EL NACIONAL“ din Mexic. Cotidianul prezintă pe larg concepția președintelui României privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale, arătînd că strategia globală promovată de șeful statului român presupune o soluționare generală a problemelor subdezvoltării, a tuturor problemelor care împiedică buna desfășurare a relațiilor economice internaționale.Ziarul pune accentul pe sublinierea făcută de președintele României cu privire la faptul că, adeseori, eforturile proprii ale țărilor în curs de dezvoltare, oricit de susținute și de bine orientate ar fi, sînt diminuate sau, în unele cazuri, anihilate de factori externi ce nu pot fi controlați de aceste state, între care datoria externă.Cotidianul mexican scrie: Este semnificativă și de amplă rezonanță, în acest sens, recenta realizare obținută de România prin achitarea in întregime, la sfirșitul lunii martie a acestui an. a datoriei sale externe, care marchează — așa cum preciza președintele Nicolae Ceaușescu — deplina independență politică și economică a țării. Comunicarea făcută de conducătorul României in legătură cu acest eveniment de importanță deosebită a făcut rapid înconjurul lumii, st.irnind admirație și un deosebit respect. Este acesta un nou exemplu, uimitor și concludent, oferit omenirii de România, după reducerea unilaterală cu 5—10 la sută, în noiembrie 1986, a armamentelor conventionale, efectivelor și cheltuielilor militare — se arată în articol.în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu — continuă ziarul __ noua ordine impune o colaborare strînsă între toate statele, inclusiv acordarea unui ajutor autentic și substanțial — material. financiar, tehnologic — țărilor rămase în urmă de către cele dezvoltate, ca o îndatorire a acestora, dat fiind faptul că ele s-au îmbogățit pe seama exploatării în cadrul sistemului colonial, și ca o condiție a lichidării crizei economice mondiale. De asemenea, noua ordine presupune reforma sistemului financiar-monetar internațional, lichidarea protecționismului și realizarea unor schimburi comerciale libere, fără discriminări și fără nici un fel de condiționări politice, renunțarea la politica pro- tecționistă și la sancțiunile economice, stabilirea unui raport echitabil între prețul materiilor prime și cel al produselor industriale, a- sigurarea unui acces larg, neingră- dit al tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii moderne, renunțarea la politica „furtului creiere- lor“ din țările in curs de dezvoltare de către cele industrializate. Strategia globală a președintelui Nicolae Ceaușescu — evidențiază în încheiere ziarul — include, firește. problematica dezarmării, cu deosebire a dezarmării nucleare.
în concepția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, o contribuție importantă la întărirea securității și păcii în lume ar aduce-o crearea unor zone fără arme nucleare și chimice, de colaborare și bună vecinătate — evidențiază într-un articol ziarul „THE EGYPTIAN GAZETTE".După ce relevă că România a adus în atenția Organizației Națiunilor Unite cu mai mult de două decenii in urmă această problematică, prezentînd numeroase inițiative, ziarul reliefează faptul, că țara noastră a jucat rolul de protagonist neobosit al relațiilor de înțelegere interbalcanică, a militat pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii, bunei vecinătăți și conlucrării rodnice, lipsită de arme nucleare și chimice, această activitate înscriindu-se printre orientările principale ale politicii externe românești.Demersul constant al României pentru intensificarea relațiilor in- terbalcanice și instaurarea unui climat nou, de înțelegere și încredere în această regiune — continuă „The Egyptian Gazette" — pornește de la convingerea că, deși in Balcani se află state cu orinduiri sociale diferite sau aparținind unor alianțe militare de asemenea diferite, totuși interesele superioare ale popoarelor din zonă, aspirațiile și idealurile lor comune fac pe deplin posibilă o colaborare rodnică, reciproc avantajoasă. Un rol determinant în stimularea acestui pro- , ces revine neîndoielnic dialogului la nivel înalt. O asemenea apreciere — tot mai larg împărtășită de cercurile politice și de opinia pu

blică — a condus la propunerea privind organizarea la București a unei întîlniri a șefilor de stat și de guvern din țările balcanice.Promotoare a conceptului de bună vecinătate văzut ca un factor de organizare în spirit de încredere reciprocă a relațiilor dintre state,’indiferent de zona în care se află — se arată în încheiere in articol —, România sprijină acțiunile întreprinse in acest sens de alte țări, în alte regiuni ale Europei sau ale lumii.
„Măsurile adoptate de președin

tele Nicolae Ceaușescu au adus ță
rii bunăstarea" — este titlul unui articol publicat de ziarul „TAȘ- VIR“ din Turcia, in care se relevă: în cuvîntarea rostită la încheierea Plenarei din aprilie a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Rqmâniei, Nicolae Ceaușescu, a arătat că, pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nici o datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu
® 0 concepție de largă 
cuprindere asupra căilor 
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economice internaționale 
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te pentru crearea de zone 
ale colaborării și bunei 
vecinătăți ® Lichidarea 
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românești într-un proces 
de continuă înnoire și 

modernizare

adevărat independentă, atît economic, cit și politic.Lichidarea datoriei externe demonstrează vitalitatea și capacitatea economiei românești, precum și justețea politicii economice promovate de conducerea țării — se subliniază în articol. Pentru apărarea deplinei independente economice și politice, parlamentul României a adoptat o lege prin care se interzice recurgerea in viitor la împrumuturi străine. România se va dezvolta in continuare prin forțe proprii și prin partiaiparea la o largă colaborare și cooperare internațională.Realizările și succesele României, precum .și puternica ei afirmare in viața internațională — evidențiază in incheiere ziarul turc — reprezintă materializarea concepției președintelui Nicolae Ceaușescu a- supra rolului și importanței lărgirii relațiilor economice intre state în lumea contemporană și a participării tot mai active a țării la diviziunea internațională a muncii prin extinderea și adincirea raporturilor sale de colaborare cu toate statele.
Cine dorește să evalueze exact stadiul de dezvoltare a României contemporane, să aprecieze transformările petrecute, rezultatele obținute cu precădere în ultimele peste două decenii nu poate face abstracție de sistemul democrației românești sau, in formularea lui conceptuală, sistemul democrației mun- citorești-revoluționare — relevă intr-un articol ziarul „THE STATESMAN" din India. Este un tip de conducere cu totul nou in istoria structurilor, formelor și modalităților de realizare a democrației, înțeleasă în sensul ei propriu, de putere a poporului, dar pe care România, creatoarea lui, îl practică de peste 20 de ani — subliniază cotidianul.Ideea necesității de a promova conducerea colectivă în ansamblul vieții politice, economice și sociale — idee ce stă ,1a baza întregului sistem — a fost formulată de președintele Nicolae Ceaușescu încă în 1965 și fundamentată teoretic în anul 1967.După ce se prezintă cadrul orga- nizatoric-instituțional de participare a oamenilor muncii la adoptarea deciziilor, la activitatea de conducere, in articol se arată: Forță politică conducătoare, centru vital al întregii națiuni, Partidul Comunist Român și-a asumat rolul de inițiator și garant al actualului sistem democratic din România. Promotor con

secvent al tuturor programelor de dezvoltare națională, pe care le elaborează, practic, cu masele largi de oameni ai muncii și pe care le supune, sub raportul rezultatelor, discuției și controlului poporului, Partidul Comunist Român se dovedește o înaltă școală a democrației, cu valoare de exemplu.Structurile sistemului românesc al exercitării puterii sint o rezultantă a transformărilor înnoitoare petrecute în ultimele peste două decenii in România, o emanație directă a acumulărilor și mutațiilor înregistrate de societatea românească.Realizărilor din industrie, agricultură, învățămînt, știință și cultură, ce conturează țării un chip nou, România o adaugă pe aceea de a fi făurit un sistem în care personalitatea umană este pe deplin pusă în valoare, cadrul făurit asigurînd posibilitățile reale, concrete, de expresie a voinței cetățenilor. Realitatea socială confirmă că in România se construiește o societate cu poporul și pentru popor, cu oamenii și pentru oameni — subliniază în încheiere ziarul indian.
Dezvoltarea economică armonioasă a României a pus baze solide pentru înflorirea personalității umane. in condițiile deplinei egalități a tuturor cetățenilor, din toate zonele țării — se arată în articolul 

„Dimensiunea socială a dezvoltării 
românești", publicat de ziarul „ELEFTHEROTYPIA" din Grecia.Clasele sociale ale României — scrie ziarul — au devenit clase sociale prietene, cu interese comune, participind activ la construcția socialistă. O dată cu dezvoltarea și modernizarea societății, cu marile investiții făcute mai ales în acele regiuni care nu fuseseră dezvoltate satisfăcător în trecut, muncitorii constituie în prezent, din punct de vedere economic, clasa cea mai puternică a societății românești. Profunde schimbări au avut loc, totodată, in situația socială a țărănimii, care reprezintă acum o clasă omogenă. A treia forță socială a societății românești, intelectualitatea, a evoluat la rindul ei treptat, jucînd un rol principal în dezvoltarea materială, tehnică și științifică a țării.Dezvoltarea pe plan social a României reiese, de asemenea, din productivitatea constant ridicată, din creșterea venitului național. Condițiile de muncă și viață de la orașe și sate se îmbunătățesc continuu, realizindu-se astfel o simbioză socială reală, muncitorii, țăranii, intelectualii, toți cetățenii țării trăind într-o societate unită — scrie în încheiere „Eleftherotypia" .

România se numără azi printre puținele țări din lume care au rezolvat, practic, problema locuințelor — se arată în articolul „Noul 
destin al orașelor românești" publicat de ziarul pakistanez „MORNING NEWS".Opera de construcție realizată pină in prezent pe plan locativ se exprimă clar în faptul că peste 82 la sută din populația României locuiește azi în case noi — subliniază cotidianul. Numai în perioada 1965—1985 s-au mutat în apartamente noi de peste șase ori mai multe familii decit in cele două decenii anterioare.Anul noii împărțiri teritorial-ad- ministrative, 1968. a însemnat punctul de pornire al unui amplu și complex proces de dezvoltare urbanistică. Concepția care a guvernat această nouă împărțire — atît de benefică și pentru procesul de modernizare și organizare a localităților — statua distribuirea echilibrată și echitabilă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, astfel ca fiecare zonă să aibă șansa unei înfloriri reale.Posesori ai unor tradiții arhitectonice valoroase, constructorii români au manifestat o preocupare deosebită pentru aspectul orașelor. Chipul comunelor românești a înregistrat și înregistrează același proces de înnoire și modernizare.Bucureștiul — capitala României — a cunoscut, în ultimele peste două decenii, o spectaculoasă dezvoltare urbanistică. Partea sa centrală se află in plin proces de si* tematizare, ceea ce va asigura, încă in cincinalul 1986—1990, transformarea sa intr-un oraș impunător șl modern, intr-o adevărată metropolă.înnoirile se îmbină, In cadrul marelui efort constructiv, cu opera de conservare a unor vechi monumente de arhitectură sau valori urbanistice restaurate cu grijă. Stau mărturie in acest sens acțiunile permanente de conservare și restaurare a monumentelor istorice și de artă, inclusiv a celor de cult, nici un efort material nefiind precupețit atunci cind este vorba de punerea în valoare a tot ce atestă cultura și civilizația bimilenare ale poporului român — se evidențiază în încheierea articolului. (Agerpres)

Schimb de mesaje la nivel înalt 
roma na-so vi eticMOSCOVA 10 (Agerpres) — Un călduros schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al ■ Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, a avut loc cu prilejul întîlnirii dintre Vadim Andre- evici Medvedev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., șl Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care, in fruntea unei delegații a sindicatelor din România, efectuează o vizită

Apel al Congresului Depulaților Poporului 
al U.R.S.S. către popoarele lumiiMOSCOVA 10 (Agerpres). — Congresul Deputaților Poporului al U.R.S.S. a adoptat un Apel către popoarele lumii, in care se subliniază că forul suprem al puterii de stat își asumă răspunderea pentru respectarea strictă de către statul sovietic a principiilor coexistenței pașnice — transmite agenția T.A.S.S. Congresul a aprobat principiile după care statul sovietic se va ghida în problemele internaționale.

Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U. R. S. S.MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 10 iunie, la Moscova au continuat lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S., organ permanent al' puterii de stat ales de către Congresul Deputaților Poporului al U.R.S.S.în cadrul ședinței comune a celor două camere ale parlamentului sovietic — Sovietul Uniunii și Sovietul Naționalităților —, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai Rijkov, a prezentat componența noului guvern. El a expus noua concepție de conducere a economiei
Contribuția statelor neutre la menținerea 

stabilității în EuropaVIENA 10 (Agerpres). — Cancelarul federal al Austriei, Franz Vra- nitzky, a relevat rolul de sine stătător jucat de statele neutre din Europa in problemele securității și în soluționarea diferitelor focare de conflict pe calea negocierilor. Șeful
DIN PRESA STRĂINĂ

Ziarul „Nepszabadsag“ despre 
punctul de vedere al mișcării „Platforma 

de unitate marxistă a P.M.S.U."
După cum relatează ziarul „Nepszabadsag" — organ central al 

P.M.S.U. —, Za Casa de cultură Danuvia Gorki din Budapesta a avut 
loc o întrunire a mișcării „Plaforma de unitate marxistă a P.M.S.U.". 
„Nepszabadsag" arată că această întrunire muncitorească comunistă a 
dat publicității punctul său de vedere, subliniind următoarele :„Constatăm cu profundă îngrijorare că societatea noastră a ajuns la o cotitură periculoasă. Se organizează forțele care neagă toate succesele din ultimii 40 de ani, care cer reinstaurarea relațiilor burgheze. Aceste forțe acționează pentru schimbarea sistemului și, în locul reînnoirii marxiste a P.M.S.U., cer transformarea acestuia într-un partid socialist de model occidental, respectiv într-un partid socialdemocrat. Noua conducere a partidului, fără a consulta membrii de partid-, a luat hotărîri în mod nelegal și necompetent în multe probleme politice fundamentale, a renegat obiectivele și ideologia de bază ale partidului, a abandonat baza sa firească, clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea progresistă. Drept urmare, conducerea politică, sub lozinca reformei, a dus la nedreptăți sociale extreme, la nesiguranța existenței, la sărăcirea maselor, la confuzii politice și ideologice și, răspindind mitul

ILE DE PRESA 
e scurt

PRIMIRE. Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., l-a primit pe Eduard Șe- vardnadze, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, care a efectuat o vizită oficială de prietenie in R.D. Germană. S-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu dezvoltarea internă din cele două țări, precum și cu probleme ale vieții internaționale actuale legate în primul rînd de dezarmare, de măsurile vizind întărirea încrederii și securității în Europa și în întreaga lume.
VIZITA. Președintele Consiliului de Stat al R.P. Polone, Wojciech Jaruzelski, a întreprins o vizită in Belgia, în cadrul căreia a avut convorbiri cu primul ministru Wilfried Martens. Au fost examinate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări și aspecte ale actualității internaționale.
ÎNTREVEDERE. La sediul O.N.U. de la New York a avut loc o întrevedere între secretarul general al organizației mondiale, Javier Perez de Cuellar, și primul ministru al Pakistanului, Benazir Bhutto. Au fost abordate probleme referitoare la perspectivele reglemen

pentru schimb de experiență In Uniunea Sovietică.în cadrul întrevederii au fost reliefate bunele relații de prietenie și colaborare pe multiple planuri existente intre România și Uniunea Sovietică, între partidele și popoarele celor două țări, importanța deosebită a dialogului româno-sovietic la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea și aprofundarea continuă a a- cestora, contribuția pe care o aduc sindicatele la extinderea și întărirea legăturilor tradiționale de prietenie dintre poporul român și popoarele sovietice în interesul cauzei păcii, socialismului și progresului in lume.La primire a participat Ion Bucur, ambasadorul țării noastre în Uniunea Sovietică.

în cuvîntul de închidere a lucrărilor rostit la congres, Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al U.R.S.S., a subliniat necesitatea unei munci intense pentru traducerea în viață a hotărîrilor a- doptate, pentru asigurarea succesului procesului de restructurare inițiat de partid.
țării și a propus reducerea numărului de ministere și comitete guvernamentale cu aproximativ 40 la sută față de numărul actual.în aceeași ședință au fost confirmați conducătorii a 14 comitete parlamentare pe probleme. Președintele celui de-al 15-lea Comitet pentru probleme externe va fi desemnat ulterior, precizează T.A.S.S.Lucrările sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S. vor fi reluate la 26 iunie, pentru a confirma componența Consiliului de Miniștri.
guvernului austriac a arătat că statele neutre și-au adus și își vor aduce și în viitor contribuția la stabilitatea în Europa, inclusiv prin faptul că nu vor participa la cursa înarmărilor.

fals al participării poporului la conducere, în fapt se încearcă transferarea proprietății de stat și cooperatiste în miinile unei pături capitaliste restrînse. Protestăm împotriva «privatizării fabricilor, pă- mîntului și pădurilor, împotriva scoaterii țării la mezat. Nu acceptăm șomajul, veniturile obținute fără muncă, sistemul, de pensii care pe de o parte nu asigură minimul de existență, iar pe de altă parte acordă pensii excesive. Cerem ca mijloacele de producție să intre în proprietatea obștească reală a producătorilor. Declarăm că numai un Partid Muncitoresc Socialist Ungar, care se sprijină cu adevărat pe masele de oameni al muncii, poate scoate țara din criză. în acest scop, partidul trebuie să se înnoiască, iar conducerea trebuie să se schimbe. Sprijinim și aderăm la mișcarea Platformei de unitate marxistă a P.M.S.U. și, totodată, cerem ca toți membrii de partid să adere la aceasta".

tării politice a situației din Afganistan. într-o declarație făcută presei, Benazir Bhutto și-a exprimat increderea în faptul că O.N.U. va putea juca un rol eficient in reglementarea situației din regiune.
PLENARA. Sub președinția secretarului general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, Kim Ir Sen, la Phenian a avut loc o plenară a Comitetului Central al partidului. Plenara a dezbătut probleme privind activitatea din sfera industriei ușoare, stabilind sarcini de viitor.
LA ÎNCHEIEREA DEZBATERI

LOR din Consiliul de Securitate al O.N.U. asupra situației din teritoriile arabe ocupate de Israel, a fost supus la vot un proiect de rezoluție propus de un grup de șapte state nealiniate. Deși a primit sprijinul a 14 din cei 15 membri ai consiliului, documentul — care condamnă practicile represive israeliene — a fost respins ca urmare a votului negativ al Statelor Unite, țară cu statut de membru permanent al acestui organ al O.N.U.
COMISIA MILITARĂ MIXTA laoțiano-thailandeză a avut o nouă reuniune în districtul Naheo, provincia Leui (Thailanda). Cele două părți au discutat, într-o atmosferă

Zilele culturii românești** în R. D. Germană»
BERLIN 10 (Agerpres). — Coralia 

Popescu transmite: Presa berlineză 
continuă să consacre articole, co
mentarii și informații dedicate 
„Zilelor culturii românești", în
cheiate ieri, ca și altor manifestări 
artistice ce au loc in continuare, 
cu participarea unor colective și 
soliști din țara noastră.

Organul central de presă al 
P.S.U.G., „Neues Deutschland", 
publică in cuprinsul paginii cultu
rale o relatare ilustrată despre 
expoziția românească de cărți și 
discuri deschisă la sala Kommode

Manifestări cu prilejul
LONDRA 10 (Agerpres). — Sub 

egida Universității din Londra, in 
capitala britanică s-a desfășurat o 
manifestare dedicată centenarului 
Mihai Eminescu. In acest cadru a 
fost evocată opera marelui poet, 
subliniindu-se importanța acesteia. 
Au fost recitate, in limbile engleză 
și română, unele din cele mai fru
moase poezii eminesciene.

In cadrul manifestării a fost lan
sat volumul omagial „Sărbătorirea 
lui Mihai Eminescu", tipărit de 
Editura „Forest Books" in limba 
engleză.

Au participat oameni de cultură 
și artă, reprezentanți ai Consiliu
lui britanic, profesori și studenți 
de la Universitatea londoneză.

întâlnire la C. C. al P. C. Chinez
și Consiliul de Stat cu cadre din armată

O declarafie a președintelui Comisiei Militare CentraleBEIJING 10 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că, in legătură cu evenimentele și tulburările care au avut loc în ultimul timp în China, Deng Xiaoping, președintele Comisiei Militare Centrale a R.P. Chineze, a făcut următoarea declarație în cadrul unei întîlniri care a avut loc la sediul C.C. al P.C. Chinez și al Consiliului de Stat cu comandanții trupelor însărcinate cu aplicarea legii marțiale la Beijing:„Aceste tulburări — a spus Deng Xiaoping — sint independente de voința noastră. Grupul foarte re- strîns de persoane a organizat la început tulburări, care s-au transformat practic intr-o revoltă contrarevoluționară. El încearcă să răstoarne Partidul Comunist, să înlăture sistemul socialist și să submineze R.P, Chineză pentru a instaura o republică burgheză. Lichidînd revolta contrarevoluționară, Armata Populară de Eliberare, poliția militară și personalul securității publice au dat dovadă de o înaltă conștiință și curaj. Deși își riscă viața, ofițerii și soldații armatei noastre nu au uitat poporul, indicația partidului Și interesele statului. Armata noastră poate fi pe drept numită armată
Plan vizînd reglementarea situației 

din LibanBEIRUT 10 (Agerpres). —în cadrul eforturilor pentru soluționarea stării de conflict din Liban, Comitetul tripartit a.1 Ligii Arabe pentru Liban, din care fac parte Algeria, Arabia Saudită și Maroc, a elaborat un plan în opt puncte, destinat reglementării situației prin eforturi conjugate la nivel local și internațional — relevă ziarul libanez „Al-Safir“, citat de agenția China Nouă. Planul stipulează, între altele, necesitatea punerii în aplicare a rezoluției 425 a Consiliului de Securitate al O.N.U. privind retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului. încetarea focului pe teritoriul libanez, efectuarea unor reforme politice și alcătuirea unui guvern de unitate națională.
Denunțarea acțiunilor represive 

ale autorităților din Coreea de SudPHENIAN 10 (Agerpres). — Secretariatul Comitetului pentru «unificarea pașnică a patriei a denunțat, într-un comunicat, acțiunile represive ale autorităților de la Seul dirijate împotriva celor ce se pronunță pentru libertate și democrație, în document se arată că în mai puțin de o lună, in cursul unor anchete asupra activității a circa 220 de organizații ce se opun regimului de la Seul, au fost 
de înțelegere reciprocă, unele măsuri menite să îmbunătățească relațiile de bună vecinătate dintre cele două țări. Următoarea rundă de convorbiri va avea loc la începutul lunii iulie.

CONSILIUL O.N.U. PENTRU 
NAMIBIA a chemat Organizația Națiunilor Unite să-și îndeplinească in continuare responsabilitatea pe care o poartă față de Namibia pină la cucerirea de către aceasta a independenței pe baza organizării de alegeri libere și echitabile, într-un raport al consiliului se subliniază că, pe lingă soluționarea acestor probleme de natură politică, O.N.U. poartă răspunderea în direcția acordării de ajutor poporului namibian pe perioada procesului îndelungat al construcției de stat.

ATENTAT. Ministrul Salvadorian la președinție, Jose Antonio Rodriguez Porth, a fost ucis cu focuri de armă într-o zonă rezidențială din San Salvador de către un grup de indivizi înarmați, rămași neidentificați.
CONVORBIRI. Agenda reuniunii la nivel înalt a țărilor Pieței comune, care va avea loc la 26—27 iunie, la Madrid, s-a aflat în centrul convorbirilor desfășurate la Alghero, în Italia, între președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, și primul ministru italian, Ciriaco De Mita. Au fost a- bordate, de asemenea, probleme privind actualitatea politică internațională.
SPRIJIN. Propunerea regelui Bi- rendra al Nepalului privind decla

din capitala R.D.G. Sub genericul 
„Zilele culturii românești", același 
ziar inserează o cronică pe margi
nea concertului susținut la Berlin 
de pianista Dana Bosan, in cu
prinsul căreia sint apreciate origi
nalitatea și siguranța interpretării.

In ziarul „Berliner Zeitung" a 
apărut articolul „Bogăție de culori 
și forme", care prezintă lucrări din 
expozițiile de artă plastică — de 
la Markische Museum — și de artă 
decorativă — de la Galeria Wei- 
dendamm — deschise cu prilejul 
manifestării.

centenarului Eminescu
BONN 10 (Agerpres). — La Uni

versitatea din Heidelberg a avut 
loc o manifestare consacrată cen
tenarului Eminescu.

In cadrul manifestării, desfășu
rată sub genericul „Eminesciana", 
au fost prezentate o serie de co
municări in legătură cu viața și 
opera marelui poet. Studenții se
minarului de romanistică au reci
tat poezii de Mihai Eminescu in 
limbile română și germană. Asis
tența a audiat muzici românească 
pe versurile poetului.

Au participat profesori universi
tari, alți oameni de cultură și artă, 
numeroși studenți.

populară și bastionul de oțel al statului. Această incercare a arătat că armata este bine pregătită. Ea dovedește că armata noastră este întotdeauna apărătoarea statului, a sistemului socialist și a intereselor poporului".„Acest incident — a continuat Deng Xiaoping — ne-a determinat să ne gindim cu luciditate la viitor, dar și la trecut. Aceasta ne va permite să promovăm cu și mai multă vigoare cauza noastră, să ne îndreptăm greșelile și să promovăm mai bine punctele noastr.e forte". „Linia politică, principiile și orientările formulate la cea de-a treia Plenară a celui de-al 11-lea Comitet Central al P.C. Chinez sint corecte".Subliniind că „linia politică fundamentală, orientările și principiile de bază vor rămine neschimbate", Deng Xiaoping a spus, in încheiere: „Cu toate acestea, va trebui să facem un bilanț serios al experienței noastre și să continuăm ceea ce este corect, să îndreptăm greșelile și să depunem mari eforturi pentru a îmbunătăți ceea ce nu este satisfăcător. Cu alte cuvinte, să tragem concluzii privind prezentul șl să privim ân viitor".

DAMASC 10 (Agerpres). — într-un comunicat publicat la Damasc, miniștrii afacerilor externe ai țărilor membre ale Comitetului tripartit al Ligii Arabe pentru Liban relevă că președintele Siriei, Hafez Al-Assad, și-a exprimat sprijinul pentru rezoluțiile conferinței arabe la nivel înalt de la Casablanca și pentru eforturile comitetului de a le pune in aplicare — transmite agenția K.U.N.A. Șefjjl statului sirian s-a declarat gata să coopereze cu comitetul tripartit pentru pregătirea terenului in vederea realizării reconcilierii naționale în Liban și a cerut părților libaneze să ajungă la o astfel de înțelegere.

arestați peste 330 de studenți și persoane cu vederi democratice.Comunicatul subliniază că scopul principal al acțiunilor represive organizate de autoritățile din Coreea de Sud este de a suprima forțele patriotice și democratice din țară care aspiră la reconcilierea națională și la «unificarea patriei, relevă agenția A.C.T.C.
rarea țării zonă a păcii a întrunit pină în prezent sprijinul a 108 state, a precizat un purtător de cu- vint nepalez. După cum se știe, propunerea respectivă, avansată în anul 1975, prevede că Nepalul va dezvolta relații de prietenie cu alte țări, nu va adera la nici o alianță militară și nu va admite instalarea de baze militare pe teritoriul său.

PRELUNGIRE. La recomandarea secretarului general al O.N.U., Consiliul de Securitate a hotărit să prelungească cu incă șase luni mandatul Forțelor Națiunilor Unite din Cipru (UNFICYP). într-o declarație dată publicității de președintele pe luna in curs al consiliului este reafirmat rolul pozitiv al forțelor UNFICYP ca factor de menținere a calmului, vital pentru continuarea eforturilor de pace.
ACCIDENT. Ca urmare a unei ciocniri la o trecere de cale ferată, Intre un tren și un autobuz de pasageri, 31 de persoane și-au pierdut viața și 14 au fost rănite și spitalizate. Accidentul s-a produs pe porțiunea de cale ferată Ramenskaia—Pogorelovo, la 1 028 kilometri de Moscova, unde in august 1987, ca urmare a coliziunii între două trenuri, au murit 106 persoane.
ARSENAL CLANDESTIN. Poliția franceză a descoperit intr-o pădure din regiunea Bretania un important arsenal clandestin. După cum a declarat un purtător de cu- vint al poliției, au fost necesare două furgonete pentru transportarea armelor, muniției și explozibilului ascunse de teroriști.
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