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CEAUȘESCU

de a trăi liber, de sine stătător

♦

i

să se afirme puternic voința de 
român, forța geniului constructiv 
sa de înțelegere, colaborare j!

a 600 de ani de la urcarea pe tron 
Mircea cel Mare se înscrie în politica 

sau general, tovarășul

și neatirnare, pentru scuturarea jugului exploatării 
asupririi, pentru afirmarea deplină și neîngrădită 
geniului său creator, pentru asigurarea progresului 
civilizației patriei noastre".

Propunîndu-ne să evocăm strălucita personalitate
„iubirea de moșie e un zid", un uriaș 
se’ zdrobesc orice fel de armii cotro-

Luminos simbol al voinței poporului nostru

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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Planul național unic de dezvoltare
economico - socială a țării pe perioada 1986-1990
ORIENTARE FERMĂ SPRE DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ INTENSIVĂ
„Planurile și programele adoptate marchează trecerea la dezvolta 

rea intensivă a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate 
realizarea unei noi calități a muncii și a vieții întregului nostru popor

ÎNVĂȚĂMINTE VALOROASE DIN EXPERIENȚA 
FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

KUWais

Piața Unirii — locul cel mal frumos, mai îndrăgit și mal căutat de locuitorii și vizitatorii străvechiului, dar me
reu tînărului lași

marile energii ale progresului tuturor localităților
PAGINA A III-A

Constituie o realitate evidentă că 
de-a lungul anilor construcției so
cialiste și, cu deosebire, în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, de la a cărui desfă
șurare se împlinesc în curînd 21 ne 
ani, țara noastră a înaintat pe un 
front larg pe calea progresului eco
nomic și social. Hotăririlp și orien
tările adoptate de istoricul forum al 
comuniștilor din iulie 1965, ca și de 
congresele și conferințele naționale 
ale partidului ce au urmat, drumul 
glorios, de grandioase infăptuiri. 
parcurs in perioada care a trecut 
de atunci poartă pecetea gindirii no
vatoare, cutezătoare și acțiunii poli
tice revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, ctitorul României 
moderne.

Sub conducerea sa clarvăzătoare, 
în toată această perioadă — cea 
mai bogată în împliniri din Întrea
gă istorie a țării — forțele de pro
ducție au cunoscut un avînt fără 
precedent, s-a dezvoltat o puternică 
bază tehnico-materială, cuprinzînd o 
industrie modernă și complexă, o 
agricultură socialistă avansată, un 
înalt potențial tehnico-științific. în
treaga această perioadă s-a remar
cat printr-un puternic dinamism al 
economiei naționale — bazat pe în
făptuirea neabătută a politicii de in
dustrializare, pe alocarea unei părți 
importante din venitul național pen
tru dezvoltare —, printr-o vastă ofen
sivă a Înnoirii și modernizării, prip 
importante și profunde mutații cali
tative in structura economiei, prin 
perfecționarea continuă a tuturor 
domeniilor vieții economico-sociaie. 
Toate aceste remarcabile realizări 
reprezintă baza solidă, acumulările 
indispensabile pentru trecerea, in 
actuala etapă, la traducerea neabă
tută in viață a obiectivelbr stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru dezvoltarea inten
sivă a economiei naționale în peri
oada 1980—1990.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistralele 
cuvîntări rostite la plenara C.C. <jl 
P.C.R. și la plenara Consiliului No
tional al Oamenilor Muncii și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, care au avut loc 
săptămîna trecută, trecerea de la 
dezvoltarea extensivă la cea inten
sivă — proces început in cincinalul 
trecut și care se va accentua în ac
tualul cincinal — constituie o trăsă
tură definitorie, o orientare esen
țială a creșterii economice în peri 
oada 1986—1990. Este o orientare de 
însemnătate politică, economică și

socială majoră, 
prezintă calea ___
pentru înfăptuirea obiectivului stra
tegie fundamental de trecere a Româ
niei in cincinalul actual de la stadiul 
de tară ,în curs de dezvoltare la sta
diul superior de țară mediu dez
voltată, pentru realizarea unor rit
muri susținute de 
creștere economi
că. pentru spori
rea mai rapidă a 
avuției societății, 
a venitului națio
nal si ridicarea, 
pg această bază, 
a nivelului de 
trăi material și 
spiritual al po
porului.

Orientarea fer
mă a eforturilor 
si preocupărilor 
organelor si or
ganizațiilor de 
partid, ale cadre
lor din economie, 
ale tuturor oame
nilor muncii spre 
accentuarea ca
racterului inten
siv al creșterii e- 
conomice este o- 
bieetiv 
Această 
te este 
nată de 
înfăptuirii 
reproducții de tip 
puternic intensiv, 
csrre să asigure 
utilizarea cu ma
ximum de randa
ment si eficientă 
a potențialului 
tehnic, material 
si uman existent 
în economia na
țională. creșterea 
mai rapidă a 
producției mate
riale. participarea 
mai activă, cu eficientă sporită a 
tării noastre la circuitul economic 
mondial. Totodată, accentuarea ca
racterului intensiv al procesului de 
reproducție este absolut necesară și 
pentru faptul că. în actuala etapă de 
dezvoltare a tării, influenta factori
lor calitativi, de eficientă devine 
determinantă in sporirea venitului 
national. Aceasta își găsește sintetic 
reflectarea in creșterea venitului na
țional în actualul cincinal in
tr-un ritm mediu anual de 9,9—19.6 
la sută, creștere superioară celei 
prevăzute pentru produsul social, 
precum și in realizarea a peste 90

fntrucît aceasta re- 
primordială, trainică

SPORUL DE VENIT 
NAȚIONAL 

CE SE VA OBȚINE 
PE BAZA CREȘTERII 

PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII SOCIALE

necesară, 
necesita- 
determi- 

cerinta 
unei

în procente
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le sută din sporul venitului national 
pe baza creșterii accentuate a pro
ductivității muncii sociale.

Evident, procesul de dezvoltare 
economică intensivă este un pro
ces de mare amploare și complexi
tate. După cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu în cuvîn- 

tarea roștită la 
plenara Comite
tului Central al 
(partidului, după 
cum evidențiază 
prevederile cinci
nalului 1986—1990, 
In cadrul acestei 
dezvoltări se va 
situa in continua
re, pe primul plan, 
lărgirea bazei de 
materii prime și 
energetice a tării 
— condiție hotă- 
rîtoare pentru 
creșterea dinami
că a întregii eco
nomii naționale ; 
totodată, se va 
accentua procesul, 
de modernizare a 
structurii produc
ției industriale, 
prin creșterea cu 
prioritate a ra
murilor șl subra- 
murlior de înaltă 
tehnicitate, care 
valorifică supe
rior potențialul 
tehnic, material 

. si fert5k. de muzi
că și asigură pro
movarea susținu
tă a progresului 
tehnic, o compe
titivitate ridicată 
a produselor ro
mânești pe piața 
externă. Semnifi
cativ în acest sens 
este faptul că,' în 
cincinalul actual, 

industria construcțiilor de mașini 
se va dezvolta intr-un ritm me
diu anual de 10,3 la sută, iar 
industria chimică și de prelucra
re a țițeiului — de 10,2 la sută, 
comparativ cu 7,5—8,3 la sută cit 
este prevăzut pe. ansamblul indus
triei ; și aceasta în condițiile unor 
ample mutatii calitative în struc
tura producției acestor două impor
tante ramuri industriale.

Coloana vertebrală a accentuării 
dezvoltării intensive a industriei, ca 
și a altor ramuri ale economiei na
ționale în actualul cincinal o con
stituie traducerea cu perseverentă in

O zi prin „uzina vegetală 
a Bărăganului ialomitean

ii spun Șo- sub ploaia artificială îm
prăștiată fără contenire de 
aspersoare.

Mai departe, pe șoseaua 
nordului.

Trecem dincolo de Milo- 
șești și ne oprim in drep-

Ialomitenii 
șeaua Nordului.

Ceea ce ar presupune că. 
în afara șoselelor naționale 
și internaționale ..in tran
zit" prin județ, ar mai 
exista și alte șosele — a 
sudului, a estului,, a veștu- tul unui lan de griu deja 
lui. Și chiar așa și 
lucrurile ! Aceste 
există. Le-am și 
lungimea : peste 450 
kilometri de panglici 
asfalt, strecurindu-se. 
tot cuprinsul acestui 
de Bărăgan, printre tarlale 
pe care unduiesc, acum; in 
început de iulie, mările 
verzi ale porumburilor. 
mările de un galben aprins 
de floarea-soarelui și mă
rile lanurilor de griu in 
care și-au început „navi
gația" combinele de recol
tare.

Intrăm tot mai adine în 
inima cîmpiei pe, drumuri 
care, devenite pahglici as
faltate. înlesnesc, desfășu
rarea rapidă și comodă a 
mașinilor și utilajelor agri
cole, fiecare dintre acestea 
cu rostul ei în complexul 
tehnologic al modernei 
noastre agriculturi socia
liste.

Oprim, pe această șosea 
a nordului, in dreptul unui 
pătrat de 100 de hectare 
pe care, acum citeva săp- 
tămini, se mai legănau. în
fiorate de vint. lanurile de 
orz ale C.A.P.-ului din co
muna Grivlta. Aceleași 
combine aflate astăzi pe za-, 
rea cîmpiei, in parcelele de 
griu ajuns la 
au lucrat 
adunind ■ 
care, pe 1 
cele 100 ; 
dat 8 020 . 
iele au 
transportate intr-un 
record, permitind 
narea celei de-a doua cul
turi. de porumb. Iată po
rumbul. a și răsărit, creș- 

parcă văzind cu ochii

stau 
șosele 

socotit 
de 
de 
pe 

colt

maturitate, 
t din plin. aici, 
o recoltă de orz 
fiecare hectar din 
ale grivițenilor. a 
de kilograme. Pa- 
fost balotate și' 

ritm 
semă-

doar intre mașini am cres
cut ! A zis că după cam
panie se 
să aibă 
partă — 
mulți —

străbătut de combine. Fe
mei. copii, tineri imprăs- 
tiati in lanț adună spicele 
necuprinse de combine. Ne 
indemnăm la treabă și noi. 
in pas cu ceilalți. Sintem 
tovarăși de muncă, pentru 
citeva clipe, cu tinerii Io
nel Vlase și Ion Fâșie. Io
nel Vlase pare neguros la

va ocupa de noi. 
răgaz să ne im- 
că sintem- mai 
care la tractoare, 

care la alte mașini, 
instruiască.

— Cam așa stau 
rile, nu se poate 
după ureche, are și 
răspundere.

— Știu că așa va fi. Asta 
e meseria pe care am ale- 
s-o, de mecanizator, dar 
voiam și noi mai repede...

— Măi. Ionică, după cum 
vezi, toate la rindul lor.

să ne
lucru- 
învăta 
el o

PRINTRE OAMENII OGOARELOR 
LA ORA SECERIȘULUI

chip, supărat. Și-1 între
băm ce i s-a intimplat. Nu 
e nevoie să stăruim, că-și 
dă singur drumul.

— Am pălit un necaz 
la care nu mă așteptam — 
spune el cu o anumită sfă- 
toșenie. Și eu și colegul 
meu ne-am îndemnat la 
treaba asta, cu spicele, a- 
vînd noi grijă să fim la 
punct și cu lecțiile la sfîr- 
șit de an școlar.

— Ce clasă sînteti ?
— Absolvim clasa a 

cea. An de an. am 
mers la adunat spice,
vremea aceasta, cu ceilalți 
colegi. Am venit și anul 
acesta la spice, socotind 
însă că am putea fi și mai 
de folos la mașinile de ba
lotat paiele, că din aceștia 
mici, pentru 
destui. Ne-a 
brigadierul 
spice, cică e 
nu are timp de instruit în
cepătorii...

— O fi avind dreptate 
și el.
— Păi ne pricepem, to

varășe. nu-i mare lucru.

ze- 
tot 
la

spice, 
trimis 
înapoi.
grabă mare.

— Știu — se mai lumi
nează el — acum cu spi
cele. să nu se piardă nimic.

—> Bob cu bob. Ionică !
De-a lungul acestei șo

sele. in Ialomița, au înflo
rit deodată 8 000 de hec
tare de floarea-soarelui. 
Un spectacol fantastic — 
milioane si milioane de ca
pitule franjurate cu gal
ben se rotesc, secundă de 
secundă, după soare. Ne 
oprim, la o răspîntie de 
drumuri asfaltate, la o fîn- 
tînă cu roată, o fîntină 
nouă, cum sint toate cele 
31 de fintini „plantate" de 
mina cooperatorilor în zona 
aceasta, și ne ootolim se
tea. în jurul nostru, oști
rile de floarea-soarelui fil- 
trind. nevăzut. lumina.

, transformin- 
d-o ne nesimțite în mate
rie vegetală. Uriaș labora
tor prin spațiul căruia 
înaintăm gindindu-ne că 
această oră este totuși a 
griului ajuns la maturita
te, a griului retezat de cu
țitele combinelor, „răpit" 
de benzile transportoa
re și, trecut prin tobele

'sint ■ prelucrînd-o, 
insă

Ia

mașinilor, pus la adăpost 
în buncărele 
Poezia acestui 
este întreruptă 
și tul lanurilor 
soarelui, acolo 
pămînturile 
agricole din Reviga.

La cap de miriște, un 
tractor. Mecanizatorul și, 
după cum aflăm imediat, 
inginerul-șef al . C.A.P - 
ului, tovarășul Ion Salao- 
ru, reglează brăzdarele 
pentru o anumită adinci- 
me. Urmărim îndată tra
gerea primei brazde — 
ădincă. întorcind spre soa
re pămînt negru de toată 
frumusețea, afinat.

— Ogor pentru griul de 
anul viitor 1' — ne explică 
agronomul.

— Și griul de anul a- 
cesta ?

— Combinele lucrează 
de zor la strînsul lui. 
Știți, avem acolo, in la
nuri. doi dintre cei mai 
buni mecanizatori ai ju
dețului : pe Ion Andrei și 
Gheorghe Tirlă. Recoltea
ză zilnic, fiecare, peste 50 
de tone. După cum vedeți, 
griul de anul acesta ia 
drumul hambarujui — 
președintele C.Ă.P.-uIui se 
află la fata locului și pre
gătim. in același timp, 
griul de anul viitor — de 
aceea mă aflu aici.

— Deci griul, pe 
loc în preocupările 
neavoastră.

— O fi griul pe 
loc — doar cere el 
să fie recoltat, dar 
alte lucrări în cimp ... ... 
și ele locul întîl. De pildă, 
porumbul nostru din cul
tura a doua își cere prima 
prașilă. Așa că o parte 
din cooperatori execută a- 
ceastă lucrare.

primitoare, 
proces ne 
însă la sfîr- 
de floarea- 
unde incep 
cooperativei

primul 
dum-

primul 
singur 
multe 

îsi cer

Dionisie ȘINCAN 
Mihai VIȘOIU

t

(Continuare în pag. a Il-aj^

via|ă a programelor privind perfec
tionarea organizării și modernizarea 
proceselor de producție, elaborate 
pe ramuri, ministere, centrale și în
treprinderi. De fapt, prevederile re
feritoare la dezvoltarea intensivă 
sînt temeinic fundamentate în pri
mul rînd prin aceste programe ; toc
mai de aceea, măsurile pe care» eie 
le prevăd trebuie să fie aplicate ri
guros, cu cea mai mare răspundere, 
de fiecare colectiv de oameni ai 
muncii, astfel ca ele să dea — în 
fiecare din cele două etape stabi
lite și pe ansamblul cincinalului — 

■ rezultatele ce se scontează în do
meniul creșterii suplimentare a pro
ducției fizice șl în mod deosebit a 
producției destinate exportului, al 
sporirii mai puternice a productivi- 

. tătii muncii, ridicării performantelor 
tehnice și calitative ale produselor, 
reducerii mai accentuate 
murilor de materii prime, 
și energie și valorificării 
rioare, ca și pe planul 
stricte în normativele economico- 
financiare privind randamentul fon
durilor fixe și costurile de produc
ție.

Sarcinile ce stau în fața oameni
lor muncii din industrie în dome
niul creșterii intensive, al sporirii 
mai susținute, pe toate căile, a efi
cientei economice sînt deosebit de 
mobilizatoare, dar pe deplin realiza
bile. Practic. întregul spor al 
ducției industriale în actualul 
cinai trebuie să se realizeze pe 
ridicării productivității1 muncii, 

‘ /Văzută “Să
diu anual 
lași timp, 
materiilor 
getice este prevăzut să sporească cu 
30—32 la sută. Theltuielile totale la 
1 000 lei productie-marfă urmează 
să fie reduse. în 1990, fată de 1985, 
cu 146,2 lei, iar cele materiale cu 
110 lei ; totodată, ponderea produse
lor la nivel mondial ridicat va 
ajunge în 1990 Ia circa 95 Ia sută, 
urmînd ca 2—5 la sută să se situeze 
peste acest nivel, iar eficienta fon- ■ 
durilor fixe este prevăzută să creas
că cu 36 la sută. în fond, toate 
acestea sint sarcini de importanță 
vitală pentru actuala etapă de dez
voltare dinamică și intensivă a in
dustriei, a căror înfăptuire neabătută 
se circumscrie în cel mai înalt grad 
interesului general, major pe care 
îl avem cu toții de a asigura crește
rea mai rapidă a avuției societății, 
a venitului national și crearea, pe 
această bază, ne resurse noi cit mai 
mari pentru dezvoltarea economică 
a țării și 
porului.

Strategia 
tensive, a 
tative, de 
în actualul cincinal se bazează pe 
înfăptuirea neabătută a noii revo
luții tehnico-științifice, pe creșterea 
puternică a rolului cercetării știin
țifice și dezvoltării tehnologice în 
toate domeniile de activitate. Se
cretarul general al 
varășul Nicolae Ceaușescu. ridică la 
rangul de prioritate vitală a dezvol
tării economice in actuala etapă 
intensificarea activității de cerceta
re științifică și dezvoltare tehnolo
gică. promovarea cu fermitate și 
rapiditate în producție a progresu
lui tehnic, a celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii. Pe baza 
realizării Programului de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic pe 
perioada 1986—1990, elaborat sub

orească intr-un ritm 
de 11,2 la sută ; In 
gradul de valorificare a 
prime si resurselor ener-

ridicarea bunăstării po-

creșterii economice !n- 
accentuării laturilor cali- 
eficientă ale dezvoltării

partidului. to

Mircea ANGELESCU
(Continuare in pag. a V-a)

în acest an se împlinesc șase veacuri de la urcarea 
în scaunul Țării Românești a domnitorului Mircea cel 
Mare, strălucit cîrmuitor de țară și comandant de oști, 
sub conducerea căruia poporul român a înscris o pa
gină de glorie nepieritoare in marea carte a luptei 
sale pentru neatirnarea vetrei străbune, pentru exis
tență liberă, demnă, suverană. Lunga și glorioasa sa 
domnie a constituit răstimpul unei ample încordări de 
energii populare, al unui susținut efort politico-diplo
matic și militar pentru apărarea bunurilor celor mai
de preț ale unui neam - libertatea patriei, dreptul 
său de a trăi și a se ocîrmui potrivit legitimelor sale 
vreri și aspirații ilustrind forța și tăria de neînvins 
pe care le dau unui popor voința sa de a fi și a 
rămine el însuși, hotărirea sa fermă de a nu pregeta 
de la nici un sacrificiu pentru păstrarea ființei națio
nale, faptul că 
zăgaz de care 
pitoare.

Să rbătorlrea 
a domnitorului 
partidului, a secretarului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de cinstire a personalităților 
și momentelor reprezentative ale trecutului nostru na
țional, de punere în valoare a tezaurului de învăță
minte ale Istoriei, a marilor lecții ale acesteia, in 
ampla operă de formare a generațffîăr de azi' și de

miine in spiritul dragostei față de patria socialistă, 
al răspunderii pentru prezentul și viitorul țării. Evo- 
cind in repetate rinduri marile bătălii desfășurate de 
poporul nostru sub conducerea lui Mircea, Ștefan, 
Mihai și a altor legendare figuri de domni patrioți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că acestea re
prezintă „pagini de glorie nepieritoare in letopisețul 
libertății și neatirnârii patriei", dind strălucire eroicei 
și îndelungatei istorii a poporului român „în decursul 
căreia a ars mereu vie flacăra luptei pentru libertate 

și 
a 
îi

a 
domnitorului Mircea cel Mare, statornica sa lucrare 
pentru consolidarea organizării statale și dezvoltarea 
economică a tării, pentru apărarea libertății, unității 
și integrității pămintului străbun al Daciei, pentru 
existența de sine stătătoare a românilor, publicăm 
astăzi un prim articol consacrat relevării contextului 
International Jn care a trăit și a luptat mîndrul voievod 
de la Argeș, făcînd 
libertate a poporului 
al acestuia, vocația 
bună vecinătate.

îndată urcat pe tronul de la 
Curtea de Argeș (23 septembrie 
1386). Mircea cel Mare s-a văzut 
confruntat cu o complexă poziție 
externă ; pe de o parte, turcii oto
mani continuau seria succeselor lor 
balcanice, apropiindu-se de granița 
Tării Românești, pe de altă parte, 
regatul Ungariei urmărea să-și ex
tindă stăpînirea nu numai în Bal
cani. unde va întimpina rezistența 
statelor locale și rivalitatea Vene
ției, ci și la gurile Dunării, care ur
mau să-i asigure controlul ieșirii la 
Marea Neagră. Dar în această ulti
mă zonă, de o deosebită importanță 
economică și strategică, dominată de 
Chilia, pretențiile maghiare se lo
veau de interesele firești ale prin
cipatelor românești.

Primejdia cea mal gravă pentru 
voievodul de la Argeș venea însă 
de la sud de Dunăre, din partea sta
tului otoman. Spațiul nu ne îngăduie 
să insistăm aici asupra cauzelor ra
pidei ascensiuni otomane in Europa 
si in Asia Mică. Fapt, este că. din
colo de . calitățile incontestabile ale 
armatei otomane și de superiorita
tea sistemului de luptă otoman față 
de cel occidental, la avalanșa cuceriri
lor otomane a contribuit neîndoielnic 
și conjunctura politică și economică 
din spațiul sud-est european și micro- 
asiatic. favorabilă otomanilor. In 
Balcani. Imperiul bizantin, taratul 
sîrb și cel bulgar — puteri reduta
bile pină la mijlocul secolului al 
XIV-lea — intraseră acum intr-un 
iremediabil proces de dezagregare și 
de lupte interne. Imperiul bizantin, 
odinioară o mare putere maritimă, 
rămăsese treptat fără flotă Si doar 
cu o modestă- armată terestră, ea 
Însăși în continuă micșorare, ca ur
mare a ruinării și dezinteresului oș- 
tenilor-tărani. apăsați de povara 
crescîndă a impozitelor. Acest Bi
zanț. care altădată fusese, după ex
presia lui Marx. „o punte de aur 
între Orient si Occident", se vedea 
paralizat în interior de lipsa de 
coeziune a forțelor interne si asaltat 
din afară de venețieni. genovezi.

mal ales otomani,bulgarl. slrbi $1
incit, drept urmare, din marele im
periu din vremurile trecute mai ră
mase doar un mic stătuleț limitat 
aproape numai la Constantinopol și

Strîmtori. Din Apus nu puteau veni 
ajutoarele solicitate, căci Apusul era 
el Însuși cuprins de grave rivalități 
și conflicte. Dintre acestea, cel dintre 
Veneția și Genova pentru controlul 
Strîmtorilor și al comerțului din 
zona Mării Negre, precum și con
flictul dintre Veneția și Ungaria 
pentru stăpînirea coastei dalmate 
(cîștigat pină la urmă de Serenissi- 
ma Republică) au avut cele mai in-

semnate consecințe asupra evoluției 
sud-estului european, căci au para
lizat unitatea de acțiune a statelor 
creștine și au facilitat succesul ex
pansiunii otomane.

în consecință. In momentul în 
care otomanii puneau piciorul în 
Europa (1352—1354). Bizanțul intra 
în perioada războiului civil (din 
1341) și devenea, la scurtă vreme, 
vasal statului otoman (din 1371), 
marele tarat sîrb fondat de Ștefan 
Dușan s-a dezagregat în mai multe 
formațiuni intr-un scurt răstimp 
(1355—1371) după moartea acestuia, 
după cum. tot din 1371 statul bul
gar se împărțea și el în două țara- 
te — cel de Tirnovo și cel de Vi- 
din — după moartea tarului Ivan 
Alexandru. Lupte interne aveau să 
Izbucnească și. în Albania. către 
1385. Or. în toiul acestor rivalități 
interne, adversarii nu se sfiau să 
apeleze la ajutorul unor trupe oto
mane. care se edificau astfel asupra 
drumurilor, cetăților, forțelor locale 
si raporturilor dintre ele. folosin- 
du-se ulterior de toate aceste date.

în acest context, seria succeselor 
otomane în Balcani, paralel cu marile 
izbinzi din Asia dovedeau limpede 
instalarea fermă a otomanilor în Eu
ropa și Asia Mică, unde, in înainta
rea lor, aceștia foloseau și alte me
tode, mai rafinate (propagandă reli
gioasă, disensiuni, atragerea pături
lor sărăcite de impozite, căsătorii, 
alianțe etc.) decit cele pur militare.

Victoria sirbo-bosniacă de Ia 
Plofnik (1387) fusese în fond numai 
un efemer insucces otoman, repede 
anulat de marea izbîndă turcească 
de la Kossgvopolje (1389), iar în 
Anatolia rezistenta puternicului emir 
de Karaman. cu centrul la Konya, 
fu si ea zdrobită de furtunosul Baye- 
zid (1390). în iulie 1393, țaratul de

Lector dr. Mihai MAXIM
Universitatea din București

(Continuare în pag. a IV-a)

COPILĂRIA, UNIVERSUL MAGIC
tntr-un cabinet me

dical, mobilat cu cele 
necesare și înzestrat 
cu tot felul de instru
mente — cintare, rigle 
de măsură — telefonul 
sună necontenit. Sur
prindem un crimpei 
dintr-o convorbire : 
„Alo, tovarășa Ionescu 
Tasica ?“. „Da". „Sînt 
mama lui Stefan și 
sink neliniștită că bă
iețelul meu, de două 
zile, nu are poftă de 
mincare și nu doarme 
îndeajuns". „Liniști- 
ți-vă — se aude vocea 
calmă a asistentei — 
la ora . 10,30 sint la 
dumneavoastră ca să-l 
văd".

Am descins, in pri
mele ore ale unei di
mineți, la dispensarul 
de copii Bujoreni, din 
noul cartier 
tean Drumul 
Preocuparea 
nentă pentru 
noilor născuți cunoaș
te aici o activitate fe

bucureș- 
Taberei.
perma- 

asistența

•brilă, plină de grijă și 
răspundere. Atenția a- 
cordată ocrotirii ma
mei și copilului repre
zintă nu numai o 
simplă îndatorire pro
fesională, ci exprimă 
sensul major al iubirii 
pentru micile vlăstare.

Ori de cite ori scrii 
despre universul ma
gic al copilăriei, îmi 
spunea o dată un tinăr 
poet, nu se poate să 
nu faci și putină poe
zie. Și, intr-adevăr, a- 
vea dreptate. Cînd 
intri in holul dispen
sarului, lumea copilă
riei se dezvăluie în 
toată gingășia si fru
musețea ei. Prichin
deii, de diferite virste
— unii care abia 
dezleagă taina primi
lor pași, alții care încă 
nu s-au lepădat de 
primele scutece albe
— umplu sala de aș
teptare intr-un neîn
trerupt concert de su
nete, pe cele mai di-

verse tonalități. Pere
ții, tapetati cu desene 
in culori vii, reprezen- 
tînd personaje dragi 
din lumea basmului si 
a desenului animat, 
atrag privirile mirate 
și curioase ale micilor

terlocutoarea — urmă
rește însușirea de că
tre tinerele mame a 
primelor 
educație 
igienă și _ . . 
copilului. De regulă, 
vin aici ’mame care

de îmbolnăviri 
sau accidente.

ÎNSEMNĂRI

admiratori. „Ei sînt 
generația de miine,- te
melia societății noas
tre, bucuria și ferici
rea părinților" — am 
surprins aceste cuvin
te de la medicul coor
donator, doctor in pe
diatrie, Sofia Vasiliu. 
Am aflat că in ziua 
aceea o serie de copii 
trebuia să , primească 
vaccinul obligatoriu, 
iar părintti lor urmau 
cursul săptăminal de 
puericultură. „Acest 
curs — ne spunea in-

noțiuni de 
sanitară, de 

îngrijire a

sint la primul lor co
pil,
nici părinții cu doi 
sau mai multi 
Cursurile sînt ținute 
de cadre cu o 
experiență profesio
nală și pedagogică". 
Urmărind fișele de în
registrare, am consta
tat că atit rezultatele 
acestor cursuri, cit și 
cele ale muncii depu
se de personalul sani
tar, in dispensar și pe 
teren, sînt foarte bune. 
Nu s-au înregistrat

dar nu lipsesc
copii.
mare

cazuri 
grape

Poate că orice măr
turisire de acest gen, 
cu precizări exacte, 
uneori prea, cunoscute, 
despre, profesie, rezul
tate, pregătire profe
sională nu anticipează 
nimic nou. sau pentru 
că este un lucru mult 
prea firesc care apar
ține, ca o necesitate 
logică, vieții noastre 
de fiecare zi. Si to
tuși, ce poate însemna 
9U exprima acel sim
plu gest cind omul in 
halat alb iți ia copilul 
in brațe, il analizează, 
li ascultă fiecare bă
taie a inimii ? —
dragoste ?, pasiune ?, 
experiență ?, devota
ment?, răbdare?... sau, 
uneori, neliniște ? De
sigur, toate acestea 
formează la un loc 
sensul muncii celor de 
aici, sensul unei mari 
răspunderi pentru fie
care generație trecută

prin mîinile lor. 
imaginea omului 
halat alb, cu propriul 
tău copil in brațe, în
seamnă mult mai mulț. 
Si acest lucru nu poa
te fi exprimat prin 
cuvinte. Rămine doar 
privirea, aceeași, caldă, 
gravă și limpede, fixa
tă pe obrajii mici și 
catifelați ai celor de-o 
șchioapă. Iată-i pe a- 
cești oameni din echi
pa medicului Sofia 
Vasiliu : Tasica lones- 
cu, Aurica Ciobanii, 
Marla Șerban, Elena 
MOdrogan, Maria Ni- 
colau. Aceste femei și 
mame îndeplinesc prin 
munca lor o înaltă în
datorire patriotică, asi- 
gurind permanent cli
matul sănătos, pro
pice dezvoltării vi
guroase a generației 
de miine.

Alexandru
CALiyiACU
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GIURGIU DOLJ intr-un colectiv „Erou ni Muncii Socialiste"

„Ferestrele" dintre ploi
La începutul acestei săptămini, in 

județul Giurgiu s-a declanșat seceri
șul griului, cultură care ocupă o su
prafață de 69 157 hectare. Pină la 4 
iulie recolta ă fost strinsă de pe mai 
bine de 3 000 hectare. Facerii această 
precizare pentru că la numai trei .ore 
de la începerea recoltării a plouat in 
întregul județ, în unele zone cantită
țile de apă depășind 20 litri pe metru 
pătrat. Analizînd această situație, 
biroul comitetului județean de partid 
a stabilit că acolo unde terenul, e 
moale și unde a apărut îmburuiena- 
rea excesivă a lanurilor să se treacă 
la recoltarea manuală. Acționînd în 
aceste condiții. în consiliile agroin
dustriale Frățești 
recoltat manual 
1 200 de hectare.

Sigur, ploile au 
tivitate în cimp. 
știe, recolta de griu trebuie strinsă 
în orice condiții. De altfel, așa cum 
ne-a spus ing. Mihai Miron, director 
la direcția agricolă județeană,' pe 
baza măsurilor stabilite de comitetul 
județean de partid, toate forțele au 
fost organizate astfel incit secerișul 
griului să se încheie în cel mult 
8—10 zile bune de lucru. Cum se 
acționează practic 7

La cooperativa agricolă Daia, în
treaga activitate este coordonată de 
secretarul comitetului comunal 
partid, Ilie Marciu. „Avem o 
bună și acționăm cu toate 
pentru a nu pierde nici un 
griu — spune interlocutorul 
Chiar dacă a plouat, nimeni 
răsește cimpul. Sîntem pregătiți pen
tru a relua imediat activitatea, orga-

și Hotarele s-au 
pină acum peste
stînjenit buna ac- 
Dar, după cum se

de 
recoltă' 
forțele 

bob de 
nostru, 
nu pă-

folosite din plin!
nizindu-ne munca pe module a cite 
patru combine fiecare. Folosim cu 
eficiență fiecare fereastră dintre ploi 
pentru a grăbi secerișul". Continuăm 
dialogul cu Adrian Bagirean, ingine- 
rul-șef al consiliului agroindustrial 
Câlugăreni. De la el aflăm că dato
rită organizării formațiilor de com
bine in funcție de posibilitățile te
renului recolta de griu a fost strinsă 
pină acum pe mai bine de 750 hecta
re. Aici, imediat după seceriș paiele 
sint balotate, terenul eliberat și pre
gătit pentru însămințarea culturilor 
duble, care, în acest consiliu se va 
efectua pe 3 205 hectare.

Pe parcursul raidului sîntem pre- 
zenți la Recoltarea primelor supra
fețe cu gnu la cooperativele agricole 
din Mihăilești, Iepurești, Schitu, 
Ghimpați și Cetate. Peste tot se con
stată o bună organizare a muncii 
pentru realizarea unei campanii 
exemplare Ia secerișul griului. No
tăm însă și o excepție. Lipsa sîrmei 
pentru balotarea paielor, ceea ce îm
piedică însămințarea culturilor duble. 
Pe de o parte, nu s-a asigurat nici 
jumătate din' cantitatea de sirmă ne
cesară la balotarea paielor, pe de 
alta, unitățile agricole nu se grăbesc 
să ridice sirma care se află in baza 
de aprovizionare. Se ințelege că tre
buie luate de urgență măsuri pentru 
rezolvarea acestei probleme, astfel 
încît paiele să fie balotate imediat 
ce combinele părăsesc terenul ca isă 
poată fi însămînțate culturile duble.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii”

Recolta din lan
Ploile căzute în ultimele zile au 

stinjenit desfășurarea normală a 
secerișului in județul Dolj. Totuși, 
ca urmare a bunei organizări a 
campaniei de seceriș, pină joi sea
ra griul a fost recoltat de pe 59 193 
hectare, ceea ce ■ reprezintă 42 la 
sută din suprafața aflată în cultură. 
Cu rezultate peste media pe județ 
se situează consiliile agroindustriale 
Segarcea, Zănoaga, Filiași, Perișor, 
Catane, Bîrca, 
Moțăței. Ce s-a 
respectarea vitezelor 
evitarea pierderilor 7

„Pornind de la baza 
rială și de la faptul 
păioaselor a fost pregătită mai bine 
decit în alți ani. ne-am propus ca 
întreaga suprafață de griu să fie 
recoltată în 9—10 zile bune de lu
cru. a ținut să precizeze tovarășul 
Constantin Dumitru, secretar al co
mitetului județean de partid. Intru- 
cit stadiul de maturare a culturii 
diferă de la o zonă la alta, si chiar 
în cadrul unităților agricole, am re
distribuit peste
Pentru evitarea pierderilor de re
coltă si produse

direct la bazele de recepție

Bechet. Dăbuleni și 
întreprins pentru 

planificate și

tehnico-mate-
că recoltarea

200 de combine.

coltă și produse secundare s-au 
constituit în fiecare unitate agricolă 
echipe speciale care string spicele 
după combine. In unitățile de me
canizare s-au executat peste J 000 
de echipamente cu ajutorul cărora 
vom strînge peste 17 000 tone de 

' pleavă".
Cum se materializează aceste mă

suri de ordin general în unitățile 
agricole 7 Iată o întrebare al cărei 
răspuns am căutat să-l aflăm la fața

locului, !n unitățile agricole din con
siliul 
deține 
7 291 
Prima 
a fost 
suprafața 
fionează 7 
că fiecare 
dată în răspundere cițe unui mem
bru al comitetului orășenesc de 
partid și unui specialist din biroul 
de coordonare al consiliului agro
industrial. La cooperativa agricolă 
„Unirea", 12 combine — o parte din 
ele venite în ajutor de la C.A.P. 
16 Februarie- — lucrau sub directa 
supraveghere a secretarului adjunct 
al Comitetului orășenesc de partid 
Segarcea, Tudor Marița. în urma lor, 
elevi ai liceului din localitate adu
nau spicele căzute, rpașini'de adunat 
și căpițat stringeau paiele, iar discu
rile pregăteau patul germinativ pen
tru culturile duble. Recoltarea griu
lui este avansată și la I.A.S. Se
garcea. „Concomitent cu Încheierea 
recoltării orzului am început sece
rișul griului, ne spune inginerul Cor
nel Cotocu. directorul unității. Acest 
lucru a impus schimbarea setului de 
site, montarea echipamentelor de 
recoltare a plevei din mers, precum 
si o mobilizare exemplară a tuturor 
forțelor

încă 
da griu 
de zor

agroindustrial Segarcea. 
locul intii pe județ, cu 
hectare cultivate cu , „__
constatare : pină acum' griul 
strins de .pe 61 la sută din 

cultivată. Cum se ac- 
Mai întii trebuie spus 
unitate agricolă a fost

care 
cele 

griu.

0 ZI PRIN „UZINA VEGETALĂ11 A BĂRĂGANULUI IALOMIȚEAN
(Urmare clip pag. I)

calității produselor. O atenție deo
sebită se acordă extinderii operati
ve a unor initiative și metode de 
muncă a căror eficientă a fost pro
bată practic. In acest sens amintim 
extinderea la fiecare loc de muncă 
a autocontrolului, introducerea fi- 
șelor de calitate la fiecare produs 
executat, a „jurnalului calității" 
care evidențiază, in fiecare secție și 
atelier, pe baza observațiilor contro
lorilor tehnici, neajunsurile constata
te și cauzele acestora ; organizarea 
în fiecare săptămină — joia — la ni
velul conducerii întreprinderii a 
unor analize operative cu șefii tutu
ror secțiilor si compartimentelor con
sacrate exclusiv calității produselor, 
problemelor care au apărut pe 
parcurs și măsurilor operative ce se 
impun. Au fost înființate in ateliere 
și secții „vitrine ale calității", 
cursuri de policalificare, precum și 
„cercuri ale calității".

— Ideea organizării acestor cercuri 
ale calității — ne 

_ explică inginerul 
Ilie Lăzărescu. 
am preluat-o de 
lă jalții. Dar am 
adâptat-o la con
dițiile noastre si, 
mai ales, la in
tențiile noastre. 
„Cercurile calită
ții" sint formate 
în fiecare atelier 

_ sau secție din- 
' tr-un grup de 

8—10 oameni sau 
chiar mai multi. Nu a fost 
stabilită o limită. Birourile organi
zațiilor de bază au cooptat in a- 
ceste cercuri, pentru început, un 
nucleu de oameni din condu
cerea secției sau. atelierului, maiș
tri, tehnicieni, muncitori, controlori 
tehnici, ingineri, oameni cu expe
riență și competentă în meserie, cu 
idei și pasiune pentru nou, care au 
un spirit critic dezvoltat. Ei au da
toria să privească, să observe munca 
celorlalți oameni, să cerceteze in 
amănunt procesul zilnic de produc
ție, să discute inclusiv cu beneficia
rii noștri, să studieze experiența 
altor colective și, o dată la două săp- 
tămîni, cînd membrii cercului se 
intîlnesc, să'supună discuției colecti
vului respectiv orice propunere și 
sugestie, orice observație privind 
posibilitatea de îmbunătățire a cali
tății produselor pe care le executăm. 
Pe scurt, s-a creat un mijloc în 
plus de a atrage un număr și mai 
mare de cadre la activitatea de 
studiu și analiză a tuturor factori
lor care pot influență și avea con
secințe asupra calității produselor —■ 
de la calitatea concepției produsului, 
a întocmirii documentației, a utilaje
lor și materialelor folosite și pînă la 
pregătirea profesională â oamenilor, 
asigurarea asistenței tehnice,' a apa
raturii de control sau aspecte legate 
de ambalarea și expedierea produse
lor — probleme care pot influența 
și ele asupra calității sau aspectu
lui produselor noastre. Bineînțeles, 
„cercurile calității" sînt colective 
deschise, oricine poate participa Ia 
ședințele lor, oricine poate veni cu 
o idee, cu o sugestie sau propunere. 
Data, ora și locul desfășurării aces
tor întîlniri se popularizează din 
vreme.

— Iar eficacitatea acestor cercuri 7
— Numai în primele cinci luni din 

acest an — precizează interlocuto
rul nostru — s-au făcut peste 600 
de propuneri. Unele foarte impor
tante, altele mai puțin importante, 
dar toate cu efecte directe asupra 
performantelor' tehnice, a calității 
produselor. Cel mai important re
zultat al întregii noastre activități 
constă în faptul că sarcinile de plan 
pe primul semestru al anului, 
inclusiv la export, au fost îndeplinita 
și depășite, că nu am primit nici o 
reclamație asupra calității produselor.

Intr-adevăr, argumente semnifica
tive asupra eficienței acțiunilor în
treprinse de organizația de partid din 
acest colectiv pe a cărui emblemă 
este scris un nume de autoritate șl 
prestigiu — „Electroaparataj".

cumpărătorul achiziționează pe cel 
mai bun. pe cel mai ieftin, pe cel care 
prin performantele tehnice pe care 
le încorporează se situează la cel 
mai înalt nivel al progresului tehnic 
mondial. Multe din produsele noas
tre — și fabricăm peste 1 000 de apa- 
rataje electrice in 3 800 tipodimen- 
siuni — au pătruns în ultimii zece 
ani pe piețele a peste 25 de țări ale 
lumii. Pentru a ne menține și dez
volta numărul beneficiarilor trebuie 
să Oferim continuu, an de an, pro
duse din ce în ce mai bune, mai 
frumoase, mai rezistente. A înțelege 
această imperioasă realitate și a 
acționa în virtutea ei pentru conti
nua îmbunătățire a calității produ
selor înseamnă a acționa cu adevă
rat în spirit revoluționar, așa cum 
ne îndeamnă, cum ne cere cu stă
ruință secretarul general al parti
dului. Acesta este de aceea unul 
dintre obiectivele centrale ale mun
cii politico-educative desfășurate de

La „Electroaparataj" — unitate 
fruntașă, distinsă anul trecut cu ti
tlul de „Erou al Muncii Socialiste" — 
lupta pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și competitiv al pro
duselor a devenit obiectivul numărul 
unu a,l fiecărui om al muncii, al 
întregului colectiv al întreprinderii.

— Multe dintre produsele fabricate 
de noi, precizează inginerul Ilie 
Lăzărescu, șeful compartimentului 
control tehnic de calitate, secretar 
adjunct al comitetului de partid din 
întreprindere se situează din punct 
de vedere calitativ, 
mantelor tehnice, la nivelul celor 
mai bune din lume, 
reale e'fecte pozitive 
realizării în întregime și în cele mai 
bune condiții de calitate a produc
ției destinate exportului direct și 
indirect. Evident, îndeplinirea în 
continuare în mod exemplar a aces
tei sarcini, care, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al 
P.C.R., trebuie să 
se afle în perma
nență pe primul 
plan al preocupă
rilor organelor și 
organizațiilor de 
partid, ca de 
altfel și îndepli
nirea riguroasă a 
planului la toți 
indicatorii. fac 
necesară o coti
tură radicală, cu 
adevărat revolu
ționară. în întreaga 
șurată de comitetul de partid, de or
ganizațiile de bază in modul de abor
dare a problemelor producției.

. — Cu toate că în domeniul calității 
produselor aveți o bună experiență.

— Avem ! Dar tocmai de aceea ni 
se cere și trebuie să facem mai mult. 
De ce să n-o spun, este vorba aici 
și de mîndrie, de orgoliu profesio
nal. Dacă ai devenit cel mai bun în 
domeniul tău de producție, ca să te 
menții pe acest loc trebuie să faci 
in permanentă eforturi mult mai 
mari decit ceilalți care vin din urmă 
și au la îndemînă inclusiv propria ta 
experiență. Este vorba de acel spirit 
de emulație ai întrecerii socialiste pe 
care organizația noastră de partid 
îl stimulează, îl dezvoltă puternic în 
cadrul colectivului. Apoi, o spunem 
deschis, mai avem și noi unele 
neajunsuri care persistă în diverse 
sectoare și pe care, pentru ridicarea 
întregii activități la un nivel supe
rior de calitate și eficiență, trebuie 
să le lichidăm grabnic. Ne obligă 
la aceste eforturi progresul teh
nic mondial. A bate pasul pe loc, 
adică a nu perfecționa și îmbunătăți 
continuu parametrii tehnici și cali
tativi ai produselor realizate înseam
nă a renunța singur la orice șansă 
de competitivitate pe piața interna
țională, 
susține 
zeci de

al perfor-
ceea ce are 
în privința

PRIORITĂȚILE ECONOMICE - 
PRIORITĂȚI ESENȚIALE 

ALE ACTIVITĂȚII DE PARTID
mecanice.

de dimineață. în lanurile 
ale C.A.P. Glod înaintau 
9 combine. Miriștea era 

împînzită de cooperatori cu sacii 
plini de spice rămase după combine. 
,.S-au adunat în cîteva ore vreo 300 
kilograme de spice. Este un lucru 
bun. dar și rău. Bun că nu le lă
săm pe jos. rău că e o muncă în 
plus, iar combinele nu sint. reglate 
corespunzător și n-au ridicătoare de 
spice". își face autocritica președin
tele.

întrucît preluarea recoltei consti
tuie o verigă importantă pe „fluxul 

..tehnologic" al campaniei de seceriș, 
factorii responsabili n-au pierdut 
din vedere baza de recepție. Aici 
activitatea este bine organizată. 
..Avem un program continuu și pu
tem recepționa 1 500 tone griu în 24 
de ore — ne spune ing. Stefan Ni- 
culeț. șeful bazei de recepție Se
garcea. Pentru sporirea ritmului de 
preluare am realizat, prin forte pro
prii, o instalație de precurățire a 
griului, care concomitent cu crește
rea productivității muncii reduce 
consumul de energie electrică".

Fruntașe la recoltarea griului sînt 
si unitățile din consiliile agroindus
triale Bechet, Dăbuleni. Amărăști, 
Catane. Moțătei, Bîrca. Zănoaga și 
Robănești.

activitate desfă- cele 28 organizații de bază din În
treprinderea noastră.

— De fapt, ce obiective concrete 
și-au propus ele în privința calității 
produselor 7 •

— Multe 1 Amintesc doar unul, 
pentru că el sintetizează. în fond, 
toate planurile, obiectivele, angaja
mentele si preocupările noastre, 
în spiritul măsurilor initiate de 
secretarul general al partidului, co
lectivul întreprinderii noastre și-a 
propus în cadrul acțiunii de perfec
ționare a organizării și modernizarea 
producției ca pină în anul 1990 
circa 95 la sută din-producția unită
ții să se situeze la nivelul mondial, 
iar 5—6 la sută din produsele reali
zate să se situeze deasupra nivelu
lui mondial.

Practic, cum acționează în această 
privință comitetul de partid, organi
zațiile de bază 1 Ce metode și forme 
de muncă folosesc 7 Răspunsul la 
aceste întrebări l-am primit discu- 
tind, in continuare, cu secretari ai 
birourilor organizațiilor de bază, cu 
comuniști din diferite secții și sec
toare ale întreprinderii. Pe baza 
unor studii și analize întocmite de 
colective speciale, comitetul de 
partid a inițiat ample dezbateri pri
vind direcțiile principale de acțiu
ne : perfecționarea organizării pro
ducției în fiecare secție, moderni
zarea unor procese tehnologice, re- 
proiectarea și miniaturizarea produ
selor și reducerea consumurilor de 
materiale, mai buna organizare a flu
xului tehnologic de fabricație șl 
transport, îmbunătățirea controlu
lui tehnic de calitate. Derfec- 
tionarea pregătirii profesionale. Toa
te aceste probleme au fost exa
minate în fiecare secție, în fiecare 
compartiment al întreprinderii. 
Aceasta a determinat îmbunătățirea 
tematicii adunărilor generale de 
partid, sporirea caracterului concret 
și combativ al dezbaterilor, ridicarea 
exigenței controlului de partid, creș
terea răspunderii și întărirea ordinii 
și disciplinei, sporirea numărului 
propunerilor făcute de comuniști 
pentru îmbunătățirea directă a cali
tății produselor, a organizării mun
cii, a înlăturării unor neajunsuri. 
S-a statornicit, ca regulă, ca în fie
care adunare generală de partid 
maistrul principal al atelierului sau 
șeful secției să prezinte o informare 
privind calitatea produselor realizate 
în luna anterioară pe formații și 
oameni ; de asemenea, cadrele cu 
funcții de răspundere raportează 
sistematic în adunările generale ale 
organizațiilor de bază asupra modu
lui în care-și îndeplinesc atribuți
ile și sarcinile legate de sporirea

obiectiv. Așa că fă bine și 
stai de vorbă cu fiecare 
om din sat, pe vîrste si Pe 
ocupații și ai să constați 
că fiecare biografie de ță
ran român e senzațională. 
Și, după ce ai să stăpi- 
nești bine totul, ai să în
țelegi atunci cpm trebuie 
și cifrele, producțiile și 
fata nouă a agriculturii 
noastre. Concluziile au să 
vină de la sine. Senzațio
nalul nostru, măi Fănică. 
miroase a pline proaspătă, 
smulsă pămîntului cu mul
tă sudoare, cu forte 
conștiente de cum 
filozofia lumii".

— Chiar așa i-ati
— Cam așa, că altfel, cu 

siguranță greșea. De ce 
v-am povestit întîmplarea 

’ asta 7 Pentru că griul e 
frumos, porumbul pro
mite foarte mult, floarea- 
soarelui se arată și ea dar
nică. vitele dau lapte bun 
dacă sînt îngrijite bine, cu 
răspundere, și noi așa si 
acționăm, vedeți și dum
neavoastră —. dar în spa- 
tple tuturor acestor rezul- 

- ritțirmte cu muncă
multă și cu gîndire si mai 
multă se află oamenii, 
conștiința lor. dorința lor 
de a-și îndeplini exemplar 
menirea lor firească în so
cietatea în care 
singdrii 
vă spun 7 Campania asta 
este in ordinea firească a 
lucrurilor. Unde sînt re
zultate foarte bune aflăm 
și oameni foarte buni ; 
unde sint rezultate -mai 
slabe sint și oameni care 
au putința să fie mai buni, 
numai să pună osul la 
treabă și-și îmbogățesc 
biografia eu evenimente 
de toată lauda.

Poți să nu fii de acord 
cu un asemenea mod sănă
tos de a gîndi 7

te acestea discutăm, de 
fapt, despre griu. despre 
campania de recoltare, un 
moment din fluxul tehno
logic agricol...

— Păi, altfel cum 7 
Cum ar putea crede ci
neva că se poate ajunge 
la 5 000 de kilograme lă 
hectar fără să se fi petre
cut evenimente foarte im
portante in conștiința ță
ranului... Să vă povestesc 
o întimplare care spune 
ceva, in sensul acesta, 
cred eu. Ne-a sosit, intr-o 
zi, un sociolog american, 
care-și pusese în gînd să 
facă un' studiu despre 
cooperativa agricolă ro
mânească, despre drumul 
rezultatelor ei. mă rog. 
despre noua structură a 
satului românesc. Stau în
delung de vorbă cu el, mă 
întreabă de viata mea. Și 
i le spun pe toate, cu sin
ceritate, cum au fost și 
cum sînt. Și el se entu
ziasmează. spune că totul 
e senzațional, ia note pes
te note. Treptat. încep să 
înțeleg că omul meu apucă iuiuiv±
pe un drum • greștt. c» e . obtinute
primejdie sa traga conclu
zii pornind de la b biogra
fie. pe care nici nu o avu
sese în plan și de la niște 
cifre statistice, întemeiate, 
în realitate, pe un proces 
uman și social de uriașă 
mărime și profunzime. Să 
facă yn lucru serios, să 
nu se joace — am gindit 
eu — să pornească de la 
viata oamenilor, mai întii. 
să-l ajut să fie 
lucrarea lui. 
bună credință, 
prin translator.
„Măi 7“ ' 
Stephan sau Steven, ' dar 
îmi era la îndemînă să-i 
zic Fănică — măi. Fănică, 
tu trebuie să faci o sinte
ză. măi băiatule, că ești 
sociolog și trebuie să fii

spunea gazda noastră — 
să-i dea mereu pămintului 
de lucru, așa cum ne cere 
cu stăruință neobosită se
cretarul general al parti
dului nostru. Și să-i dea 
de lucru nu oricum, ci in 
așa fel. prin aplicarea ce
lor mai înaintate cuceriri 
ale științei agricole, incit 
să-i smulgă recolte din ce 
in ce mai bogate. Trăim 
cu toții, noi. țăranii, bucu
ria fiecărui succes .— re
colte cum nu s-au mai

■ văzut la noi, de 4 000—5 000 
kilograme griu la hectar 
sau de 15—20 de tone și 
chiar mai mult la porumb. 
Rezultatele acestea însă 
înseamnă multă muncă, 
înseamnă nopți petrecute 
cu studiul cărții de spe
cialitate. cercetări migă
loase și nu întotdeauna 
izbutite de la început pe 
loturile experimentale. în
seamnă autoimpunerea 
unei discipline umane și 
profesionale riguroase cu 
care țăranii nu prea au 
fost obișnuHi. Cu voință, 
își însușesc disciplina a- 

. ceasta. își gindesc munca 
-și viata intr-un spirit, nou. 
în spirit'revoluționar.'

— I-am întilnit pe coo
peratori 
griu. la 
lui din 
strinsul 
gătitul 
recolta anului viitor. E ca 
într-un flux tehnologic 
complicat și precis.

— Un flux căruia țăra- 
despre , hui de-acum ii dă răspun- 

produce, 
in drep-

ialomițean, 
fascinanta 

a Bărăga- 
păminturile 

in jurul 
un metru

Ne primește din nou șo
seaua nordului 
călători prin 
uzină vegetală 
nului. Privim 
care . defilează 
nostru — nici
pătrat nu odihnește, chiar 
capetele de locuri, altădată 
mai neglijate, sint frumos 
corectate, produc din plin. 
Si nu numai în cimp e 
evidentă grija ca pămintul 
să lucreze, să producă. In ' 
toate satele prin care am 
trecut ulițele mărginite de 
înguste alei pietruite sau 
asfaltate s-au transformat 
în adevărate grădini. La 
prima vedere, ai fi tentat 
să socotești ,că nu-i mare 
lucru, că in balanța zeci
lor, și zecilor de mii de 
hectare arabile ale zonei și 
ale județului n-ar conta 
fișiile de pămint din inte
riorul localităților, fișii pe 
care acum crește cartoful 
sau tomata sau... Unul din 
gospodarii județului insă, 
căruia . i-am mărturisit 
ginduln&pesta, ne-a contrar 
zis pe-loc și. scoțindu-.și 
carnetul de însemnări, 
ne-a' arătat un calcul foar
te simplu făcut de el — 
toate acele fișii de pămint 
pe care creștea, pină de 
curind, doar iarba și bălă
riile ' însumează.
1 000 de hectare 
e mai mult decit 
re. retează orice 
tariu.

Despre pămint. 
datoria .lui de a 
de a fi tot timpul . .
ttirile lui firești, am'dis
cutat și cu președintele 
cooperativei agricole din 
Grindu, tovarășul Angliei 
Mirceă Dan, Erou al Mun
cii Socialiste.

— Asta e optica țăranu
lui nostru de acum — ne

de fapt.
1 Cifra 
grăitoa- 
comen-

la recoltat de 
prășitul porumbu- 
cultura a doua, la 
furajelor, la pre- 
ogoarelor pentru

suri tot mai prompte și. 
mai ales, competente teh
nic și științific. Ca să a- 
jungă insă la aceste răs
punsuri, în biografia fie
cărui țăran s-au petrecut, 
în toți acești ani. trans
formări de viată, de gin- 
dire foarte importante.

— Discutind despre toa-

corect în 
dacă e de 

Așa că, 
. îi spun : 

Fănică — ii chema

unite., 
merge

spus 7

ei sînt
stăpini. Cum să

Nicolae BABĂLAU 
corespondentul „Scînteii

Iar astăzi orice vînzător își 
oferta pentru un produs cu 
argumente. Si, bineînțeles,

Recoltarea griului pe terenurile C.A.P, Câlugăreni, județul Giurgiu
Foto : Agerpres
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NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ fi
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT |
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE J

In tara noastră, din inițiativa 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, industria 
reciclării s-a organizat intr-un sistem 
unitar. Rezultatele înregistrate in 
acest domeniu in ultimii ani atestă 
faptul că activitatea de recuperare 
și valorificare a materialelor refo- 
losibile s-a constituit intr-un sector 
important al economiei, sfera sa de 
cuprindere extinzindu-se. in strinsă 
legătură cu cerințele producției. In 
balanțele materiale ale anului 19S6 
s-a prevăzut in mod distinct cit 
anunțe din resursele materiale de
terminate ca necesare pentru fiecare 
întreprindere urmează să fie asigu
rate din materialele refolosibile pro
venite din producție ori din colectă
rile de la populație. Implicațiile a- 
cestei prevederi nu mai necesită co
mentarii. de vreme ce se ințelege de 
la sine că, numai in măsura in care 
se vor asigura cantitățile de mate
riale refolosibile stabilite, între
prinderile vor dispune integral de 
resursele materiale necesare pentru 
realizarea planului de producție.

Tinind deci seama de sarcinile 
prevăzute, se poate aprecia că. in ge
neral, pe primele șase luni ale a-, 
cestui an s-au obținut rezultate 
bune în recuperarea anumitor ma
teriale refolosibile. Multe unități 
industriale au îndeplinit și chiar 
depășit planul de recuperare și va
lorificare a materialelor refolosibile. 
Printre acestea se numără Întreprin
derile bucureștene „23 August", 
„Timpuri noi'" și de mașini grele ; 
întreprinderile de autoturisme si 
textilă din Pitești ; întreprinderea de 
stofe „Dorobanțul" din Ploiești ; în
treprinderile „Victoria" și de indus
trie a linii din Timișoara ; între
prinderea forestieră de exploatare 
și transport din Brașov. întreprin
derile ..Arta". ..1 Mai" și de con
fecții din Oradea etc.

Totuși, pe ansamblu, situația în
deplinirii sarcinilor de plan in do
meniul recuperării și valorificării 
materialelor refolosibile nu este in 
toate cazurile corespunzătoare. Ast
fel. planul de recuperare și colec
tare nd primul semestru a fost, 
îndeplinit numai in proporție de 91 
la sută la fier vechi,, de 86 la sulă 
la metale neferoase, de 68 la sută 
la hîrtii-cartoane, de 36 la sută la 
cioburi de sticlă și de 27 la sulă 
la mase plastice. Care sint cauzele 
acestor neimpliniri 7 Fără a intra

în detalii, se cuvine relevat, în pri
mul rind, că în anumite unități 
economice nu s-au întocmit, la în
ceputul anului, bilanțurile materia
le, documente importante prevăzute 
de lege care trebuie să specifice 
clar cantitățile de materii prime și 
materiale ce urmează a fi introduse

fost utilizată doar in proporție de 39 
la sută. O serie de unități economice, 
în loc să gospodărească cu maximă 
grijă și să utilizeze toate materiile 
prime și materialele refolosibile re
zultate din procesele de producție 
și din consum, în așa fel încît nici 
o resursă să nu fie irosită și tot 
ce poate fi valorificat să fie predat 
— fără întirziere și fără pierderi — 
industriei reciclării, au preferat, 
din comoditate, să le arunce la 
haldele de reziduuri menajere ale 
orașelor, o dată cu evacuarea gu
noaielor din spatiile de producție. 
Astfel. în urma unor sondaje efec
tuate de organele de control ale 
Ministerului Aprovizionării și Con

ne permite o integrală trecere In 
revistă.

în orice caz, trebuie spus că multe 
unități socialiste din țară continuă 
să trimită la centrele de colectare 
materiale refolosibile nesortate și, 
pe bună dreptate, unitățile de co
lectare refuză să le primească. Con
ducătorii auto și însoțitorii lor, în 
loc să se întoarcă cu materialele Ia 
întreprindere și să informeze con
ducerea de această situație, preferă 
să meargă la halda de reziduuri me
najere unde scapă repede și ușor 
de încărcătura nedorită. Această si
tuație este încurajată și. de atitudi
nea de tolerantă manifestată de 
recuperatori, de lucrătorii cen

PENTRU 0 MAI BUNĂ APROVIZIONARE 
A ÎNTREPRINDERILOR - 0 BUNĂ ACTIVITATE 

IN INDUSTRIA RECICLĂRII
în procesele de fabricație, cele care 
se vor regăsi in produsele fabricate, 
precum și cantitățile și structura re
surselor materiale recuperate, cu 
destinații precise pentru fiecare in 
parte. Totodată, nu s-au organizat la 
fiecare loc de muncă, în secții și 
ateliere, selectarea și colectarea se
parată, in conteinere distincte, pe 
tipuri, mărci și calități, a tuturor 
materialelor refolosibile rezultate din 
procesele de producție și consum. 
Neajunsuri se constată și in organi
zarea depozitării materialelor recu
perate. In același timp, se Înregis
trează întirzieri in dotarea cu uti
laje adecvate-pentru pregătirea știre 
livrare a acestor materiale (instala
ții de tăiere, balotare, mărunțire» 
brichetare, spălare etc.), iar asigura
rea și folosirea rațională a mijloa
celor de transport pentru expedie
rea materialelor pregătite lasă de 
dorit.

Muite unități economice continuă 
să expedieze la depozitele centrelor 
de colectare materiale refolosibile 
metalice nesortate și nepregătite, 
ceea ce determină refuzarea lor de 
către beneficiari sau declasarea va
lorică. Un control efectuat la Com
binatul "siderurgic Hunedoara a scos 
in evidentă că. din cantitatea de 
64 269 tone de fier vechi intrată in 
unitate, in perioada 1—25 mai a.c., 
24 801 tone erau nepregătite, ceea 
ce înseamnă că la un număr de 113 
vagoane, capacitatea de transport a

trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
la o serie de halde pentru reziduuri 
menajere din mai multe orașe și 
municipii, s-au constatat grave în
călcări ale legislației în vigoare.

Dintre cazurile de „flagrant delict 
de risipă" surprinse, practic, in toate 
județele țării, cu ocazia sondajului 
mai sus amintit, ne vom opri apar 
asupra cîtorva. Bunăoară, la halde
le de reziduuri menajere din mu
nicipiul Brașov, în perioada 21—25 
martie a.c., întreprinderea de auto
camioane a trimis cu 16 mijloace de 
transport — unele cu remorcă — în
seninate cantități de metal (piese 
rebutate, capete și ștraifuri de la 
croire etc.), hirtii-cartoane, cocs me
talurgic, nisip și zgură de turnătorie, 
corpuri abrazive și alte materiale a- 
mestecate cu gunoi. La haldele de 
reziduuri menajere din municipiul 
Craiova, în perioada 22—26 martie 
a.c., întreprinderile „Oltcit" și „E- 
lectroputere" au trimis 25 autoca
mioane cu fier vechi, mase plasti
ce, hîrtii-cartoane și cioburi de 
sticlă, în amestec cu reziduuri stra
dale si uzinale. Iri municipiul Bucu
rești. doar la halda „Glina" si doar 
într-o singură zi — respectiv 28 
martie a.c. — âu fost surprinse o 
mulțime de cazuri de condamnabilă 
irosire a unor materiale refolosibile 
valoroase. De fapt, lista cu ase
menea exemple negative- suprin- 
se si în alte localități ale tării 
ește mult mai lungă, dar spațiul nu

tralei pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile si ai 
întreprinderilor de colectare jude
țene, cit și a municipiului Bucu
rești, care nu aplică prevederile 
legii.

Or, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., trebuie să se 
acționeze mai ferm in direcția 
recuperării și refolosirii surselor de 
energie, de materii prime și mate
riale, de piese și subansamble, pe 
această cale urmind să se asigure 
acoperirea intr-o proporție însemna
tă. în unele sectoare de peste 50 la 
sută, a necesarului de materii pri
me și materiale. Cum ar trebui să 
se acționeze in vederea îmbunătă
țirii, în continuare, a întregului me
canism de recuperare, colectare și 
valorificare a materialelor refolosi
bile 7 O primă măsură care se im
pune, în acest sens, este întocmirea 
în toate întreprinderile și în cel mai 
scurt timp a bilanțurilor materiale 
care să oglindească clar modul de 
utilizare a, tuturor cantităților de 
materii prime și materiale intrate in 
producție. La fel de necesară este 
și elaborarea în toate unitățile eco
nomice a unor programe proprii de 
măsuri vizînd ; îmbunătățirea la fie
care loc de muncă a activității de 
recuperare și sortare pe calități și 
sortimente a tuturor materialelor 
refolosibile rezultate din procesele de

producție, prin dotarea cu contei
nere sau miniconteinere pentru co
lectarea selectivă a acestora ; in
tensificarea activității de valorifica
re a pieselor și subansamblelor re
zultate din casarea și dezmembrarea 
mașinilor și instalațiilor ; pregătirea 
întregii cantități de șpan rezultate 
din prelucrări și livrarea acesteia 
în stare brichetată sau balotată, in 
acest scop asigurindu-se dotarea sau 
autoutilarea cu instalații de mărun- 
țit, balotat și brichetat ; livrarea o- 
perativă la unitățile beneficiare a 
materialelor refolosibile in stare pre
gătită, adică sortate, mărunțite, com
pactate, balotate, brichetate etc. In 
acest scop, trebuie folosite integral 
capacitățile existente pentru pregă
tirea, prelucrarea și valorificarea 
materialelor refolosibile, iar capaci
tățile de producție restante din anul 
trecut, precum și cele prevăzute în 
planul be acest an, să fie cît mai 
curind puse în funcțiune.

Pentru ca nici o cantitate de ma
teriale refolosibile să nu se piardă, 
să nu mai ajungă la haldele mena
jere, esențial este să, se opereze o 
schimbare de mentalitate la toți cei 
care se lac vinovați de asemenea si
tuații. In acest scop, se cer diver
sificate formele de educare a oa
menilor muncii, a tuturor cetățeni
lor, in spiritul grijii pentru recupe
rarea oricărei resurse refolosibile 
rezultate atit din producție, cit și 
din consum. De o deosebită efi
ciență s-ar dovedi, bunăoară, orga
nizarea de dezbateri și de acțiuni 
gospodărești, pe întreprinderi și lo
calități, privind amplificarea acti
vității de recuperare a materialelor 
refolosibile.

Ca proprietari ai avuției naționa
le. ca producători și beneficiari a 
tot ce se realizează in țara noastră, 
sintem cu toții interesați ca indus
tria reciclării să funcționeze cit mai 
eficient, lamei mai înalți para
metri, pentru a asigura pe această 
cale cantități cit mai mari de ma
terii prime și materiale absolut ne
cesare pentru înfăptuirea obiective
lor economice pe care ni le-am 
propus în acest an și pe întregul 
cincinal. Funcționarea și perfecțio
narea industriei reciclării materiale
lor refolosibile necesită, pe lingă 
investiții materiale, mai multă pa
siune și simț de răspundere, mai 
mult efort organizatoric. Acest a- 
devăr trebuie bine înțeles de fiecare 
colectiv de oameni ai muncii, de 
fiecare muncitor, specialist, de fie
care cetățean.

Inq. Ion Gh. BADEA
Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale 
și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe

Al. PINTEA

De două ori doctor
— Nu prea știu cum 

să incep discuția 
dumneavoastră. E 
de firesc, dar, din pă
cate, atit de puțin 
mun exemplul de via
ță pe care-l dați, incit 

-- -1 vă

cu 
citit
co

*

L.

mă întreb... ce să 
întreb mai întii 1

— Am să incep eu 
cu răspunsul la o 
trebare pe care mt-au 
pus-o alții, chiar dacă 
nu vă trece prin gind: 

■nu smt superstițioasă, 
nu sînt adepta nici 
unei secte religioase 
(s-a intimplat să fiu 
„testată" de femeile 
mai curioase cu cite o 
bucățică de șorici sau 
un pic de vin, stimind 
stupoare că nu le re
fuzam). Da, am opt 
copii, nu din alte mo
tive, ci pentru că îmi 
Plac nespus de mult 
copiii și pentru că 
n-am putut concepe 
vreodată să întreprind 
ceva ca să evit o naș
tere. De altfel, tot 
dragoste de copii 
ales și profesia 
medic pediatru.

— Majoritatea me
dicilor pediatri își iu
besc micii pacienți, 
dar nu toți au cite opt 
urmași.

— Toți medicii știu 
că tutunul e dăunător, 
combat fumatul, dar 
nu toți sint nefumă
tori.

— E aceeași situa
ție 7

— Poate că. în esen
ță, e aceeași. Ca me
dic știi cel mai bine 
riscurile și consecin- 

evitării unei sar- 
știi că, în gene-

in-

din 
am 
de

țele
•cini,....................
ral, sănătatea femeii 
este
tă de respectarea na
turii, a legii firii de a 
avea urmași. întreru
perile de sarcină sint 
nu numai nelegale, 
nemorale, ci si un joc 
riscant pe miza vieții. 
Cu cit ai mai mulți 
copii, cu atit teama 
de a nu-i lăsa orfani

direct condiționa-

cum de reușesc 
să crească un

prin riscul unei între
ruperi a sarcinii este 
mal puternică decit 
orice alt considerent.

— Totuși, tovarășă 
doctor Casandra Ni- 
chita, revenind la ceea 
ce spune medicul și 
ceea ce face medicul : 
nu cumva analogia cu 
fumatul e prea for
țată 7 Una e să aprinzi 
ori să nu aprinzi o ți
gară, alta e să crești 
un copil. Vorbim ca 
dificultate.

— Tocmai asta cred 
că e greșeala pe care 
o fac. mulți părinți, 
inclusiv colege de-ale 
mele ; își închipuie că 
a crește mulți copil e 
mal greu decit a creș
te unul singur, tn rea
litate este exact in
vers. Eu nu mă dumi
resc 
alții
singur copil. Cum de 
nu le e greu, foarte 
greu !

— Vreți să spuneți 
că unde 
se ajută

— Da, 
înțeles, , 
piii mai 
unul pe 
numai asta. O casă de 
copii înseamnă o anu
mită atmosferă, 
anumit climat...

— ...Mai multă 
selie...

— ...Aș
degrabă 
bucurie, 
poate asocia cu oare
care dezordine. Or, 
într-o familie num t- 
roasă domnește, nu 
se poate să nu dom
nească, ordinea. Fie
care își are locul său, 
fiecare își are atribu
țiile lui, și asta nu 
pentru că, soțul meu e 
ofițer, ci pentru că 
altfel nu se poate, tn 
plus, unele trăsă
turi fundamentale ale 
omului de mare ca
racter se dezvoltă in
comparabil mai pu
ternic : altruismul,
sinceritatea, modera-

sînt mai mtilfi 
între ei.
sigur, binn- 

așa este : co- 
mulți se cresc 

• altul si nu

un
ve-

maifolosi 
cuvintul 
Veselia se

ția. Un singur copil 
îți pretinde mereu 
ceva, iar dacă nu pre
tinde el părintelui, are 
părintele o grijă exa
gerată să-l — scuzați 

. cuvintul — indoape.
Copiii răsfățați, care 
p'e urmă au atitea de 
pătimit, au fost de 
regulă singuri la pă
rinți. Cind sint mulți, 
primul lor reflex e de 
a oferi, nu de a cere.

— Și totuși... Copii 
copii 
chiar

la dispensar, 
acasă... Nu e 
niciodată greu 7

— Cind a fost să în
grijise de rujeolă pa
tru dintr-o dată (acasă, 
'Pe lingă cei din cir
cumscripție), 
'spune că 
Dar" cind 
cu femei 
capăt al 
te opresc 
și-ți cer o părere me
dicală, motivindu-si 
încrederea că „știu că 
sinteți mamă de copii" 
atunci parcă prinzi 
aripi.

— Sînt curios cum e 
la „Pomul de iarnă" 
in casa dumneavoas
tră.

— Minunat. $1 la 
„Pomul de iarnă", și 
in fiecare duminică. 
Și cind plecăm in con
cediu. Acum ne-am 
mai împuținat — cinci 
dintre el au peste 20 
de ani, Georgeta a 
ajuns medic, Gheor- 
ghe, profesor, însurat 
șl tată de copil... Dar 
cind erau mici și Ple
cam in concediu re
zervam la agenția 
C.F.R. un comparti
ment și jumătate.

...Un compartiment 
și jumătate de oameni 
și omuleți nășeați din 
același suflet. Din 
compartimentul acelu
iași suflet. Cu moti
vația cea mai natu
rală și cu sentimentul 
că c cel mai ușor. 
Simplu. Ca firea.

nu pot 
a fost ușor, 
te intilnești 
din celălalt 
Craiovei si 
pe stradă,

Sertjhi ANDON
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ÎNVĂȚĂMINTE VALOROASE DIN EXPERIENȚA FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

în județul 1 SPIRITUL GOSPODĂRESC SI RĂSPUNDEREA CIVICĂ, 
lftȘl. MARILE ENERGII ALE PR OGR ES HUI TUTUROR EOCAUTĂII10 R

Spațiu legendar de istorie și de cultură românească, județul lași 
este conectat puternic la marea operă a construcției și devenirii noastre 
socialiste, reprezentind o zonă de frunte a țării in diferitele domenii ale 
creației materiale și spirituale.

îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., județul lași - ase
meni tuturor județelor României - a cunoscut o dezvoltare de un dina
mism impetuos și de o complexitate fără precedent. Ca urmare a pro
gramelor stabilite și înfăptuite, a marilor fonduri de investiții alocate, a 
hărniciei oamenilor muncii și cetățenilor, în frunte cu comuniștii, în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" județul lași a înregistrat, an de an, mereu mai 
multe-infăptuiri - în industrie, în agricultură, în dezvoltarea edilitară a 
localităților, în invățămînt, cultură, ocrotirea sănătății și in toate celelalte 
domenii economico-sociale.

In dezvoltarea multilaterală a județului lași s-au înscris, ca momente 
hotărîtoare, de referință, , vizitele de lucru întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în repetate rînduri, care, prin analizele și discuțiile 
concrete, la fața locului, cu cadrele județului, cu oamenii muncii, au 
jalonat importantele direcții și obiective ale progresului, ale înfloririi mul
tilaterale a acestor plaiuri, asemeni tuturor zonelor și județelor țării.

Odinioară practic lipsit de industrie, județul lași este prezent astăzi 
In ansamblul puternic și armonios al economiei naționale prin între
prinderi puternice, moderne, renumite în țară și peste hotare. Beneficiind 
larg de avantajele dotării materiale și cu specialiști a unităților agricole 
socialiste, agricultura județului a cunoscut, de asemenea, o dezvoltare 
fără precedent. Vechile tradiții culturale ieșene au fost ridicate pe o 
treaptă superioară prin avintul vieții științifice, al invățămintului, artelor 
care dispun astăzi de o bază materială de neimaginat în trecut.

!n toate aceste infăptuiri se regăsește și activitatea consiliilor popu
lare de la orașe și comune, care au cunoscut în acești ani o continuă 
lărgire a atribuțiilor lor, dobîndind importante răspunderi pentru asigu
rarea îndeplinirii planurilor de dezvoltare economico-socială in profil teri
torial, pentru realizarea sarcinilor din industrie, agricultură, în activitatea 
edilitar-gospodărească. Adevărate organe ale autoconducerii și autogos
podăririi teritoriale, consiliile populare au folosit cadrul generos al de
mocrației noastre socialiste depunind eforturi și străduințe neobosite pen
tru realizarea tuturor programelor și planurilor in profil teritorial, pentru 
atragerea cetățenilor la buna gospodărire a tuturor localităților.

Rezultatele deosebite ale acestei activități au făcut ca, in întrecerea 
socialistă dintre consiliile populare pe întreaga țară, Consiliul popular al 
județului lași să se claseze pe locul întii patru ani la rind - 1982, 1983, 
1984, 1985 - fiind distins pentru aceste rezultate deosebite cu înaltul 
titlu de EROU AL MUNCII SOCIALISTE.

Una din principalele pîrghii ale obținerii acestor rezultate remarca
bile; este larga participare a maselor de cetățeni la activitatea edilitar- 
gospodărească, aportul concret al tuturor locuitorilor Ia dezvoltarea, în
treținerea și înfrumusețarea orașelor și comunelor, la realizarea obiecti
velor de larg interes economico-social - rezultat al străduințelor consiliilor 
populare de a stimula inițiativele și spiritul gospodăresc al tuturor locui
torilor, dorința și mîndria lor de a-și vedea localitățile în care trăiesc și 
muncesc tot mai frumoase, tot mai civilizate.

Consacram coloanele de fată experienței, principalelor metode 
muncă folosite de .Consiliul popular al județului lași, recent decorat.

de

Sub îndrumarea permanentă 
a organizațiilor de partid

Evidențiindu-se rolul consiliilor 
populare din județ, se cuvine 
subliniat că rezultatele pozitive 
înregistrate sint legate nemijlocit 
de îndrumarea permanentă a aces
tora de către organizațiile de par
tid. Tovarășul Neculai Ibănescu, 
prim-vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Consiliului popular 
județean Iași, ne-a vorbit pe Jarg 
despre acest aspect de importanță 
esențială.

— înscris în ritmul dinamic al 
dezvoltării multilaterale a întregii 
patrii, județul nostru s-a bucurat 
din plin de grija partidului și a 
statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. De la Con
gresul al IX-lea și pînă acum, 
secretarul general al partidului a 
efectuat 10 vizite de lucru în ju
dețul Iași, toate încheiate cu in
dicații și decizii deosebit de pre
țioase, pe baza cărora au fost al
cătuite programe și planuri con
crete de măsuri și activități, ce 
au condus în acest răstimp la mar
cante creșteri calitative, spectacu
loase, în toate sectoarele vieții 
economico-sociale. Acest spirit re
voluționar. dinamic. exigent și 
constructiv a inspirat comitetul 
județean de partid, organele și or
ganizațiile locale de partid, care au 
asigurat, pas cu pas. o îndrumare 
atentă, efectivă, a muncii consi
liilor populare și a organismelor 
obștești, democratice.

— Ce probleme au stat în centrul 
atenției consiliilor populare din ju
deț ?

— în lumina sarcinilor trasate 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului. pe baza hotăririlor Con
gresului al III-lea al consiliilor 
populare, preocuparea noastră 
principală a fost traducerea în 
practică a tuturor planurilor în 
profil teritorial, realizarea sarcini
lor din industrie și din agricultu
ră — numai pe suportul dezvol
tării economice puțind să se desfă
șoare cu succes activitățile din 
țiomeniul edilitar-gospodăresc și 
din celelalte domenii de larg inte
res obștesc.

— Realizările deosebite obținute 
de consiliul popular județean în 
întrecerea socialistă exprimă, desi
gur, șl suma realizărilor obținute 
de fiecare consiliu popular (muni
cipal. orășenesc, comunal).

— Fără contribuția substanțială 
a tuturor verigilor din teritoriu

firește că nu s-ar fi putut ocupa 
locul întij pe tară patru ani la 
rind. Spre exemplu, Iașiul și -Paș-

' - —i fost an de an printre 
. " , J țară (la catego-

respectivă de orașe), iar 
cele 10 comune situa- 
fiecare . an, pe locul 

țară, județul nostru a 
fiecare dată, cite o repre- 

ori

caniul au t. 
fruntașii., pe 
ria 
printre 
te, în 
întîi pe 
avut, de 
zentantă : ori Movileni, ori Bi
volari, ori -r- de patru ani conse
cutiv — Ruginoasa. Consiliile 
populare dispun de cadre compe
tente, bine pregătite, de marile 
energii ale spiritului gospodăresc a 
nenumărați cetățeni destoinici, cu 
inițiativă; succesul este condiționat 
de stilul și de metodele muncii, de 
felul în care 
inițiativele și

reușim să canalizăm 
forțele obștești, fo-

Prin întărirea

Orașul Pașcani devine an de an mol frumos, mal înfloritor prin grija edililor și locuitorilor săi Sandu Cristian
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în întrecerea socialistă organizată între consiliile populare județe
ne în anul 1.985 au fost luați în considerație 15 indicatori, lată cum au fost 
îndepliniți acești indicatori de către Consiliul popular al județului lași (în 
procente).

o

Darea în folosință a locuințelor 
Producția netă industrială 
Producția fizică industrială
Investiții puse în funcțiune — total 
Productivitatea muncii
Cheltuieli la 1 000 lei producție 
Exportul valoric — total
Prestări servicii către populație 
Venituri proprii la bugetele locale 
Beneficii nete
Livrări de mărfuri către fondul pieței 
Obiective de interes obștesc executate 
Pfin contribuția bănească a locuitorilor 
Reducerea consumurilor normate (carbu
ranți, energie electrică, materii prime) 
Recuperarea resurselor materiale refolo- 
sibile și a resurselor energetice 
Lucrări realizate prin muncă patriotică'

losind pîrghiile democratice de 
consultare și antrenare a maselor 
largi de cetățeni la traducerea in 
fapt a proiectelor întocmite și defi
nitivate tot împreună cu ei. cetă
țenii.

autoconducerii
și autogospodăririi

Congresul al 
lor populare 
îndatorirea organelor locale ale 
puterii și administrației de stat de 
a acorda o atenție deosebită în
tăririi autoconducerii și traducerii 
în viață a principiilor autogospo
dăririi în profil teritorial, adop- 
tînd programe corespunzătoare. 
Consiliile populare din județul 
Iași au acționat cu perseverentă 
pentru înfăptuirea acestora, potri
vit Legii privind autoconiducerea, 
autogestiunea și autofinanțarea te- 
ritorial-administrativă, reușind în 
acest sens un șir de realizări. Unele 
dintre acestea ne-au fost prezen
tate de tovarășul Ion Rotaru — 
șeful secției planificare, dezvolta
re, organizare a consiliului popu
lar'județean .

• Fiecare localitate are un plan 
propriu de dezvoltare a produc
ției, prin aplicarea căruia asigură 
atît satisfacerea obligațiilor către 
fondul de stat, cît și necesitățile 
pentru consumul populației respec
tive. Au devenjt o practică siste
matică analizele operative ale co
mandamentelor speciale — deca
dal. săptăminal și deseori zilnic
— asupra stadiului de îndeplinire 
a indicatorilor de bază.
• Generalizarea autofinanțării

— ca instrument important al 
autoconducerii și autogospodăririi 
în profil teritorial — a constituit.

in-Iea al consilii- 
a subliniat cu tărie 

organelor
de asemenea, o preocupare per
manentă pentru fiecare consiliu 
popular, care are bugetul său pro
priu de venituri, și cheltuieli. Por- 
nindu-se de la principiul că nici 
o localitate nu poate să cheltuias
că mai mult decît mijloacele pe 
care le realizează, se are în vede
re, în același timp, și principiul că 
nu se poate cheltui sau consuma 
tot ce se produce —, intrucit fie
care localitate trebuie să participe 
la fondul general de dezvoltare, 
pentru acumulare și reproducție 
lărgită. Consiliul popular județean 
Iași are un bilanț pozitiv pe linia 
execuției bugetare : în anul 1985 
planul la venituri proprii a fost 
depășit cu 45 milioane lei, iar pla
nul la beneficii a fost 
35 milioane Iei.
• în județ, toate 

populare orășenești se 
țcază. La fel — 43 de < 
acționează ca pînă la sfîtșitul anu
lui 1986 toate cele 85 de comune 
din județ să se autofinanțeze in
tegral.
• La realizarea autofinanțării 

și autoaprovizionării un aport 
substanțial îl aduc, pe lîngă activi
tățile economice proprii ale con
siliilor populare, și gospodăriile- 
aneXă care ființează pe lîngă pri
mării sau pe lîngă unitățile eco
nomice din rețeaua acestora. Nu
mărul lor a trecut de 320 — și 
mereu se creează altele noi.

depășit cu
consiliile 

! autofinan- 
comune. Se
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tru civic (care va avea 1 000 apar
tamente, dintre care primele 200 vor 
fi date in folosință încă" în acest an), 
în orașele Tirgu Frumos si Hirlău 
se finalizează în acest an noul 
centru civic. Au intrat în atenția 
proiectanților — si. bineînțeles, a 
organelor locale — si cele 5 loca
lități afiate în plin proces de urba
nizare, cu perspectiva de a deveni 
acele comune-oras de care se vor
bea la Congresul consiliilor popu
lare : Podu Iloaiei, Vlădeni, Bel- 
cești. Răducăneni și Tibănești. 
Alte 10 asemenea localități sînt „în 
pregătire".

în ce privește preocupările de 
sistematizare rurală au fost ela-

borate 3 schite de „comune model" 
(Bivolari. Ruginoasa. Scînteia). de 
pe acum aprobate ; de asemenea, 
s-au întocmit schite de sistemati- 

- zare pentru maioritatea comunelor.
urmărindu-se restringerea nerime- 
trelor construibile cu 45—50 la sută 
(în județul Iași satele si casele ță
rănești sint foarte răspindite. răz
lețe), pe regimul de locuințe cu 
P -I- 3 sau 4 niveluri (chiar P + 
5 niveluri la Podu Iloaiei).

Toate programele si acțiunile de 
acest fel sint organizate în baza 
unui „Studiu de sistematizare eco
nomi co-socială în profil teritorial 
al județului Iași".

Esențialul: atragerea și
participarea activă a cetățenilor

Despre stilul ds muncă al con
siliilor populare, despre metodele 
promovate pentru mobilizarea ac
tivului propriu și pentru antre
narea maselor , de cetățeni la în
deplinirea sistematică a sarcinilor. 
Ia tot mai buna gospodărire a lo
calităților — am avut o convorbi
re cu tovarășul Gheorghe Zaharia, 
Secretar al comitetului executiv 
al consiliului popular județean, 
care a subliniat : spiritul revolu
ționar. consultarea cu specialiștii, 
cu masele largi de cetățeni, atra
gerea sistematică a acestora prin

Resursele locale 
superior valorificate

MAI MULTE BUNURI, 
MAI MULTE SERVICII 
PENTRU POPULAȚIE F'

„S-ar putea aprecia fără teama de a greși că in județul nostru cinci
nalul 1981-1985 a fost și un cincinal al îmbunătățirilor funciare" - ne spu
nea directorul, I.E.E.L.I.F., tovarășul Rusu-Banu Corneliu. Care a continuat, 
apoi, să-și argumenteze aprecierea cu citeva exemple vădind spirit de ini
țiativă, răspundere și dragoste pentru pămînt :
• în mai toate localitățile, con

siliile populare au declanșat în 
acești ani largi acțiuni pentru de
secări si combaterea eroziunii so
lului. pentru executarea diferitelor 
amenajări menite, pe de o parte, 
să redea agriculturii mari supra
fețe de pămînt iar, pe de altă 
parte, să valorifice superior condi
țiile de teren locale.

cere respectiv analizează sistema
tic (cel mai rar : decadal) stadiul 
atingerii parametrilor planificați, 
stabilind măsurile și responsabili
tățile ce se cuvin. *■

...Comisiile permanente si cele 
Pe probleme duc o activitate în
tr-adevăr permanentă, remarcîn- 
du-se comisiile județene de sis
tematizare ; de gospodărire și uti
lizare a fondului funciar ; de va
lorificare a surselor locale de ma
teriale, a forței de muncă și a re
surselor energetice recuperabile.

...Controlul îndeplinirii sarcinilor 
ee face cu strictă regularitate, 
conform unul plan unic de control 
al consiliului popular județean. 
Constatările controalelor fac obiec
tul unor analize la fața locului sau 
al unor dezbateri în sesiuni. în 
ședințe de comitet executiv și de 
birou permanent.

...în vedepea sprijinirii organe
lor locale ale administrației de 
stat, deputății județeni; membrii 
comitetului executiv, cadrele apa
ratului sînt repartizați ne 
cipiu. orașe, comune sau 
subordonate ; ne bază de 
se asigură participarea ______
Ia diferitele ședințe și adunări ce
tățenești, pentru sprijinirea efec
tivă a acțiunilor mai importante 
din sectorul respectiv.

...întîlnirile_periodice ale deputa
tilor cu alegătorii, adunările cetă
țenești. „Tribuna democrației", 
audiențele la fața locului Drile- 
juiesc nu numai „transmiterea 
unor sarcini", ci și consultarea di
rectă a cetățenilor, stimularea ex
primării părerilor ’ și doleanțelor 
acestora, a propunerilor și suges
tiilor lor. în anul precedent au fost 
formulate și înaintate —; prin for
mele democratice cunoscute de 

■ contact nemijlocit între autorități 
și locuitori — 3 180 de propuneri. 
Comitetul executiv al consiliului 
popular județean urmărește siste
matic modul în care sint rezolva
te aceste propuneri, iar la „Tri
buna democrației" (și cu alte pri
lejuri) oamenii sint informați asu
pra rezolvării lor ori sint lămuriți 
de ce nu se poate soluționa. în 
sensul cerut, o propunere sau 
Bl ta.

...Participarea nemijlocită a ce
tățenilor la munca patriotică pen
tru buna gospodărire și înfrumu
sețarea localităților este largă si 
entuziastă. în anul 1985 ei au 
efectuat lucrări de interes civic în 
valoare de peste 8,6 miliarde lei. • 
Astfel, s-au construit și reparat 
20 760 poduri și podețe, au fost 
reparate și întreținute străzi și 
trotuare în lungime totală de 
858 000 metri liniari, s-au amenajat 
6 milioane metri pătrați de spa
ții verzi, 416 terenuri sportive și 
locuri de joacă pentru copii, au 
fost plantați peste 9 milioane 
pomi, arbori și arbuști, s-au redat 
în circuitul agricol 92 hectare 
ren.

...Alte importante acțiuni și 
țări edilitare au fost realizate 
la orașe, dar mai ales la sate prin 
contribuția în bani și în muncă a 
cetățenilor.

muni- 
unități 
grafice 

acestora

Creșterea producției marfă 
a industriei mici 

(in milioane lei)---------

Extinderea prestărilor 
de servicii pentru populație 
----------(in milioane lei)---------

• La Inițiativa consiliului popu
lar județean au fost întreprinse 
numeroase acțiuni pentru extinde
rea irigațiilor.

Astfel. în comunele Podu Iloaiei 
și Erbiceni au fost Irigate 5 700 hec
tare. în timpul secetei de anul 
trecut, o conductă care aducea ană 
industrială municipiului Iasi a pu
tut fi folosită — prin mai buna or
ganizare a muncii în întrenrinde- 
rile ce beneficiau de această apă 
— pentru a se iriga 1 000 hectare 
teren agricol. Alte 1 000 hectare au 
fost irigate din conducta Timi- 
șești—Iași, fărg ca orașul să su
fere. Toate aceste acțiuni au fost 
realizate în nrincinal prin munca 
patriotică a locuitorilor.

pentru creșterea producțiilor agricole

• în raza Șantierului național 
al tineretului de îmbunătățiri fun
ciară si irigații Sculeni—Tuțora— 
Gorban. 200 hectare de teren care 
erau blocate cu cioate de 
au fost defrișate, nivelate și 
culturilor agricole.

Valorificarea condițiilor
șl pentru asigurarea autoaprovizionării s-a desfășurat în paralel cu va
lorificarea resurselor locale pentru dezvoltarea industriei mici și extinderea 
serviciilor publice.

Citeva exemple din acest domeniu :
• Activitățile industriale alo 

consiliilor populare au crescut în 
anul 1985 de 2,78 ori față de anul 
1981 — ceea ce a sporit si contri
buția la realizarea autofinanțării. 
(Aceste activități cuprind industria 
mică și a consiliilor populare, gos- 
podăriile-anexă, sectoarele gospo
dăriei comunale, atelierele școlare).

copaci 
redate

locale

județean, care nu aveau plan de 
export în anul' 1980. au realizat în 
anul 1985 un aport valutar 
îoare de peste

Realizat
1935

,JJ“ .......................

467
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17 milioane
in va- 
Iei.

Propus 
1990

• Prin grija consiliilor populare, 
cu aportul cetățenilor, recuperarea 
și predarea resurselor materiale re- 
folosibile a crescut de la 
Iioane (în 1980) la 712,6 
(in 1985).

• Unitățile consiliului

10,3 mi- 
milioane

A
Dopular

către 
extins

• Prestările
populație s-au _______ ____
de la 70 milioane Iei în 1981 la 103 
milioane lei în 1985.

de servicii 
dezvoltat si

• Mari dezvoltări ale prestărilor 
de servicii către Donulatie au fost 
realizate în construcții (de 2.8 ori 
in 1985 fată 
transformări 
sonaj. casnic 
ori), servicii 
etc.

de 1980). reparații și 
de obiecte de uz per- 
si gospodăresc (de 2.9 
personale (de 1,3 ori)

Eficiența acțiunilor
de sistematizare teritorială

Intermediul deputatilor. al comisii- 
lqr permanente, prin „Tribuna 
democrației", prin diferitele forme 
și structuri democratice la elabo
rarea și înfăptuirea hotăririlor. a 
deciziilor constituie elemente ce 
caracterizează stilul de muncă al 
majorității consiliilor populare din 
județ

Dintre elementele de metodică a 
muncii au fost relevate :

...Defalcarea din planul județean 
de profil teritorial a fișelor de 
plan și a listelor de indicatori- 
pentru fiecare consiliu popular și 
pentru fiecare unitate in parte — 
pe baza cărora organul de condu-

te-

do- 
atît

Congresul al III-lea al 
consiliilor populare. tovarășul 
Nicolae Ceausescu a subliniat cu 
tărie sarcina ce revine organelor 
locale ale puterii si administrației 
de stat în organizarea teritoriuliii 
și sistematizarea localităților, re- 
levind că aceasta constituie o foar
te importantă pîrghie a progresului 
economico-social. Șiț într-adevăr, 
experiența județului Iași confirmă 
eficiența acestei pîrghii.

Așa cum a indicat conducerea 
partidului, au fost revăzute — în 
spiritul legii — programele de or
ganizare si sistematizare teritorială 
a localităților. S-a acționat centru 
reducerea suprafețelor neoroducti- 
ve și a drumurilor inutile, pentru 
mai buna organizare si folosire a 
pămîntului, a apelor, a întregii su
prafețe a județului. Directorul In
stitutului de cercetare si nroiecta-

re Iași, Vasile Dascălu, ne-a vor
bit ne larg despre concepția si ac
țiunile în acest domeniu, mentio- 
nînd un sir de aspecte concrete 
din mediul urban, ca și din mediul 
rural.
-în municipiul Iași s-a făcut un 

efort concentrat pentru închegarea 
cartierelor. pentru reconstruirea 
zonelor de Ia margini sure centru, 
în prezent se lucrează la zona Ni- 
colina — C.U.G.. la intrarea din
spre Pașcani (Păcurari—Canta). la 
centrul civic (pentru armonizarea 
blocurilor de locuințe si a noilor 
edificii sociale cu monumentele 
istorice). De asemenea, se lucrează 
la definirea mai clară și mai func
țională a principalelor artere de 
circulație.

Preocupările de sistematizare ur
bană la Pașcani se concentrează 
acum spre amenajarea noului cen-

Am încercat să conturăm în această pagină un tablou al preocu
părilor și activităților Consiliului popular județean lași, al stilului de 
muncă și metodelor folosite de acest organ care, după ce în anul 1981 
se clasa pe locul doi în întrecerea socialistă pe țară, a reușit de atunci 
să se claseze mereu pe locul întii. Patru ani la rind I

Experiența arată că pîrghiile și metodele folosite pentru obținerea 
acestor rezultate remarcabile nu au caracter de excepție, ci sînt la inde- 
mîna fiecărui consiliu popular — din fiecare județ, oraș sau comună — 
chemat să le folosească, la rindul său, sistematic și ’ cit mai eficient 

Totodată, rezultatele județului lași se constituie într-un mobilizator 
îndemn către locuitorii săi cit și către toate județele țării pentru o activi
tate cit mai rodnică pe toate planurile, astfel incit anul 1936 — și in 
general noul cincinal — să marcheze noi și importante progrese in înflo
rirea tuturor localităților și zonelor țării, in edificarea socialismului pe 
tot cuprinsul patriei.

Gheorqhe MITROI 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scinteii*
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VIAȚA SPIRITUALĂ, VALORILE CULTURII 
Șl NOUA CALITATE A VIEȚII ®

Competiție pentru 
dar și pentru

Prof. univ. dr. GII. ACHIȚEI : 
Poate că unii dintre noi sin- 
tem des tentați să ignorăm ro
lul complex și insubstituibil al 
valorilor culturale majore, defi
nitorii pentru lumea in care 
trăim. In formarea tipului uman 
specific orinduirii pe care o fău
rim. Uneori considerăm că sînt de 
ajuns îndemnurile, pildele sau sfa
turile, colocviile, simpozioanele 
sau sesiunile științifice. Alteori se 
porneștj de la premisa că oamenii 
trebuie să aibă acces și la unele 
produse de calitate inferioară, cu 
semnificații culturale neglijabile 
sau chiar negative, dar in compa
nia cărora se simt bine, in funcție 
de cultura pe care o posedă, de 
preocupările pe care le au. de me
diile din care provin. Iar dacă sint 
și oameni care se simt bine în 
compania produselor kitsch, de ce 
să nu încurajăm și kitschul ? Cei 
ce gindesc așa nu-și dau seama de 
consecințele negative mai îndepăr
tate ale unui atare demers. în sta
țiunile de odihnă, de pildă, pros
peră negoțul cu produse ce sint 
luate de către mulți în unele ca
zuri drept creații populare, in alte 
cazuri drept „artă cultă“.

în realitate, sint puse in circu
lație și desfăcute niște improviza
ții de prost gust ce nu au nimic 
comun nici cu arta populară româ
nească, nici cu arta cultă. Se mi
zează exclusiv pe confuziile ce se 
pot ivi la omul fără educație este
tică temeinică, obtinîndu-se veni
turi substanțiale, din care o infimă 
parte constituie consolarea mate
rială a consiliilor populare, rotun- 
jindu-le planul de venituri. Merită 
oare încurajat kitschul, fie și, din 
considerente de ordin material ? 
Omul care adoră in particular 
kitschul și care pe deasupra mai 
este și încurajat în asemenea op
țiuni se va afirma fără greș si 
acolo unde muncește tot în spirit 
kitsch : soluția facilă, lucrul de 
mîntuială, spiritul gregar, neserio
zitatea îl vor defini pretutindeni. 
Fără îndoială, nu prin asemenea in
tervenții se transformă conștiința 
oamenilor in sensul idealurilor so
cialismului. Din acest punct de ve
dere se impune un plus de atenție 
chiar și in legătură cu unele mani
festări din cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României*', a cărui 
menire culturală superioară nu mai 
trebuie subliniată. Citeodată. locul 
actului artistic autentic este luat 
de către surogat, fie pentru că ju
riile închid ochii. în goana dife
ritelor foruri după cit mai multe 
..acțiuni", fie că „priceperea" celor 
care le compun se dovedește dis
cutabilă.

GHEORGHE ANTONESCU, pre
ședintele Comitetului județean 
pentru cultură și educație socialis
tă Ialomița : Apar și tendințe de 
comercializare a actului cultu
ral : prin concesii făcute gus
tului îndoielnic. Se vulgarizează 
uneori cinteeul popular, se acordă 
credit kitschului (lucrări dc ..artă 
plastică" dubioase, lipsite de orice 
valoare), se încurajează incă dile
tantismul și veleitarismul. Toate 
acestea cad, cu vremea, în desue
tudine. Ceea ce nu înseamnă cituși 
de puțin că avem dreptul de a 
lăsa timpul să rezolve, de la sine, 
lucrurile. Aici se face necesară in
tervenția promptă, competentă a 
activistului cultural autentic, știin
ța și conștiința lui. Desigur, con
tactul cu arta autentică, legătura 
cu profesioniștii sînt căi de redre
sare a unor astfel de situații.

DINA COCEA, artistă emerită, 
președinta A.T.M. : Un tinăr inte
lectual din Zalău îmi demonstra — 
și argumentele lui imi păreau con
vingătoare — că în orașul în care 
trăia, gradul de pregătire al oame
nilor, densitatea cadrelor calificate 
și. in consecință, nevoile lor soi- , 
rituale sint mai ridicate declt in 
orașe cu vechi tradiții. Nivelul 
înalt de cultură și cunoștințe al 
populației creează și trebuințe cul
turale noi. mult mai mari. Datoria 
celor chemați să creeze, să stimu
leze, să difuzeze cultura este aceea 
de a răspunde, cit mal substanțial 
și divers, acestor necesități.

Procesul democratizării culturii 
la care asistăm, nu numai că

■ ■■■■■■■HBBBB ■■■■■■■■■■■

Luminos simbol al voinței poporului nostru
(Urmare din pag. I)
Tirnovo al lui Slșman fu transfor
mat în pașalic. soartă pe care avea 
ș-o împărtășească 3 ani mai tirziu 
și cel de Vidin. al lui Ștrațimlr. Pe 
linia Dunării, Țara Românească se 
Învecina astfel direct cu amenintă- 
țoarea putere otomană.

Preluînd metodele guvernării ilha- 
nide (a mongolilor din Iran), care 
îmbinau o riguroasă conducere cen
tralizată. de tip militar, cu o minu
țioasă evidentă demo-fiscală. Bayezid 
Yildirîm (1389—1402) a trecut la crea
rea unui imperiu puternic centrali
zat. transformind întinse teritorii 
șud-dunărene in simple provincii 
otomane, cu desființarea clasei do
minante locale, redistribuirea pămin- 
turilor către ostenii și dregătorii săi, 
impunerea supremației Islamului etc.

Catastrofa cruciată de la Nicopole 
(28 septembrie 1396) părea să dove
dească lumii că nimeni și nimic 
nu-i mai putea sta in cale lui Baye
zid. care a și amenințat — după o 
scrisoare a lui Sigismund către re
gele Franței, preluată de cronicarul 
Froissart — că va mărșălui asupra 
Romei, unde va da calului său să 
mănince ovăz din altarul Sf. Petru 
(sau. cum zice frumos Eminescu : 
„din pristolul de la Roma, să dau 
calului ovăz").

Dar acest mars triumfal a fost in 
chip neașteptat blocat și in Europa 
si in Asia, tocmai intr-o vreme cind 
Bayezid se pregătea să pună capăt 
și Bizanțului asediat. La Dunăre, 
Bayezid fu oprit de remarcabila re
zistentă si succesele răsunătoare ale 
lui Mircea din anii 1393—1397 (in 
special de pe Argeș. 17 mai 1395). 
în Asia Mică, invazia lui Timur 
Lenk și catastrofala infrîngere pro
vocată de acesta la Ankara lui Baye
zid. de altfel căzut in captivitate (24 
iulie 1402). au curmat brusc avintul

„cît mai mult“, 
„cil mai bine“
apropie creatorii, și beneficiarii, dar 
stabilește intre ei o strinsâ inter
dependentă. Democratizarea cultu
rii presupune și .o anume ofensivă 
cantitativă in difuzarea culturii — 
dar. solidar cu ea. un efort cali
tativ.

„Orizontului de așteptare" larg al 
oamenilor muncii trebuie să îi răs
pundem cu evenimente spirituale, 
cu acte artistice aducătoare de 
sens comunist, de lumină, de în
credere în ideal, cu valori certe, 
făuritoare, la rindul lor. de virtuti 
morale.

Numai printr-b, asemenea rever
berare arta poate tine cont de lea
lități și le va influenta, numai ast
fel il va ajuta pe om să trăiască 
mai bine, să se simtă mai puternic, 
trezindu-i bucuria de a. exista, de 
a fi. de a-și exercita misiunea re
voluționară. Si este reconfortant să 
coflstat că în multe locuri actul 
cultural este considerat și împlinit 
la adevărata lui dimensiune și va
loare. Cu atît mai îmbucurător eu 
cit întîlnim competentă și respect 
față de nivelul activității cultural- 
artistice și acolo unde nu funcțio
nează nici instituții profesioniste, 
nici cercuri de artiști profesioniști.

GHEORGHE ANTONESCU : Ac
tivitatea culturală din orașe ca 
Fetești și Urziceni este definitorie, 
exemplară pentru răspîndirea nou
lui, pentru pulsul viu al unei miș
cări care odinioară era de ne-

Cultura — o componentă
GHEORGHE PISICA, cijfemeti- 

cian la Întreprinderea „Grivița 
roșie" din București : Pe măsu
ra creșterii calificării noastre pro
fesionale sporește și necesitatea 
unei tot mai diversificate vieți spi
rituale.. în întreprinderea noastră, 
fără a ne desprinde de contextul 
cultural al Capitalei, s-au dezvol
tat în timp numeroase forme prin 
care sint atrași la viata culturală 
activă miile de oameni ai muncii 
din întreprindere. Există o viată 
culturală proprie, bine dezvoltată 
«p întreprinderea noastră, de la 
formații artistice la cercuri' si ce
nacluri artistice. Cîteva sute de 
oameni ai muncii . din întreprin
dere participă permanent la viata 
cultural-artistică, de aici sau de 
afară. Ne aflăm într-un moment 
nou. superior, cînd omul muncii 
nu este numai receptor de cultură, 
ci devine, tot mai mult, creator de 
valori spirituale. Așa se și explică 
apariția a numeroase talente in 
cadrul festivalului national ..Cin
tarea României", care atfage ;a 
viata spirituală activă categorii 
largi de oameni ai muncii.

Ceea ce s-a realizat pină In pre
zent corespunde unei etape a dez
voltării noastre și a posibilităților 
•existente. Căutăm să sporim zes
trea culturală, să-i dezvoltăm latu-' 
rile calitative noi. Este însă nu
mai un moment ce se cere consi
derat ca atare și depășit. Chiar în 
întreprinderea noastră, este nece
sară participarea mai activă a fie
căruia dintre noi la elaborarea și 
desfășurarea vieții culturale. Să 
fim. prin aceasta, nu. mai puțin 
spectatori, ci mai profund im
plicați.

GHEORGHE DINU, Erou 
Muncii Socialiste. președintele 
C.A.P. „Timpuri noi" Smeeni. ju
dețul Buzău : Cred că una dintre 
marile cuceriri ale socialismului 
constă în echilibrul dintre schim
barea'cadrului de viată al oameni
lor muncii și îmbunătățirea conți
nutului acesteia. în acest sens, co
muna noastră oferă argumente 
convingătoare. înainte nu existau 
la Smeeni, ca edificii cit de cit no
tabile, decît o primărie și o școa
lă cu patru săli de clasă. Ulițele 
erau noroioase, casele mizere, ogră
zile neîngrijite. Totul arată acum 
altfel : 80—90 la sută din clădiri 
sint construcții noi sau 'refăcute, 
străzile sint asfaltate, avem lumină 
electrică, un spital, un cămih cul
tural impunător, o nouă școală ge
nerală. un muzeu, magazine uni
versale ș.a.

Nu am insistat întimplător asu
pra acestor realizări. /Noi. cei din 
Smeeni, am învățat nu doar să 
trăim mai bine, ci și mai frumos. 

lui Yildirîm. Alăturarea celor două 
mari obstacole, de netrecut, care au 
stat in calea lui Bayezjd la punăre 
și in Anatolia arată, prin ea însăși, 
semnificația europeană și universală 
a luptelor de apărare duse de ma
rele Mircea.

Pe.lingă multele explicații ce s-au 
dat fenomenului rezistentei româ
nești. atît de ordin intern, cît și de 
ordin extern, și care trebuie luata 
in seamă toate in bloc, și nu sepa
rat. absolutizind una sau alta dintre 
ele. mai este, credem, una. care a 
trecut neobservată : ne referim anu
me. la surprinzătorul paralelism 
existent între ascensiunea puterii 
otomane și aceea a afirmării capa
cității de a-și apăra suveranitatea a 
Țării Românești. în adevăr, am vă
zut că in sudul Dunării otomanii gă
siseră o lume fărimitată și dezagre
gată. în timp ce la nordul Dunării 
evoluția era în sens invers, de con
solidare. Iată datele : la 1326 oto
manii iși stabilesc capitala la Bursa 
(Brusa) și se emancipează către 
1330—1331 de sub tutela ilhanidă, 
încetind plata tributului : or. tot la 
1330. Țara Românească dobîndește 
consacrarea deplină, pe cîmpul de 
luptă, a independentei sale, prin 
marea victorie asupra oastei maghia
re de la „Posada". în a doua jumă
tate a secolului al XIV-lea are loc 
un continuu proces de cristalizare 
instituțională a statului otoman, cu 
o creștere fără precedent a autori
tății centrale sub Bayezid I. ori un 
fenomen aproape similar se petrece 
si in Țara Românească, mai ales 
sub Mircea cel Mare, adevărat „cti
tor de țară", dar. evident, fără gu
vernarea de tip despotic a lui Baye
zid și fără politica de cuceriri a 
acestuia. Oricum, fată de contracția 
statelor sud-dunărene. asistăm la 
nordul Dunării, dimpotrivă, la pe
rioada celei mai mari întinderi a

conceput. Provincialismul este o no
țiune cu „caracter istoric", tine de 
vechi perioade, dar poate fi și con
temporan, dacă factorii cu atribuții 
da ordin cultural se 'complac în 
lucruri mărunte, fără anvergură. 
La Urziceni, de exemplu, la în
treprinderea de ferite există o 
mare forță inginerească. Aici se 
gindește mult orice soluție tehnică, 
iar un „schimb de experiență" cu 
colectivele de ingineri din oraș în
seamnă o bătălie pentru nou (in
venții. inovații, gindire prospecti
vă). De aceea a putut să apară 
aici și un cenaclu al celor care 
scriu literatură științifico-fantas- 
tică. La Slobozia, la 'centrul de 
proiectări, o discuție a unui editor 
cu colectivul de oameni ai muncii 
nu e un joc de cuvinte pe „teme 
literare", urmat de. o uimire a Dar- 
ticipanților. ci o dezbatere fierbin
te. care-1 face pe editor să excla
me : „Oamenii aceștia citesc de 
parcă ar lucra într-o editură". La 
Fetești se organizează o multitu
dine de manifestări. Viața de 
zi cu zi e cea care-și cere dreptu
rile imedia'te ; de aceea se organi
zează treceri in ftvistă ale forma
țiilor artistice — coruri muncito
rești. dansuri populare, formații de 
teatru, dar și un atractiv festival 
de satiră și umor. „Un bob de 
veselie". Carte, film, cercetare 
științifică, răspindire a cunoștințe
lor culturale și tehnice, colaborări 
cu profesioniștii — iată doar citeva 
drumuri ale culturii. care-i pot 
servi oricînd și celui mai exigent 
dintre tinerii absolvenți ai unei 
facultăți, repartizat în orașele ju
dețului.

Dispunem azi de dotări culturale 
deosebite. La căminul cultural 
există o bibliotecă cu 35 000 volu
me. Muzeu; nostru e comparabil 
cu acelea din localități mai mari 
ale județului. Dacă înainte existau 
doar patru învățători si un dispen
sar neutilat cu cele trebuincioase, 
acum avem numeroase cadre de 
specialiști. zeci de profesori 
inimoși, transformați în adevărati 
activiști culturii. Pot spune că ei ■ 
sint conștiințele care dinamizează 
viața spirituală a satului. In festi
valul „Cintarea României" s-au a- 
firmat cu vigoare și formațiile 
noastre de teatru, de brigadă, de 
dansuri populare. Această deschi
dere spre valorile culturii se îm
pletește cu o sporită sete de știin
ță. De fapt, insăși profesiunea de 
țăran s-a schimbat. Nu mai poți fi 
țăran fără să citești tratate agro
zootehnice. fără să parcurgi litera
tură de specialitate. La noi, cartea 
științifică, beletristică are 6 mare 
căutare. Sînt toate acestea argu
mente convingătoare ale noii cali
tăți a vieții pe care Smeenii. ca 
toate satele tării de altfel, le dato
rează socialismului.

Prof. dr. DUMITRU SERBAN 
DRAGO!, Liceul\ agroindustrial 
Drăgănești-Olt'': Larga democrati- ‘ 
zare a relațiilor, a raporturilor cul
turale .datorează enorm, cred, sis
temului de învâtămîht actual. 
Școala de astăzi este unul din 
principalii factori de cultură, este 
ipstitutia cu rolul cel mai impor
tant in formarea personalității re
ceptoare a actului cultural. Ac
cesul maselor largi la cultură 
pornește in ' primul rind de la 
asigurarea calității instrucției. 
Căci, dincolo de orice, școala fău
rește conștiințe, formează caracte

După cum s-a putut constata de-a lungul acestei dezbateri 
(„Scinteia" nr. 13 639, 13 642), interlocutorii noștri au acordat, in 
intervențiile lor, o mare importanță aspectelor calitative ale vieții 
spirituale, culturale. Este și firesc, căci formarea omului nou 
reclamă din partea tuturor instituțiilor și activiștilor culturali înțele
gerea profundă a legăturii indisolubile dintre conținutul educației 
și calitatea instruirii. Nu este de închipuit că o manifestare 
culturală superficială sau o acțiune lipsită de conștiința valorii vor 
avea vreo influență pozitivă, vor produce un ecou durabil, lata de 
ce, în continuare, ne propunem să întreprindem investigații mai 
concrete în diverse locuri și medii, în orașe și sate, .în întreprin
deri și instituții, școli și șantiere spre a pune la îndemina cititorilor 
experiențe și inițiative valoroase al căror nivel exprimă, in felul 
său, o importantă dimensiune a calității vieții noastre de azi.

Răminînd deschisă opiniilor venite din partea cititorilor, a oame
nilor muncii, a creatorilor și activiștilor culturali, dezbaterea noastră 
este o invitație adresată tuturor acelora care au de comunicat o 
experiență proprie, deosebită în conceperea și desfășurarea activi
tății culturale, corespunzător cu exigențele actuale ale oamenilor, 
cu cerințele înarmării lor cu cele mai valoroase expresii ale artei 
și culturii de azi.

Anchetă realizată de N. STANCU, I. ADAM, 
C. TUCHILĂ, E. VASILESCU

Tării Românești, din întreaga sa 
istorie. De asemenea, tragica soartă 
a statelor balcanice a determinat 
toate forțele sociale, inclusiv boie
rimea — cu excepția unor momen
te trecătoare — să facă corp comun 
în jurul unui domn capabil și dor
nic să lupte, în stare să salveze 
statul și deci privilegiile clasei do
minante. Cu alte cuvinte, ori de cite 
ori cutitul pașalicului ajungea la os, 
boierimea trebuia să ia sabia in 
mină, alături de domn. Interesele 
sale de clasă coincideau atunci-, în 
chip obiectiv, cu ale țării. Iată de 
ce „lecția sud-dunăreană" a contri
buit și ea la realizarea unei unități 
de acțiune împotriva otomanilor, la 
crearea unui adevărat „front națio
nal" in ceasul primejdiei de moarte.

în fine, in urma lungilor contacte 
cu popoarele stepei, românii se de- 
prinseseră cu modul de luptă al 
acestora (ceea ce cavalerii apuseni 
n-au vrut să ia în seamă la Nico
pole) si dispuneau de o oaste ce 
constituia un veritabil „antidot" 
pentru oastea otomană : aceeași că- 
lărime ușoară, același corp impor
tant de arcași, același echipament 
ușor etc. Dar. în plus, românii 
aveau pădurea și mlaștinile — „tot 
ce mișcă-n țara asta, riul, ramul" — 
de partea lor, elemente pe care 
otomanii, călăreți ai stepelor, le-au 
privit totdeauna cu îngrijorare.

Și în Asia Mică. Bayezid s-a aflat 
față în fată tot cu o oaste de stepă, 
ca a sa : era chiar oastea mongolă, 
pe care strămoșii săi și-o luaseră ca 
model. Pe scurt, marile avantaje pe 
care Ie avusese pînă atunci Bayezid 
împotriva adversarilor săi din sudul 
Dunării încetau la nordul Dunării, 
iar în Anatolia succesele obținute a- 
supra unor principi turcomani aveau 
să se dovedească cu totul efemere, 
fiind brusc curmate de invazia ti- 
muridă. 

re. Desăvîrșirea profesională e de 
neconceput în afara unui orizont 
larg de cunoștințe, creării premi
selor pentru înțelegerea profundă 
a universului artistic. Calitatea ac
tului cultural este în strinsâ legă
tură cu caracterul activ al benefi
ciarului său ; e de neconceput as
tăzi, cind accesul categoriilor largi 
de cetățeni la valorile culturale a 
devenit realitate, o atitudine pa
sivă din partea acestora. Exempli- 
ficind. biblioteca liceului, cu peste 
20 000 de volume, este frecventată 
cu asiduitate de aproape toti elevii 
noștri, ei înșiși tineri cu biblioteci 
personale. La activitatea foarte 
vie a bibliotecii școlare și a celei 
orășenești in viata locuitorilor din 
Drăgănețți-Olt se adaugă și cea 
a cenaclului literar „Gala Galac- 
tion". Orașul nostru nu e ocolit -de 
trupe profesioniste ; sînt frec
vente spectacolele Teatrului Națio-, 
nai din Craiova și ale Teatrului 
„Al. Davila" din Pitești.

O autentică viată culturală, la 
nivelul noii calități pe . care exis
tența socială o înregistrează în 
România de azi presupune si o 
anumită reciprocitate a factorilor. 
Primești ceea ce ești pregătit 
să primești, printr-o instrucție 
adecvată, dublată de 'mobilizare în 
vederea receptării cit mai adecvate 
— și mai rapide — a actului de 
cultură. Totodată, reciprocitate în
seamnă, în context, și inițiativă 
culturală. Astfel, aS recomanda vi
zitatorilor tinărului nostru oraș, 
„Muzeul orășenesc" (cu secții de 
arheologie, • istorie numismatică, 
etnografie și artă), creat prin stră
dania exemplară a pictorului Tra
ian Zorzoliu, membru al Uniunii 
artiștilor plastici. Este un adevă
rat exemplu de ceea ce înseamnă 
preocupare pentru calitate* vieții 
culturale.

GH. ACHIȚEI : Problema unei 
noi calități nu numai în economie,' 
ci și în cultură devine foarte ac
tuală. Tot ce promovăm cu statut 
de valoare culturală trebuie rapor
tat la idealurile socialismului, în 
sensul necesității de a se asigura 
omului acele condiții nu numai de 
ordin material, dar și spiritual in 
lumina cărora să se poată afirma 
ca forță superioară. Cred că una 
din formele sub care se mai as
cunde lipsa de interes pentru cali
tatea actului cultural o constituie 
abuzul de statistică. Se raportează 
uneori. într-un loc sau altul, cifre 
impresionante. Cind le parcurgi ai 
impresia că numai într-un județ 
au avut loc atitea manifestări cite 
sînt posibile, obiectiv, ca acte de 
cultură serioase, la nivelul întregii 
țări. Cifrele înglobează deopotrivă 
manifestările culturale de calitate, 
dar și improvizațiile, soluțiile fa
cile, important părînd să devină 
numărul. Va trebui să se pună 
mai mult preț -pe ceea ce indivi
dualizează o manifestare sau alta. 
Valorile culturale autentice se de
finesc prin excelentă pe linia ori
ginalității lor, a conținutului și 
eficientei educative, formative, ne- 
plițind fi confundate decit cu ris- 
ci.fl'- ignorării calității proprii fie
căreia.

Cînd ne referim la problema 
unei noi calități a vieții in socie
tatea pe care o făurim, trebuie, 
așadar, să avem în vedere neapă
rat eficienta de durată a educației 
realizate prin cultură si artă : 
educație de înalt nivel, revoluțio
nară, de neconceput în absenta 
valorii, a calității, a mesajului de 
idei superior transmis prin fiecare 
manifestare culturală.

Faptul că în perioada interregnu
lui otoman (1402—1413). care a ur
mat dezastrului de la Ankara, dom
nul Țării Românești a fost solicitat 
de principii anatolieni (de Karaman, 
de Sinop). precum și de diverși pre- 
tendenti la tronul de la Edirne — 
pe care in 1411—1413 a fost chiar 
instalat cu ajutor muntean și sîr- 
besc emirul Musa — în sfirșit, fap
tul că sirbul Stefan Lazarevic. sau 
împăratul Bizanțului, ori populația 
bulgară și albaneză răsculate căutau 
colaborarea șl ajutorul domnului de 
la Argeș, toate acestea arată clar că 
in acești ani Țara Românească de
venise un centru organizator al con
traofensivei balcanice și anatolicne 
împotriva forțelor imperiale, centra
lizatoare otomane și că Mircea însuși 
era considerat către 1410 „dintre 
creștini principele cel mai puternic 
și cel mai viteaz", după expresia 
lui Leunclavius. compilatorul croni
cilor turcești.

Cînd toate aceste străduințe de a 
impune pe tronul otoman un aliat 
și prieten sigur s-au dovedit efeme
re (din motive țipind de evoluția 
structurală a statului otoman), cind 
Mehmed I Gelebî a rămas unic sul
tan și a trecut la restaurarea impe
riului lui Bayezid I. dar prudent și 
concesiv, cind Veneția a intrat în 
tratative cu Poarta chiar din 1416, 
preferind să răscumpere printr-un 
tribut liniștea teritoriilor stăpinite 
de ea în Balcani, cînd Polonia (1415) 
și — prin intermediul ei — Ungaria 
lui Sigismund (1417) au început ne
gocieri de pace cu sultanul. Mircea, 
încărcat de ani. dar și de înțelep
ciune politică, a înțeles, mai repede 
decit alții, trăinicia operei restaura
toare a lui Mehmed Qelebî și a pre
văzut ascensiunea irezistibilă a pu
terii otomane in continuare. Aflat în 
aceleași condiții ca și Ștefan ccl 
Mare, după 1484, Mircea a recurs la 
soluția negociată pe termen lung, 
dar după ce dovedise otomanilor, in
clusiv Iui Mehmed I, care n-a mai 
îndrăznit să înainteze în adîncul

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE

Constatări și concluzii la încheierea invățămintului 
politico-ideologic privind sporirea eficienței muncii politice

în o doua jumătate a lunii iunie s-au desfășurat in cercurile politico- 
educative și cursurile politico-ițieologice de partid, precum și în invăță- 
mintul politico-ideologic al organizațiilor U.T.C., de sindicat și O.D.U.S. 
convorbirile recapitulative. Cu acest prilej reporteri ai ziarului au parti
cipat în mai multe cercuri politico-educative din întreprinderi ale muni
cipiilor București, Galați și Oradea, retinind o seamă de experiențe și 
concluzii privind modul de desfășurare a convorbirilor, pe care le redăm 
in rindurile de față.

în toate unitățile, convorbirile re
capitulative au fost consacrate dez
baterii tezelor, aprecierilor, orientă
rilor și sarcinilor cuprinse în cuvin- 
tarea de excepțională importantă 
teoretică și practică rostită de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Adiri 
narea solemnă organizată cu prilejul 
aniversării a 65 de ani de la făurirea 
F.C.R.

Dovedind o bună pregătire a te
mei. dobîndită cu ocazia instruirii 
realizate de cabinetele pentru acti
vitate ideologică și politico-educati- 
vă. propagandiștii au realizat, in fie
care caz în parte, un cadru de idei 
teoretice riguros structurat. în mă
sură să „așeze" discuțiile pe proble
mele de fond, să deschidă orizonturi 
fertile pentru descifrarea în toată 
complexitatea sa a politicii interne 
si externe a partidului nostru, pen
tru abordarea deschisă, in spirit 
critic și autocritic, a realităților cu 
care se confruntă fiecare colectiv de 
muncă.

Accent pe problemele 
concrete, semnificative ale 
colectivului. In efOTtul a asi- 
gura un climat constructiv de dez
batere si analiză fructuoasă, cu efi
cientă ridicată în planul muncii edu
cative. de a lega cît mai strins idei
le si tezele teoretice din cuvintare 
de sarcinile concrete, s-a ilustrat 
pregnant preocuparea propagandiști
lor de a scoate în relief problemele 
de actualitate, prioritare ale colecti
vului. în măsură să circumscrie un 
larg cerc de interes, să suscite dez
bateri vii. angajante.

în cercul organizației nr. 6 din țe- 
sătoria întreprinderii textile „Dacia" 
din Capitală bogatele tradiții revo
luționare ale partidului nostru, spi
ritul său de sacrificiu au fost evo
cate în strînsă legătură cu sarcinile 
deosebite ce revin acestui colectiv 
în actualul cincinal pe linia crește
rii indicilor de utilizare a războaie
lor de tesut — pină la aproape 100 
la sută. Atingerea acestui înalt o- 
biectiv incumbă, înainte de toate, 
mutații de esență revoluționară în 
conștiința fiecărui. membru ai sec
ției. în modul de a-și ințelege răs
punderile. în intervențiile lor. to
varășii Aurel Strungarii, șeful bri
găzii nr. 4. Alexandru Dumitru, 
șeful schimbului trei, si Gheorghe 
Manciu. ajutor de mais'tru. au expus, 
cu. spirit analitic, nu numai direc
țiile în care trebuie acționat, ci și 
multiplele implicații pe care’ le de
termină soluționarea acestei proble
me pe planul folosirii judicioase a 
energiei electrice, creșterii producti
vități) muncii, ridicării calității pro
ducției. reducerii cheltuielilor de 
producție. în ultimă instanță a spo
ririi veniturilor fiecăruia.

Casa științei și tehnicii pentru tineret din Cluj-Napoca
Foto : Sandu Cristian

Țării Românești, marile complicații, 
pe care această țară le poate crea 
înaintării otomane în Europa. In 
acest sens, rolul de adevărat zid in 
fața Coroanei maghiare jucat de Țara 
Românească in acești ani reiese lim
pede din scrisoarea regelui însuși, 
din 23 martie 1399. în care el arată 
„ce necazuri si primejdii puteau să 
se întimple persoanei noastre și 
întregii țări (a Ungariei), dacă atunci 
(toamna Iui 1397 — M.M.) turcii‘ar 
fi ajuns pină la noi" (subl. ns.).

Realizarea unei „convenții dura
bile" cu Poarta, după toate probabi
litățile în 1417, deci a unei „capitu- 
latii" (turcește-ahidname), in condi
ții foarte avantajoase — păstrarea 
statului, cu tot ceea ce însemna 
aceasta, domnul rămînind suveran la 
el acasă (imperator in suo regno), 
în schimbul plătii unui tribut inter
pretat de români doar ca un preț 
al păcii și al unei alianțe politico- 
militare — încheierea unei astfel de 
„învoieli" cu sultanul înaintea Vene
ției (1419) și a Ungariei (14^2). con
stituie. după N. Iorga, una din ace
le „initiative românești de istorie 
universală", care pun in lumină, o 
dată in plus, dimensiunile europene 
ale personalității politico-diplomatice 
a marelui Mircea.

Evoluția ulterioară a evenimente
lor avea să confirme remarcabila 
previziune politică și realismul dom
nului de la Argeș, deschizător al 
unei noi orientări politice pe termen 
lung. în adevăr, la numai un veac 
distantă de sfirșitul lui Mircea cel 
Mare —'cind, între timp, luase sfîr- 
șit „Cruciada tirzie", în care româ
nii jucaseră un .rol de însemnătate 
europeană — statul otoman avea să 
devină o putere tricontinentală. în
tinsă de la cataractele Nilului la 
porțile Vienei și din Africa de nord 
pină in Caucaz. Nu numai statele 
balcanice au dispărut complet de ne 
hartă, dar chiar si mari puteri ca 
regatul •Ungariei ori Egiptul ma- 
meluc. Pentru locuitorii nemusulmani 
din pasalîeurî au intervenit schim

în cercul organizației de partid 
nr. 2 de la filatură, din aceeași uni
tate. „greutatea" dezbaterii a fost 
axată Pe descifrarea răspunderilor 
comuniștilor din acest sector de bază 
al întreprinderii în ce privește cali
tatea producției. Numeroasele inter
venții făcute pe această temă și-au 
găsit finalizarea în angajamentul 
comunistei Viorica Dragomirescu, 
șefa controlului tehnic de calitate, 
de a mobiliza întregul colectiv in 
realizarea unei producții exclusiv de 
calitatea A.

Spirit critic și autocritic, 
angajare comunistă. ° altă 
trăsătură definitorie a convorbirilor 
recapitulative a constituit-o spiritul 
critic și autocritic al discuțiilor, an
gajarea comunistă in efortul de în
lăturare a unor neajunsuri. Deosebit 
relief a dobîndit acest fapt in dez
baterile cercului politico-educativ al 
schimbului C. din cadrul secției de 
cocsificare nr. 1 a uzinei cocsochi- 
mice de pe platforma Combinatului 
siderurgic din Galați. Luind atitu
dine deschisă față de manifestările 
de delăsare, de rutină în mun
că. vorbitorii au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea, modernizarea 
și. implicit, creșterea randamentului 
utilajelor și agregatelor, a întregului 
proces de producție. Cocsarii George 
Bălănuță și Ion Vranițani. lăcătușul 
Toader Blănaru au oferit soluții con
crete de îmbunătățire a tehnologiei 
la mașina de comprimare a șarjei de 
cărbune la bateriile de cocsificare 
nr. 1—4. Aceste soluții vor avea ca 
efect reducerea duratei de compri
mare de la 12,5 minute la 5 minute, 
creșterea densității pilotului de șar
jă. creșterea productivității muncii.

într-un alt reputat colectiv mun
citoresc al Galațiului. la întreprin
derea mecanică navală. în cercul de 
invătămint de Ia organizația 2B. sec
ția mccanică-prelucrări, frezorul 
Nită Ungureanu. strungarul Dorina 
Caraman și maistrul Pavel Lupoae 
au evocat cu convingere ce înseam
nă să fii azi revoluționar, așa cum 
cerea secretarul general al parti
dului în cuvintare. în contextul răs
punderilor ce le revin pe linia pro
movării largi a celor mai noi cuce
riri ale revoluției tehnico-știintifice 
contemporane.

Comuniștii cercului de învă|ămînt 
al organizației nr. 7 din cadrul Insti
tutului de cercetare-proiectare și in
ginerie tehnologică pentru construc
ții de nave Galați au Subliniat va
loarea ideilor teoretice ce se referă 
la întărirea rolului conducător al 
partidului în societatea noastră, la 
afirmarea sa ca centru vital al na
țiunii în strinsă legătură cu sarci
nile. strădaniile și împlinirile orga
nizațiilor de partid. „Avem datoria, 
sublinia subinginerul Viorel Pintilie, 
ca aici, la planșetă, la locurile noas

bări radicale in viata lor de toate 
zilele. în sudul Dunării, bunăoară, 
creștinii (ca si evreii) erau obligați 
să acorde in toate intîietate musul
manilor : să-și tacă locuințe si lăca
șuri de cult mai puțin arătoase decit 
ale acestora, să nu repare vechile 
biserici sau să nu construiască altele 
noi decit cu aprobarea autorităților 
otomane, să nu tragă urea (are clo
potele (de unde si răspîndirea tot 
mai largă a toac'ăi de lemn), să 
nu-si bocească prea tare mortii. să 
cedeze locul peste tot — pe stradă, 
la birt. în prăvălie etc. — oină șl 
celor mai umili dintre musulmani, să 
nu meargă călare decît pe catiri si 
pe măgari, să poarte haine mai mo
deste decit ale musulmanilor si chiar 
unele semne distinctive (un petic 
galben etc.), care să nună in evi
dentă condiția inferioară si umilă a 
creștinului fată de musulman.

Or. cită deosebire de nordul Du
nării. unde călătorii pășeau într-o 
lume liberă, nestingherită de Islam, 
fără nici o moscheie si cu dangătul 
puternic al clopotelor. cu lăcașuri 
mindre de cult, cu tara si institu
țiile ei străvechi, ducindu-si mai de
parte existenta. în ciuda greului preț 
material plătit Porții! Iată-1. bună
oară. oe levantinul Marco-Katzaitis, 
care, trecind Dunărea la Galati, in 
1742 — în plin „veac fanariot" ! — 
se bucură nespus că se vede intr-o 
tară îp care „sultanul nu are acolo 
nici o altă jurisdicție in afară de 
tribut".

Dar această „independentă tribu
tară". cum o numea N. Iorga pentru 
epoca lui Cuza. fusese stabilită si 
lăsată moștenire de marele Mircea. 
Ea era rezultatul oe termen luna al 
celor trei decenii de lupte de apăra
re. conduse de domnul de la Argeș, 
care, la fel ca si marele Stefan de 
la Suceava, acceptase „alianța inega
lă" cu înalta Poartă „prin tratate, 
nu ca învinși, ci ca învingători", 
cum se exprima, la 1490. umanistul 
și diplomatul italian F. Buonaccorsi- 
Callimachi.

tre de muncă să întreținem flacăra 
spiritului revoluționar, dind dovadă 
de înaltă conștiință comunistă prin
tr-o gindire si creație de valoare, 
care să se materializeze în soluții 
optime pentru construcția navelor 
moderne de astăzi".

Pe fondul acestei idei generoase, 
la rindul lor. inginerii Victoria Nico- 
lăică. Marian Lupoae. Mircea IlieV 
au evidențiat sarcinile pe care le 
au de indeplinit pentru creșterea 
gradului de integrare a echipamen- 
telor electrice navale, tipizarea de 
noi componente electrice, pentru 
creșterea eficientei economice în 
șantierele navale, prin reducerea 
timpului de proiectare și a ciclului 
de fabricație, creșterea productivită
ții muncii.

Forța demonstrației. Coțl* 
vorbirile recapitulative din cercul 
politico-educativ al organizației d« 
bază nr. 5 de la întreprinderea de 
subansamble și piese pentru mijloace 
de transport Oradea s-au remarcat 
prin apelarea repetată a propagan- . 
distului la demonstrație în sprijinul 
.argumentării tezelor teoretice. Cîțiva 
cursanti s-au arătat la un moment 
dat interesați de ce e necesară in 
continuare o rată înaltă a acumulă
rii. Propagand;stul a argumentat su
gestiv. folosindu-se și de unele cal
cule. oportunitatea unei rate înalte, 
rațional dimensionate". Dar, sublinia 
el. oricit de importantă ar fi — și 
este — rata înaltă a acumulării nu 
rezolvă de la sine problemele dez
voltării intensive, specifice actualei 
etape, ci trebuie să fie însoțită de 
efortul stăruitor al colectivelor de 
oameni ai muncii pentru folosirea 
cit mai eficientă a resurselor".

în acest context, vorbind despre creș
terea răspunderii în muncă, s-a in
sistat asupra utilizării depline a ca
pacităților și a creșterii calității pro
ducției. ca problemă majoră a răs
punderii comuniste, relevîndu-se ne
cesitatea de a se întreprinde măsuri , 
ferme pentru încadrarea strictă in 
consumuri. întărirea controlului de 
calitate pe întregul flux tqjinologic.

In întreprinderea orădeană mun
cește un puternic detașament de co
muniști. Pe drept cuvînt s-a apre
ciat că există o puternică forță, si
tuată hotărit de partea noului. A' fi 
comunist înseamnă a promova cu 
fermitate noul ; — această teză a 
fost larg dezbătută in cercul din or
ganizația de bază nr. 17 — atelierul 
autoutilări. Propagandistul Nicolae 
Plelner a demonstrat convingător 
cursantilor că în actuala etapă a noii 
revoluții tehnico-știintifice învinge 
cel ce se situează ferm pe pozițiile 
noului. în cuvîntul lor. cursanții 
Daniel Băliban.JVIariana Bodea. loan 
Pop și loan Cadar au probat această 
teză — autoutilările realizind aici 
mai bine de o treime din zestrea 
tehnică, a întreprinderii. Din inter
vențiile lor s-a desprins, totodată, 
necesitatea creșterii rolului muncii 
politice în Înțelegerea de către fie
care om al muncii a faptului că 
progresul depinde de generalizarea 
unei consecvente atitudini fată da 
nou.

în ambele cercuri, dezbaterile s-au 
concentrat asupra multor altor teme 
centrale ale cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cum ar fi : P.C.R. 
— puternic partid de masă, centru 
vital al întregii națiuni ; relația dia
lectică dintre rolul partidului și cel 
al statului în perioada actuală ; im- , 
portanta dezvoltării conștiinței socia
liste etc. Meritoriu a fost faptul că, 
de fiecare dată, dezbaterea ideilor a 
fost însoțită de raportarea la reali
tate, la situația concretă din unitate.

în locul concluziilor... opiniile pro- ’ 
pagandiștilor : „Este o orientare co
rectă. de ' mare eficientă faptul că 
la baza întregii desfășurări a invă- 
tămintului se află împletirea strinsâ 
a pregătirii teoretice cu cunoașterea 
aprofundată a sarcinilor la zi. Astfel, 
noțiunile teoretice sint organic asi
milate și nu doar memorizate, cum • 
se intîmpla in alte situații". (Elena 
Pop — organizația hr. 6 a Întreprin
derii textile .Dacia" din Capitală).

„Convorbirile recapitulative, prin 
limbajul adecvat folosit îrt cadrul lor, 
constituie un prilej deosebit pentru 
a face ca ideile politice, tezele teo
retice să fie înțelese de fiecare 
cursant, prin raportarea la propriile 
lor preocupări, la propriile sarcini. 
Considerăm că astfel dobindesc sen
suri mai adinei eforturile pe care le 
fac cursanții in munca de fiecare zi, le 
sint deschise noi ferestre spre ori
zonturile spre care trebuie să-și în
drepte cu prioritate atenția", (Ing. 
Constantin Botez — cercul din ca
drul organizației nr. 7 a Institutului 
de cercetare, proiectare și inginerie 
tehnologică pentru construcții de 
nave Galați).

„Formarea unei concepții politice 
superioare, revoluționare, la toti 
cursanții, consider că ml poate fi 
realizată într-un limbaj vag. ci cul- 
tivind acele noțiuni din care nu pot 
lipsi productivitatea muncii, cheltu
ielile materiale, economisirea, dez
voltarea intensivă, modernizarea i 
ș.a.m.d.". (Vasile Pop — organiza
ția de bază nr. 5 a întreprinderii de 
subansamble și piese pentru mij
loace de transport Oradea).

„Ancorind temeinic dezbaterile pe 
terenul solid al realităților economi-, 
co-sociale, se cere, in același timp, 
avută în vedere necesitatea de a nu 
transforma convorbirile recapitulati
ve în adunare de producție. Apeltil 
la argumentele faptelor de muncă și 
viată trebuie să constituie un spri-, 
jin in educarea în spirit.revoluționar 
a cursantilor. in dezvoltarea con
științei răspunderii de constructori ai 
socialismului, învestiți cu o inaltă 
misiune socială, creatoare". (George- 
ta Bocan — organizația nr. 2 a în
treprinderii textile „Dacia" din Ca
pitală).

Gloduri, concluzii care, pornind 
de Ia constatări și aprecieri privind 
desfășurarea convorbirilor recapitu
lative -în cercurile respective, sint 
caracteristice activității de pregătire 
politico-ideologică în general, sinte- 
tizind o experiență acumulată și 
contribuind la orientarea activității 
viitoare.

Ioan ERHAN 
Stefan D1M1TRIU 
Ioan 1AZA
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Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI
Prlm-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Dragă tovarășe Jaruzelski,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, precum 

și al. meu personal, vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul reale
gerii' dumneavoastră în înalta funcție de prim-secretar ‘ “ 
trai al Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit 
rodnică dintre România și Polonia vor continua să se 
în spiritul înțelegerilor realizate cu prilejul intilnirilor . .
și în interesul popoarelor român și polonez, al cauzei socialismului, des
tinderii, securității și păcii în lume.

Vă adresez dumneavoastră, comuniștilor, poporului polonez prieten, 
urări de succes deplin in înfăptuirea hotăririlor adoptate de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, pentru dezvoltarea 
ți Înflorirea continuă a Poloniei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

al Comitetului Cen-
și conlucrare dintre 
Polonez, colaborarea 
dezvolte și in viitor, 
noastre, spre binele

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușesctj.
Vă adresez cele mai calde mulțumiri pentru felicitările transmise cu 

prilejul alegerii mele ca președinte al Prezidiului Comitetului Central nl 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

încredințat că bunele relații tradiționale și prietenești dintre Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și dintre țările 
noastre socialiste vecine se vor dezvolta în continuare în spiritul prieteniei 
și colaborării, in interesul popoarelor noastre, al păcii și socialismului, vă 
adresez salutări tovărășești și urări de succes in activitate.

MILANKO RENOVIȚA
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

—

Viața economico-socială 
a localităților patriei

D1N VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SClNTEll"

GALAȚI : Energie electrică 
suplimentară

Eforturile stăruitoare depuse de 
colectivul de muncă de la între
prinderea Electrocentrale Galați 
s-au materializat și in acest an in 
indQplinirea și depășirea prevede
rilor de plan și a angajamentelor 
asumate, ceea ce a făcut ca în
treprinderea să se situeze în frun
tea' iiitrecerii socialiste pe ramură, 
în primul semestru din acest an, 
ca urmare a aplicării unor soluții 
tehnice si organizatorice eficiente 
de creștere a productivității mun
cii, oamenii muncii de »ici au de
pășit cu 20 MW puterea medie 
planificată. Totodată, printr-o mai 
bună exploatare a agregatelor 
energetice, s-au produs peste pre
vederile de plan aproape 67 000 
MWh energie electrică. Aceste re
zultate au fost obținute în condi
țiile diminuării consumurilor pro
prii. obtinindu-se astfel o econo
mie de 2 700 tone combustibil con
ventional. (Ștefan Dimitriu).

județului Dolj raportează obținerea 
unor însemnate economii de com
bustibil conventional. Astfel, un 
număr de 54 de unități economice 
au înregistrat. în perioada ce a 
trecut din acest an. aproape 10 000 
tone combustibil convențional eco
nomisit. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de unitățile eco
nomice apartinind ministerelor 
industriei constructoare de mașini, 
industriei electrotehnice, construc
țiilor industriale, industriei ușoa
re Și agriculturii. (Nicolae Băbălău).

TULCEA : Se extinde 
rețeaua comercială

în municipiul Tulcea au fost date 
in folosință noi spatii comerciale. 
Este vorba de un complex de ma
gazine situat în zona „Piața nouă" 
și cuprinde raioane destinate vin- 
zării obiectelor de uz gospodăresc. 
De asemenea, pe strada Podgoriilor 
au fost deschise noi unități ale 
întreprinderii comerciale pentru 
desfacerea mărfurilor industriale. 
(Neculai Amihuleșei).

TELEGRAMA ADRESATA

Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România,

de Plenara Consiliului Sanitar Superior
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participanții Ia Plenara Consiliului Sanitar Superior au analizat, cu exi
gentă și responsabilitate, modul cum Ministerul Sănătății, direcțiile sanitare, 
intregul personal sanitar acționează pentru transpunerea in viață a sarcini
lor ce le revin din istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, din orientările și indicațiile dumneavoastră, din 
celelalte documente de partid și de stat, și au stabilit măsuri privind parti
ciparea mai activă, mai competentă, a cadrelor medico-sanitare la asigu
rarea sănătății, tinereții și vigorii națiunii, la creșterea duratei vieții active 
a poporului nostru, la îmbunătățirea intregii activități sanitare.

Pentru grija permanentă pe care o purtați sectorului sanitar, îmbună
tățirii continue a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii, Con
siliul Sanitar Superior, Ministerul Sănătății, întregul personal sanitar își ex
primă și cu acest prilej recunoștința fierbinte fată de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, și vă aduc un cald și respectuos 
omagiu.

Adresăm, in același timp, un călduros omagiu tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice 
și științifice, care, in activitatea multilaterală, de inaltă răspundere, ce o des
fășoară, pe linie de partid și de stat, indrumă. nemijlocit cercetarea științi
fică medicală, intregul sector al asistenței medicale, acordă un sprijin elec
tiv și consecvent dezvoltării și modernizării medicinii românești.

Analiza Raportului privind starea de sănătate a populației făcută in șe
dința Comitetului Politic Executiv ai Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, din 9 mai 1986, a relevat, incâ o dată, grija pe care condu
cerea partidului și statului, dumneavoastră personal, o acordați asigurării 
sănătății populației, ocrotirii și consolidării familiei, creșterii și educării 
tinerei generații, ea factori componenți ai programului de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ a țării, de ridicare a gradului de civilizație și cultură, de 
îmbunătățire a condițiilor dc muncă și viată ale tuturor membrilor societății.

în vederea înfăptuirii sarcinilor ce revin personalului medico-sanitar, 
Consiliul Sanitar Superior și Ministerul Sănătății, anaiizînd în spirit critic 
și autocritic activitatea desfășurată pînă în prezent, se angajează să acțio
neze cu mai multă eficientă pentru creșterea calității asistentei medicale 
a populației, aplicarea măsurilor profilactice, păstrarea sănătății tuturor 
oamenilor muncii.

însușindu-ne indicațiile pe care ni le-ati dat, un obiectiv prioritar al 
activității noastre il constituie realizarea unor indicatori demografici cores
punzători etapei de dezvoltare a țârii, prin îmbunătățirea sporului natural 
al populației.

Consiliul Sanitar Superior, direcțiile sanitare vor desfășura permanent 
o intensă muncă de educație cetățenească și sanitară, organizind in între
prinderi, instituții, cartiere, la sate, activități eficiente in vederea creșterii 
natalității și întemeierii unor familii puternice, cu multi copii, sănătoși, viguroși.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general al Parti
dului Comunist Român, că întreg Consiliul Sanitar Superior. Ministerul 
Sănătății, toti medicii, farmaciștii, cadrele sanitare medii, întelegind răs
punderea ce ne revine, sintem ferm hotărîti ca, urmind permanent indica
țiile și exemplul dumneavoastră de activitate neobosită, de înalt umanism, 
să acționăm cu spirit revoluționar pentru intensificarea acțiunilor medicale 
preventive, dezvoltarea medicinii omului sănătos, perfecționarea mijloacelor 
dc aparare si promovare a sănătății și capacității de muncă a personalului 
muncitor. îmbunătățirea asistenței medicale a mamei, copilului și tineretului.

Yă rugăm respectuos să primiți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, expresia sentimentelor de recunoștință pentru atenția 
acordată muncii noastre și angajamentul nostru de a acționa fără preget, 
cu devotament si pasiune revoluționară, neprecupetind nici un efort, pentru 
a îndeplini orientările și indicațiile ce ni le-ați dat, contribuind astfel la 
asigurarea sanatațti și vigorii națiunii noastre, Ia ridicarea •necontenită a României pe noi culmi de civilizație ---------Și progres.

Vizita oficială de prietenie în țara noastră
a tovarășului Zhao Ziyang

Vizită în județele Argeș și

in- 
cele 
Da-
Pi-

mâți despre marile transformări 
economice și sociale care au avut loc 
în Dolj, la fel ca în toate zonele 
tării, după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului. Au fost scoase in evi
dență realizările de prestigiu obți
nute în domeniul industrializării, in 
contextul politicii partidului nostru 
de dezvoltar.fi armonioasă a tuturor 
județelor țării, al modernizării agri
culturii, al creșterii necontenite a 
nivelului de trai material și spiritual 
al tuturor cetățenilor.

în cursul după-amiezii a fost vi
zitat cel mai mare complex de sere 
din țară — cel de la Ișalnita.

Gazdele au prezentat unele sectoa
re de producție, mașinile și utilajele 
ce se folosesc in unitate.

în cadrul unei expoziții special 
amenajate au reținut atenția soiurile 
de tomate
unității, care se 
mare productivitate și 
lități nutritive.

Un complex de sere 
fost realizat la Beijing
români in cadrul raporturilor de coo
perare bilaterală dintre țările noas
tre.

Apreciind experiența dobîndită de 
legumicultorii doljeni, premierul 
Zhao Ziyang a menționat că aceas
ta va fi studiată cu interes de spe-

Premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, to
varășul Zhao Ziyang, aflat in vizi
tă oficială de prietenie în tara noas
tră, împreună cu persoanele oficiale 
chineze care il însoțesc, a fost, vi
neri, oaspete al județelor Argeș și 
Dolj.

Premierul chinez a fost însoțit de 
tovarășul Ion Dincă, prim vice
prim-ministru al guvernului.

La întreprinderea de autoturisme 
din Pitești oaspeții au fost salutați 
cu deosebită cordialitate de Con
stantin Zanfir. președintele Consi
liului popular al județului Argeș, de 
Marin Nedelcu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de membri 
ai conducerii unor centrale indus
triale și întreprinderi din această 
ramură.

Pe platforma din fata marii 
treprinderi. au fost prezentate 
mai noi tipuri de autoturisme 
cia. Oltcit și ARO realizate la
testi. Craiova și Cimpulung Mus
cel. destinate pieței interne și ex
portului. produse cunoscute în pes
te 30 de țări ale lumii. Totodată, 
aici a fost prezentată o gamă largă 
de autobuze și alte tipuri de auto
vehicule de transport fabricate în 
alte centre industriale ale tării.

Vizitarea halei de montaj general 
a oferit Oaspeților posibilitatea cu
noașterii unor aspecte concrete pri
vind gradul de mecanizare Si auto
matizare a proceselor tehnologice. 
^Tovarășul Zhao Ziyang a apreciat 
succesele colectivului întreprinderii 
de autoturisme 
muncii de aici 
realizări.

La sosipe în 
premierul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze a fost în- 
tîmpinat de tovarășul Gheorghe 
Stoica, președintele Consiliului popu
lar al județului Dolj, de alti re
prezentanți ai organelor locale.

La sediul consiliului popular jude
țean oaspeții chinezi au fost infor-

realizate de cercetătorii 
disting printr-o 

deosebite ca-

asemănător a 
de specialiști

cialiștii legumicultori din Republica 
Populară Chineză.

S-a vizitat apoi întreprinderea „E- 
lectroputere". unitate care, prin pro
dusele sale de inaltă complexitate și 
tehnicitate, se bucnră de un înalt 
prestigiu atît în țară, cit și în nu
meroase state ale lumii.

în secțiile și fabricile de transfor
matoare mari, locomotive, motoare 
și'aparataj electric de inaltă tensiu
ne înaltul oaspete a fost informat 
despre nivelul și diversitatea pro
ducției realizate aici.

Pe parcursul vizitei, gazdele au 
prezentat, de asemenea, numeroase 
produse aflate în diferite faze de 
execuție, unele urmind a fi expe
diate în Republica Populară Chineză.

Oaspeții s-au interesat ’ de modul 
de organizare a producției și a mun
cii, apreciind dotarea tehnică și 
atenția ce se acordă performantelor 
tehnice ale .produselor.

în încheierea vizitei, arătînd că 
Întreprinderea craioveană l-a făcut 
o deosebită impresie, tovarășul 
Zhao Ziyang a urat colectivului de 
aici să obțină noi succese in viitor.

Seara, în onoarea premierului 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, președintele Con
siliului popular al județului Dolj 
a oferit o masă.

și a urat oamenilor 
noi și tot mai mari

municipiul Craiova,

Cronica zilei

Depunerea unei coroane de flori
Premierul Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Chineze, tova
rășul Zhao Ziyang, a depus, vineri 
dimineață o coroană de fiori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Au luat parte tovarășul Ion Dincă, 
prim viceprim-niinistru al guvernu
lui, membri ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, reprezentanți 
ai Ministerului Apărării Naționale și

ai Consiliului popular al Capitalei. 
Au participat persoanele oficiale ca- 
re-1 însoțesc pe premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Beijing și ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere.

A fost vizitată apoi rotonda mo
numentului.

(Agerpres)

ZIUA INTERNAJIONALA A COOPERAȚIEI

BIHOR : Noi edificii 
in zestrea județului

Organizarea superioară a activi
tății pe șantiere, atenția deosebită 
acordată mecanizării lucrărilor și 
creșterii productivității muncii sint 
principalii factori care au condus 

' la depășirea sarcinilor de plan in 
sectorul construcției de locuințe in 
județul Bihor. Este semnificativ 
faptul că în primul semestru au 
fost predate peste prevederi oame
nilor muncii mai bine de 300 apar
tamente, întregind zestrea ansam
blurilor Nufărul 2, 6 Martie, Pro
letarilor, Decebal și Piața Ion 
Creangă. .Alte 500 de apartamente 
sint preluate de către beneficiari 
in vederea efectuării cu forțe pro
prii a finisajelor interioare. Faptul 
că la acâastă dată un mare număr 
de apartamente se află în Stadii 
avansate de execuție creează con
diții ca in acest an colectivul Trus
tului de antrepriză generală pentru 
construcții-montaj Bihor să-și res
pecte angajamentul asumat de a 
realiza suplimentar 1 000 de aparta
mente. (loan Laza).

PETROȘANI : Utilaje 
pentru mineri

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea pentru piese 
de schimb, reparații utilaj și echi
pamente electronice miniere și-a 
realizat si in acest an. ritmic, pre
vederile de plan. Hotărît să exe
cute lucrări de bună calitate și să 
trimită minerilor utilajele, instala
țiile și piesele de schimb la terme
nele prevăzute, acest harnic colec
tiv de muncă a produs suplimen
tar 145 tone utilaj tehnologic 
minier. (Sabin Cerbu).

*
Vineri a avut Ioc la București 

Plenara Consiliului Sanitar Superior 
care, în spiritul hotăririlor celui 
de-al XIII-lea Congres al P.C.R., al 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a dezbătut pro
bleme referitoare la starea de sănă
tate a populației și îmbunătățirea in
dicatorilor demografici. A fost adop
tat ttn program de măsuri privind 
creșterea continuă a calității și efi
cienței asistenței medicale, sporirea

*
natalității, ocrotirea și consolidarea 
familiei, pentru asigurarea sănătății, 
tinereții și vigorii națiunii noastre 
socialiste.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternică angaja
re patriotică, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
.NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

DOLJ : Economii 
de combustibil

Ca urmare a intensificării pro
cesului de organizare si moderni
zare a producției, reducerii norme
lor de consum-pe produs și imbu- 
nătătirii tehnologiilor de fabrica
ție. oamenii muncii din industria

ARGEȘ :
Băuturi răcoritoare 
din fructe și legume

De cițiva ani, unitățile de profil 
ale județului Argeș pun Ia dispozi
ția consumatorilor un volum im
portant de băuturi răcoritoare din 
concentrate de fructe și legume. 
Sint în cea mai . mare parte băuturi 
care au ciștigat mult 
calității și gustului. Un 
chemat să-și aducă un 
tant in realizarea de 
este întreprinderea de 
zare a legumelor și fructelor din 
Topoloveni. înțelegindu-și bine 
menirea, colectivul de aici și-a lăr
git gama de astfel de băuturi din 
zmeură, vișine, coacăze, precum și 
din fructe, în amestec cu legume, 
îndeosebi eu morcov. (Gheorghe 
Cirstea).

in privința 
producător 
rol impor- 
răcoritoare 
industriali-

tv 14.43
15,00

13,00 Telex
13,05 La sflrșit de săptămină (parțial 

' color) • Floarea clntulul, floarea 
dorului — melodii populare
• Gala desenului animat • Sub 
cupola circului • O melodie în 
primă audiție • Tot ce are tara 
mai frumos : „Bucuria de a fi 
mereu printre primii". Reportaj
• Farmecul muzicii • Un tablou

din Galeria națională • Marile 
momente ale baletului • Tele- 
sport • Autograf muzical 
Săptămâna politică 
închiderea programului
Telejurnal 
Teleenciclopedla (parțial color) 
șlagăre în devenire (color). Emi- 

ușoară

19,00
19,25
19,55 ...______ . _______

siune-concurs de muzică 
românească

21,00 Film artistic (color). „Să știi ce 
vrei in viață"

22,20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Cu prilejul Zilei independenței 
Statelor Unite ale Americii, ambasa
dorul acestei țări la București, Roger 
Kirk, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, Ilie 
Văduva și Petre Gigea, miniștri, vi
cepreședinți ai Marii Adunări Națio
nale, membri ai conducerii unor mi
nistere, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și instituții centrale, 
deputați, oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, vineri a avut loc 
in Capitală o manifestare culturală 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie 
venezueleană, în cadrul i 
fost prezentate impresii 
din Venezuela.

Au luat parte membri 
rii' I.R.R.C.S., Asociației 
româno-venezueleană, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

A fost prezent Demetrio Boersner, 
ambasadorul Venezuelei Ia București.

(Agerpres)

româno- 
căreia 

de
au

călătorie

tradiții de peste 
prima zi de slmbătă

al 
de

conduce- 
prietenie

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 5 iulie, ora 21 — 8 iulie, ora 
21. In țară : Vremea va fi caldă. Ceru) 
va fi variabil în prima parte a interva
lului, cînd, pe alocuri, 
deal și de 
ritorlulul, 
vor cădea 
de averse,

_ ___ in zonele de
munte și, izolat in restul te- 
in cursul dupa-amlezelor, 
ploi ce vor avea și caracter 

însoțite șl de descărcări

electrice. înnorările se vor accentua 
apoi în regiunile din vestul și nordul 
țării, unde fenomenele menționate an
terior se vor produce cu caracter local. 
Vintul va sufla slab pinâ la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 24 șl 34 grade. Dimineața ceață 
slabă la munte și în zonele depresiona- 
re. In București : Vremea va ti caldă. 
Cerul va fi variabil. favorabil la 
Începutul intervalului aversei de ploaie 
Vini slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 16 și 18 
grade, iar cele maxime intre 27 și 31 
de grade.

■ ■ ■ d ■ ■
ORIENTARE FERMA SPRE DEZVOLTAREA ECONOMICA INTENSIVA

(Urmare din pag. I)
conducerea directă a tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — program care 
face parte integrantă din actualul 
plan cincinal — se vor asigura dez
voltarea mai accentuată a bazei 
proprii de materii prime și ener
getice. în strinsă concordantă cu 
cerințele economiei, 
tehnologiilor pentru 
selor noi de energie, 
stanțială a nivelului

perfectionarea 
folosirea 
ridicarea sub- 

___ ,_____ _______ tehnic șr cali
tativ al produselor, adincirea" pro
cesului de modernizare a structu
rilor producției și valorificarea 
tot mai eficientă a resurselor eco
nomice, promovarea unor tehno
logii moderne, de inalt randament, 
cu consumuri materiale si energetice 
reduse, realizarea de materiale noi 
cu performante calitative superioa
re. recuperarea si introducerea mai 
:tntensă in circuitul productiv a re- 
'urselor materiale si energetice re- 

\ olosibile. creșterea mai puternică a 
productivității muncii prin extinde
rea mecanizării, automatizării, elec- 
tronizării si robotizării producției, 
sporirea gradului de competitivitate 
a produselor românești De piețele 
externe. Cu alte cuvinte, ne această 
bază se va intensifica acțiunea fac
torilor intensivi, de eficientă ai dez
voltării economice a tării.

Dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale in actualul cincinal va fi 
susținută, totodată, de înfăptuirea 
noii revoluții agrare, care presupune 
modernizarea bazei tehnico-materia- 
le. folosirea cit mai deplină a fon
dului funciar si creșterea potenția
lului productiv al pămintului. inten
sificarea producției agricole vegetale 
și animale, aplicarea largă a cuceri
rilor stiintei si a tehnologiilor mo
derne agricole, transformarea gene
rală a modului de muncă, de viată 
si gindire al țărănimii — toate aces
tea în scopul obținerii unor produc
ții agricole sigure, stabile si înalte. 
In măsură să satisfacă necesitățile

su:

de consum ale întregului popor, pre- . 
cum si alte cerințe ale dezvoltării 
economiei naționale. Este deci 
vorba de dezvoltarea unei agricul
turi intensive, de inaltă productivita
te și eficientă, așezată pe baze mo
derne. industriale, aceasta fiind o 
condiție de însemnătate vitală pen
tru progresul general al societății 
noastre.

Criteriul creșterii eficientei, al 
accentuării rolului factorilor inteu- 
sivi ai dezvoltării economice mar
chează puternic si realizarea amplu
lui program de investiții prevăzut 
pentru cincinalul 1986—1990. în in
dustrie. bunăoară, investițiile sint 
orientate cu prioritate sure dezvolta
rea energeticii si industriei extracti
ve. sure terminarea obiectivelor în
cepute in cincinalul trecut, spre dez
voltarea si modernizarea capacități
lor existente în scopul ridicării pa
rametrilor de eficientă. După 
indicat secretarul general al 
dultii. începerea execuției 
obiective de investiții trebuie
temeinic fundamentată sub aspectul 
utilității lor. tinîndu-se seama de 
necesitatea utilizării intensive a ca
pacităților de producție existente. 
Deosebit de important este ca pro
gramul de investiții din actualul 
cincinal să fie realizat in condiții de 
eficientă si economicitate sporite ; 
esențial in acest scop este să se asi
gure. la toate obiectivele de inves
tiții. reducerea costului lucrărilor 
prin aplicarea de soluții tehnologice 
si constructive eficiente, dimensio
narea strictă a construcțiilor potrivit 
cerințelor proceselor tehnologice, di
minuarea consumurilor de materiale 
de construcții.

De bună seamă, in accentuarea la
turilor intensiv-calitative. de efi
cientă ale dezvoltării economice, un 
rol important îl au aplicarea fermă 
in toate unitățile din economia na
țională a principiilor noului meca
nism economico-financiar. întărirea 
autoconducerii muncitorești si a auto-

cum a 
par.ti- 
noilor 
să fie

gestiunii econoniico-financiarc. în
fond. în înalta răspundere a consi
liilor de conducere, a oameifilor ■
muncii din fiecare unitate economi
că pentru utilizarea cu cea mai mare 
eficientă a părții'din avuția națio
nală încredințată de societate sure 
administrare si dezvoltare — reali- 
zind ritmic si integral, la toate sor
timentele. producția fizică planifica
tă. la un înalt nivel tehnic si cali
tativ. cu costuri de producție si în
deosebi cheltuieli materiale cit mai 
reduse, cu o productivitate a muncii 
superioară, cu beneficii si rentabili
tate maxime — constă esența apli
cării ferme a autoconducerii si auto- 
gestiunii. a noului mecanism econo
mic. Numai pe această bază fiecare 
colectiv dc oameni ai muncii isi 
poate spori contribuția la creșterea 
mai rapidă a venitului national, a 
avuției generale a societății. Ia dez
voltarea continuă a proprietății so
cialiste — aceasta constituind baza 
hotăritoarc a progresului necontenit, 
economic și social, al tării.

Este cît se poate de evident că 
strategia creșterii eoonomice inten
sive. a accentuării latprilor calitative, 
de eficientă ale dezvoltării in cel 
de-al optulea cincinal cuprinde obiec
tive cutezătoare, corelate intr-o vi
ziune științifică unitară si cuprin
zătoare. înfăptuirea acestor obiective 
majore, pe care secretarul general al 
partidului le-a înfățișat națiunii de 
pe poziția intereselor fundamentale 
ale dezvoltării economice mai pu
ternice a tării, ale ridicării continue 
a bunăstării întregului popor, isi are 
suprema forță în conducerea de către 
partid a întregii activități economico- 
sociale. în noua calitate a muncii, 
în efortul creator si spiritul de răs
pundere revoluționar De care tre
buie să le manifeste toti oamenii 
muncii ne tărimul producției mate
riale. care sint astăzi atît proprietari 
si producători., cit si beneficiari a 
tot ceea ce se realizează in societa
tea noastră socialistă.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 4 IULIE 1986
Extragerea

37 5.
Extragerea 

41 70 8 4.
Fond total 

Iei, din care 
categoria I.

I : 34 18 53 55

a Il-a : 64 45

de cîștiguri :
402 085 lei.

INFORMAȚII SPORTIVE
• în sala sporturilor 

din Focșani au început vineri 
cerile balcaniadei de baschet 
vate junioarelor. Iată primele 
tate : România — Bulgaria 
(40—44); Iugoslavia — Grecia 
(45—30) ; România (cadete) ■ 
bania 62—57 (26—30).
continuă astăzi.

82 21 40

11 14 24

I 177 535 
report la

,Vrancea“ 
intre- 
rezer- 
rezul- 
86—76 
73—53 
- Al- 

Competitia

a turneu- 
de la Bela 

s-a încheiat 
marelui maestru ro-

• Cea de-a 5-a ediție 
lui internațional de șah 
Crikva (Iugoslavia) 
cu victoria
mân Mihai Șubă. care își înscrie 
pentru a doua oară consecutiv nu
mele în palmaresul acestui prestigios 
concurs. Șubă a totalizat 10,5 puncte 
din 13 posibile, fiind urmat în cla
samentul final de Cebalo (Iugosla-

MUREȘ. în organizarea secției de 
propagandă a Comitetului județean 
Mureș al P.C.R., in orașul Tîrnă- 
ven; a avut loc un schimb de expe
riență cu tema : „Propaganda vi
zuală în sprijinul producției". Au 
fost dezbătute diferitele modalități 
concrete prin care propaganda vi
zuală poate să contribuie, prin 
mijloace specifice, la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru îndeplini
rea obiectivelor economice. (Gheor- 
glie Giurgiu).

BUZĂU. La Casa de cultură a 
științei și tehnicii pentru tineret 
din municipiul Buzău a avut loc 
faza județeană a concursului „Pe 
făgașul calității in pregătirea tine
retului pentru muncă și viată", la 
care au participat elevi din toate 
școlile. Concurentii au făcut do
vada unei temeinice pregătiri teo
retice și practice. (Stelian Cliiper).

via) — 10 puncte. Constantin lones- 
cu (România). Spiridonov (Bulgaria), 
Maximovici și Iakimsvici (Iugosla
via) — cite 9,5 puncte.
• Vineri au început la Moscova 

jocurile sportive internaționale, com
petiție de amploare ce reunește pes
te 3 000 de sportivi si sportive din 
79 de țări. între care si România.

în prima zi a concursului de inot. 
sportiva româncă Noemi Lung a 
repurtat un succes remarcabil, obti- 
nind medalia de aur în proba de 
400 m mixt, cu timpul de 4’43”17/100.

In proba de 50 m liber bărbați, 
cîștigată de americanul John Sauer- 
land — 23”13/100. Ionut Mușat
(România) s-a clasat pe locul IV. cu 
23”48/100.

Conform unși 
sase decenii, in .... ..
a lunii iulie este marcată Ziua in
ternațională a cooperației. Se dă 
astfel curs recomandării convenite 
prin „Declarația" din 1923 a Alian
ței Cooperatiste Internationale, cea 
mai mare organizație neguverna
mentală din lume.

Alianța Cooperatistă Internaționa
lă (A.C.I.) a fost fondată în anul 
1895 in condițiile existentei. în ma
joritatea țărilor, a unor organizații 
cooperatiste dornice să promoveze, 
in climatul de avint al mișcărilor 
progresiste de la sfirșitul veacului 
trecut, principii mai echitabile de 
activitate, un spirit mai accentuat de 
colaborare si întrajutorare. Aceste 

) .scopuri generoase au fost reluate și 
in „Declarația" din iulie 1923. in care 
se subliniază dezideratul A.C.I. de a 
demonstra „solidaritatea cooperato
rilor și eficienta organizării lor ca 
mijloc al emancipării economice și 
ca o garanție a păcii mondiale".

Sint teluri ce au fost promovate. 
In decursul deceniilor, de către 
A.C.I. si organizațiile cooperatiste 
aderente, sint idealuri care își gă
sesc o rezonantă cu atît mai puter-- 
nică si mai actuală în perioada con
temporană. în ■ prezent, marcarea 
„Zilei internaționale a cooperației" 
capătă semnificații aparte, inscriin- 
du-se în contextul „Anului Interna
tional al Păcii", cadru deosebit de 
stimulativ pentru desfășurarea unor 
acțiuni tot mai viguroase, energice, 

• în favoarea conlucrării creatoare, în.r 
telegerii. în apărarea dreptului fun
damental al oamenilor la pace, la 
existentă, la viată.

Organizațiile cooperatiste din țara 
noastră — Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Uniunea Centrală a Cooperative
lor de Producție, Achiziții și 
Desfacere a Mărfurilor și Uniu
nea Centrală a Cooperativelor Meș
teșugărești — se înfățișează ca 
promotoare perseverente ale poli
ticii Partidului Comunist Român de 
dezvoltare accelerată economico-so- 
cială a tării, de asigurare a progre
sului multilateral, a unei calități noi. 
superioare, în toate domeniile de 
activitate. Bucurîndu-se permanent 
de sprijinul partidului și statului, 
ele aduc o contribuție specifică, de 
importantă recunoscută, la dezvol
tarea diferitelor ramuri si sectoare 
ale economiei naționale, la înflorirea 
armonioasă a tuturor județelor și 
localităților patriei., pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai, material 
si spiritual al întregului popor.

Recentele documente fundamenta
le adoptate privind dezvoltarea tării 
noastre în viitorii ani — Legea Pla
nului national unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe perioada 1986— 
1990 și Legea Planului de dezvoltare 
a agriculturii si industriei alimen
tare ne perioada 1986—1990 — des
chid largi orizonturi de extindere și 
perfecționare în activitățile coopera
tiste. Bunăoară, membrii cooperati
velor agricole de producție, aseme
nea tuturor lucrătorilor din agricul
tură. sint chemați să-și pună în va
loare toate forțele și priceperea pen
tru înfăptuirea noii revoluții agrare, 
pentru a se înfăptui o transformare 
esențială în însăși felul de a munci, 
a trăi și a gîndi al locuitorilor de 
la sate, concretizate în obținerea de

CARNET CULTURAL

superioare. în sporirea pro- 
tuturor categoriilor de bu

recolte 
ductiei . ................
nuri agroalimentare. in vederea sa
tisfacerii în condiții tot mai bune a 
necesităților economiei naționale, a 
prevederilor programelor de auto- 
aprovizionare.

In rindul principalelor preocupări 
ale cooperatorilor din România se în
scriu, la loc de frunte, sarcinile coo
perației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor, chemată să 
punS tot mai bine în valoare poten
țialul productiv al gospodăriilor, să 
asigure, în condiții tot mai echitabile, 
schimbul de mărfuri între sat și oraș, 
să contribuie la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Legea Planului de dezvoltare eco
nomi co-socială pe perioada 1988—1990 
stabilește, pentru importantul sector 
al prestărilor de servicii către popu
lație, unul din cele mai ridicate rit
muri. Iată de ce în fața cooperatori
lor, in special a celor din cooperația 
meșteșugărească (UCECOM) — dar 
și a celor din unitățile aparținlnd de 
CENTROCOOP sau U.N.C.A.P., ca, 
de altfel, a lucrătorilor din toate uni
tățile prestatoare de servicii — se află 
nu numai dezideratul îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan, ci și 
cerința unei atitudini consecvent 
înaintate, a unei înțelegeri mai pro
funde a rolului te le revin în ridica
rea nivelului de trai al întregului po
por, a răspunderii față de cetățeni, 
a obținerii unei noi calități a muncii 
și în domeniul lor de activitate.

Asemenea celorlalte organizații 
din componența Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, organiza
țiile cooperatiste din țara noastră a- 
plică cu consecvență în viața lor in
ternă principiile democrației munci
torești, revoluționare, antrenind ma
sele largi de cooperatori la traduce
rea în viață a principiilor autocon- 
ducerii și autogospodăririi. în același 
cadru de afirmare a conștiinței civi
ce, milioanele de membri coopera
tori participă la acțiunile inițiate de 
F.D.U.S. pentru susținerea politicii 
de pace și colaborare internațională, 
promovate cu consecvență de parti
dul și statul nostru, al cărei strălu
cit promotor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. . Concomitent, or-, 
ganizațiile cooperatiste din România ’ 
întrețin activ legături internaționale 
cu organizații similare de peste ho
tare, încadrate in orientarea gene
rală spre destindere în raporturile 
dintre state, de promovare a apro
pierii, înțelegerii și cooperării între 
popoare. Aceste legături 6int cu atît 
mai salutare in zilele noastre, cînd 
menținerea păcii, deziderat vital al 
omenirii, condiție fundamentală a 
supraviețuirii, implică acțiunea uni
tă. responsabilă, decisă, răspicată a 
celor mai largi mase de locuitori ai 
planetei.

Cooperația din țara noastră, mem
bru activ al Alianței Cooperatiste In
ternaționale încă de la constituirea 
acestei organizații, se poate mîndri 
cu aportul constant la înfăptuirea 
scopurilor ce au stat la baza fondării 
A.C.I. și care concordă cu țelurile 
generale de promovare a 
lui, întrajutorării, echității 
turile dintre oameni, ca și 
le dintre tari și popoare.

progresu- 
in rapor- 

în relații-

A. SERGIU

BRAȘOV. Sub egida Festivalu
lui national „Cintarea României", 
la Brașov se desfășoară „Zilele 
muzicii de cameră", manifestare . 
prestigioasă ajunsă la cea de-a 
XVII-a ediție. Participă reputatele 
formații cvartetul „Voces" 
Iași, cvintetul „Armonia" __
București, formația „Canțus sere- 
nus" și Orchestra de cameră a Fi
larmonicii „Gheorghe Dima" din 
Brașov și altele. (Nicolae Mocanu)

din 
din

cîștigătoarele fazelor de masă din 
consilii unice agroindustriale, mu
nicipiul Slobozia, orașele Fetești, 
Urziceni si Țăndărei. Concursul a 
fost întregit de un spectacol mu- 
zical-coregrafic. prezentat de for
mațiile Casei de cultură a stiintei 
și tehnicii pentru tineret din Slo
bozia. (Mihai Vișoiu).

IALOMIȚA. La Casa stiintei si 
tehnicii pentru tineret din munici
piul Slobozia a avut loc faza ju
dețeană a concursului „Muncă, ti
nerețe si frumusete“. Au participat

TELEORMAN. în organizarea in
spectoratului școlar iudetean si a 
casei personalului didactic, la Casa 
de cultură din municipiul Alexan
dria s-a desfășurat o consfătuire 
cu tema „Școala românească — 
principal factor de cultură si civi
lizație socialistă". Cu acest prilel

au fost deschise expoziții de artă 
plastică si de creație tehnico-stiin- 
tifică. reunind lucrări realizate de 
șoimi ai patriei, pionieri si elevi 
din scoli si licee. (Stan Ștefan).

BACĂU. Comuna Berzunti găz
duiește in aceste zile tabăra de 
creație a artiștilor plastici, orga
nizată 6ub egida Comitetului ju
dețean Bacău de cultură și educa
ție socialistă. Aflată la cea de-a 
14-a ediție, tabăra de creație a re
unit pe aceste frumoase locuri un 
mare număr de pictori, sculptori 
și graficieni, membri ai filialei 
Bacău a U.A.P., colaboratori și 
profesori de desen din orașele și 
comunele ‘ .. . L
Lucrările realizate aici vor fi ex
puse in cadrul unor expoziții or
ganizate la Galeriile complexului 
muzeal Bacău și în diferite între
prinderi industriale din județ. 
(Gheorghe Baltă).

județului și. din tară.

dezvoltar.fi
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ANUL INTERNATIONAL 
AL PĂCR

Să fie salvată omenirea de pericolul 
unei catastrofe nucleare!"

cer participanta la seminarul din orașul finlandez Turku
HELSINKI. — In orașul finlan

dez Turku a fost organizat un 
seminar in problemele păcii șl

\
i securității. Militanții pentru pace

1 participant! au relevat, in inter
vențiile lor. că în prezent nu exis
tă o sarcină mai importantă decit 
lupta activă pentru salvarea, ome
nirii de pericolul unei catastrofe

nucleare. De asemenea, s-a expri- 
, mat îngrijorarea in legătură cu 

sporirea prezenței militare a blo
cului N.A.T.O.- ih n-ordul Europei. 
In acest sens s-a relevat necesita
tea creării in regiune a unei zone 
libere de arme nucleare, ca un 
prim pas important pe calea Înlă
turării armelor nucleare.

Un mesaj al medicilor alpiniști
MOSCOVA. — O expediție de 

medici alpiniști a pornit spre Cau- 
caz pentru a face o ascensiune pe 
muntele Elbrus, cel mai înalt 
din Europa, șl a depune pe 
piscul acestuia „Apelul păcii" adre-

sat actualei generații și celor vii
toare. Documentul a fost adoptat 
recent în cadrul congresului de la 
Koln al mișcării internaționale 
„Medicii pentru . preîntâmpinarea 
unui război nuclear".

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CAPULUI VERDEORIENTUL 
MIJLOCIU

AMMAN 4 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a primit în 
orașul Aqaba pe senatorul american 
Gary Hart, aflat in vizită in regiune, 
în cadhul convorbirilor, informează 
agenția K.U.N.A.. au fost discutate 
probleme privind situația din Orien
tul Mijlociu. Gary Hart a avut, de 
asemenea. întrevederi cu primul 
ministru Zeid Rifai . și alte oficiali
tăți iordaniene, . cu care a abordat 
subiecte referitoare la situația din 
teritoriile aflate sub ocupație israe- 
liană, îndeosebi planurile Israelului 
de a construi noi așezări pe malul 
vestic al Iordanului și in teritoriul 
Gaza.

Declarație în problemele securității 
și colaborării în Europa

- adoptatâ la Congresul al X-lea al P.M.U.P,
Tovarășului ARISTIDES MARIA PEREIRA

Secretar general al Partidului African al Independenței din Capul Verde, 
Președintele Republicii Capului Verde

Cu prilejul aniversării proclamării independentei tării dumneavoastră 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate si fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul prieten al Republicii 
Capului Verde.

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor con
venite recent la București, raporturile de prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele celor două 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — De
clarația adoptată de cel de-al X-lea 
Congres al P.M.U.P. in problemele 
securității și colaborării în Europa 
subliniază importanța Conferinței 
pentru securitate și cooperare pe 
continentul nostru, a Actului final 
de la Helsinki; act care continuă să 
rămînă un factor important, pozitiv 
in evoluția situației și climatului de 
pe continentul european. Documen
tul, transmis de agenția P.A.P.. rea
firmă necesitatea unor eforturi co
mune din partea tuturor statelor eu
ropene pentru apărarea și consoli
darea păcii, pentru a pune capăt 
cursei înarmărilor pe Pămint și a 
preintîmpina transferarea ei in Cos
mos, pentru înlăturarea primejdiei 
unei distrugeri nucleare. Totodată — 
arată declarația — este necesar ca 
tendințele spre lichidarea primejdiei

armelor de distrugere în masă să fie 
însoțite de o reducere radicală a for
țelor armate și armamentelor con
venționale in întreaga Europă, dej la 
Atlantic la Urali, crearea unui meca
nism general-european.' care să con
tribuie la un acord în problemă mij
loacelor și metodelor de preîntâmpi
nare, precum și de reducere a încor
dării și crizelor pe continentul nos
tru. Se subliniază importanța reve
nirii la relații' economice normale, 
înlăturării barierelor și limitelor, 
creării de posibilități mai largi pen
tru schimburi și conlucrare recipro
că în valorificarea noilor tehnici și 
tehnologii, lărgirii colaborării în do
meniul ocrotirii mediului ambiant al 
Europei prin întărirea regimului de 
securitate și a schimbului de tehno
logie în sfera energiei nucleare — se 
spune in încheierea declarației.
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BELGIA: Accesul în portul Zeeburgge 
interzis navelor cu arme atomice la bord

gătură cu intrarea în acest port a 
submarinului american. Au lori Jă- 
țile municipale din Zeeburgge 
s-au adresat ambasadei americane 
din Belgia cu o scrisoare in care 
subliniază că orașul a fost decla
rat zonă liberă de arme nucleare.

a mișcării pacifiste
dorim să vedem în apele noastre 
nave pmericane. a declarat BruCe

- Torry, șeful secțieț locale a orga- ț 
nizației „Juriștii pehtru responsa- i 
bilitate socială", menționind că > 
numărul navelor americane avînd 
arme nucleare la bord care intră 
în porturile Canadei este din ce în 
ce mai mare, ceea ce sporește 
neliniștea populației.

BRUXELLES. — La cererea opi
niei publice democrate, autoritățile 
belgiene au interzis accesul in por
tul Zeeburgge al submarinului ato
mic american „Finback" 
arme nucleare la bord. In 
s-a desfășurat in ultimele 
amplă campanie de protest

avînd 
Belgia 
zile o 
in le-

CANADA: Inițiativă
OTTAWA. — Militanții pentru 

pace canadieni . și-au exprimat 
i protestul împotriva ancorării in 
portul Vancouver a unor nave mi
litare americane care ar putea 
transporta arme nucleare. Cu mici 
ambarcațiuni, reprezentanți ai opi
niei publice canadiene au ieșit in 
întâmpinarea navelor americane cu 
pancarte care proclamau orașul 
zonă ljberâ de arme nucleare. Nu

I
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Grevă Ia minele de diamante din Kimberley
PRETORIA 4 (Agerpres). — Con

fruntarea dintre populația neagră, 
majoritară in Republica Sud-Africa- 
nă. și autoritățile rasiste de lă Pre
toria a intrat intr-o fază nouă, carac
terizată prin acțiuni organizate îm
potriva practicilor și abuzurilor re
gimului apartheidului. Aproape 
2 000 de mineri. Întreaga forță de 
muncă neagră de la patru mine de 
diamante din Kimberley se află in 
grevă începînd de joi in sprijinul ce
rerilor privind eliberarea liderilor 
sindicali arestați de poliție în ulti
mele trei săptămini — informează 
agenția Reuter. Este prima confrun
tare directă și deschisă între comu
nitatea de culoare și autoritățile sud- 
africane după instaurarea stării de 
urgență în R.S.A., la 12 iunie a.c.

Importanța minelor de diamante 
de la Kimberley ' este deosebit de 
mare deoarece aici se realizează o 
producție care reprezintă jumătate 
din valoarea devizelor obținute, de 
R.S.A., notează agenția France 
Presse.

Presiunea sindicatelor este cu atît 
mai mare cu cit COSATU (600 000 
de aderenți), principala centrală sin
dicală neagră din R.Ș.A., a anunțat 
oficial că datorită măsurii abuzive 
de a fi arestați sute de lideri sindi

cali, la 14 iulie a.c. va fi organizată 
o „zi de acțiune" la nivel național 
pentru a protesta față de instituirea 
stării de urgență.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
în cadrul unui discurs rostit în fața 
convenției Asociației Naționale pen
tru progresul oamenilor de culoare, 
care se desfășoară la Baltimore, 
vicepreședintele S.U.A., George 
Bush, a cerut guvernului de la Pre
toria să procedeze la angajarea de 
negocieri cu liderii populației de 
culoare. El a menționat că autorită
țile rasiste încalcă drepturile fun
damentale ale acestei populații, iar 
violentele provocate de politica de 
opresiune din ultimii ani s-au soldat 
cu moartea a aproape 2 000 de oa
meni. în aceste condiții. a spus 
Bush, devine o obligație morală să 
se ceară guvernului sud-african 
schimbarea acestei, politici.

în același timp, relevă agenția 
France Presse, vicepreședintele ame
rican s-a menținut in limitele liniei 
politice adoptate de administrația 
față de R.S.A.. afirmind că izolarea 
politică și economică totală a guver
nului de la Pretoria „nu reprezintă 
singurul mijloc" pentru a pune capăt 
apartheidului.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — La 
Tel Aviv au avut loc convorbiri 
între oficialități israeliene și trimisul 
special american Abraham Sofaer, 
în ce privește negocierile egipteano- 
israeliene in problema zonei Taba — 
enclavă aflată la frontiera dintre 
Egipt și Israel în apropierea Golfu
lui Aqaba, rămasă sub ocupația 
Israelului după retragerea trupelor 
sale din Sinai.

Emisarul american. informează 
agenția Reuter, a sosit în capitala 
israeliană venind de la Cairo unde 
a avut întrevederi cu oficialitățile 
egiptene. Aici au fost discutate 
aspecte privind viitoarele negocieri 
la nivel de experți dintre Egipt și 
Israel. El este purtătorul unor noi 
propuneri egiptene cu privire la 
supunerea problemei Taba unui 
arbitraj internațional.

BEIRUT 4 (Agerpres). — în Liban 
a încetat greva generală de 24 de ore 
declanșată in semn de protest fată 
de continuarea conflictelor de ordin 
politic și militar, care fac ca ne plan 
social si economic să se mențină o 
stare deosebit de dificilă. Magazinele, 
băncile, instituțiile de invătămint si 
Aeroportul internațional Beirut și-au 
reluat activitățile, relevă agen
ția Reuter. Sindicatele intenționează 
să organizeze o altă acțiune de acest 
fel săptămâna viitoare.

Preturile la bunurile de larg con
sum și alimente au crescut în acest 
an cu aproximativ 68.5 la sută, iar 
lira .libaneză s-a devalorizat cu mai 
mult de jumătate, arată agenția.

★
O unitate formată din peste 50 de 

militari israelieni sprijinită de blin
date a pătruns pină la o adincime 
de 7 km la nord de așa-zisa zonă de 
securitate creată arbitrar de Israel 
in sudul Libanului. După efectuarea 
unor percheziții in' mai multe sate 
in zona Jabal Ad-Dahr, unitatea is
raeliană s-a retras.

În sprijinul reglementării pașnice 
a situației din America Centrală

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, și-a exprimat 
sprijinul față de eforturile „Grupului 
de la Contadora" și „Grupului de 
sprijin", privind reglementarea cu
prinzătoare a situației conflictuale 
din America Centrală printr-o soluție 
pașnică prevăzând autodeterminarea, 
neamestecul în treburile interne, de
mocratizarea și înfăptuirea de re
forme economice.

într-un raport prezentat Adunării 
Generale și Consiliului de Securitate

ai O.N.U., Perez de Cuellar se decla
ră convins că elementele de bază pe 
care cele două grupuri le-au prezen
tat pentru soluționarea crizei „con
stituie condiții prealabile fundamen
tale pentru o pace durabilă în re
giune".

MANAGUA 4 (Agerpres). — Parla
mentul nicaraguan a condamnat a- 
probarea in Congresul S.U.A. a 
unui ajutor financiar de 100 milioa
ne dolari pentru forțele contrarevo
luționare antisandiniste.

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
La sediul din New York al Sla- 

țlunilor Unite s-au încheiat dezbate
rile Consiliului de Securitate, con
vocat la cererea guvernului Repu
blicii Nicaragua, pentru examinarea 
situației create in America Centrală 
ca urmare a hotăririi S.U.A. de a 
acorda un ajutor militar-economic 
in valoare de 100 milioane dolari ele
mentelor contrarevoluționare antisan
diniste. în discursurile lor, reprezen
tanții majorității statelor membre au 
condamnat decizia guvernului ame
rican. apreciind că aceasta este con
trară principiilor Cartei O.N.U. și 
normelor dreptului international, re
prezintă o formă de amestec in tre
burile interne ale unui stat suveran, 
complică și mai mult situația din 
.America Centrală și subminează se
rios eforturile „Grupului de la Con

tadora" vizind rezolvarea ne cale po
litică. pașnică, prin negocieri, a pro
blemelor din regiune. în luările de 
cuvint s-a relevat cu putere nece
sitatea ca poporul nicaraguan să fie 
lăsat să-si rezolve singur toate pro
blemele sale, fără nici un amestec 
din afară, și ca O.N.U., întreagă co
munitate internațională să sprijine 
activ independenta, suveranitatea si 
integritatea teritorială a Republicii 
Nicaragua. în încheierea dezbateri
lor. reprezentantul nicaraguan a 
arătat că tara sa sprijină eforturile 
„Grupului de la Contadora"’ si este 
dispusă să înceapă un dialog con
structiv cu S.U.A. pentru rezol
varea tuturor problemelor divergente 
existente in America Centrală.
Dezbaterile consiliului pe această 
temă au fost aminate sine die.

Poporul Republicii 
Capului Verde sărbă
torește astăzi împli
nirea a 11. ani de la 
memorabilul act al 
proclamării indepen
dentei naționale, care 
a pus capăt unei lungi 
perioade de dominație 
colonială și a deschis 
o nouă pagină în isto
ria țării’. în perioada 
ce a urmat dobindirii 
independentei, tînărul 
stat african s-a anga
jat pe calea luptei 
pentru lichidarea îiia- 
poierii economice moș
tenite din trecut, reu
șind să obțină o se
rie de succese eviden
te în diverse sectoare 
de activitate. A fost 
înfăptuită reforma ~a- 
grară. s-a trecut la 
crearea unei rețele de 
canale de irigații, au 
apărut un șir de în
treprinderi pentru va
lorificarea resurselor 
naturale. Un loc im
portant în cadrul pro
iectelor de dezvoltare 
economică si socială îl

ocupă orașul Praia, 
capitala țării.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu efortu
rile tinerelor state 
pentru consolidarea 
Independenței. Româ
nia socialistă urmă
rește cu interes și 
simpatie activitatea 
constructivă desfășu
rată de ponorul Repu
blicii Capului Verde 
pentru făurirea unei 
vieți noi. libere și 
prospere. între tara • 
noastră și Republica 
Capului Verde se dez
voltă relații de strin- 
să prietenie si colabo
rare. ■ o contribuție de 
cea mai mare însem
nătate avînd in acest 
sens intilnirile la ni
vel înalt. Chiar în pe
rioada foarte recentă, 
cronica acestor relații 
a cunoscut un moment 
de seamă prin vizita' 
oficială de prietenie 
pe care, la invitația 
președintelui 
Nicolae Ceausescu și 
a tovarășei Elena

Ceausescu, a efec
tuat-o în tara noastră 
președintele Aristides 
Maria Pereira. îm
preună . cu tovarășa 
Carlina Fortes Pe
reira. Cu acest prilej 
au fost încheiate un 
sir de acorduri și În
țelegeri. între care o 
importantă 1 deosebită 
au Acordul general pe 
termen lung de coope
rare intre Guvernul 
Republicii Socialiste 
România șl Guvernul 
Republicii Capului 
Verde si Acordul de 
colaborare între Parti
dul Comunist Român 
si Partidul African al 
Independentei din 
Capul Verde. Fără 
îndoială că aceste dor 
cumente și înțelegeri 
deschid noi perspecti
ve legăturilor re
ciproce, in folosul 
celor două țări și 
popoare, ele constitu
ind, in același timp, un 
aport la promovarea 
țelurilor Independen
ței. păcii și progresului 
in lume.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A VENEZUELEI

Acțiuni ale patrioților namibieni
DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). — 

Luptătorii S.W.A.P.O. (Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest) 
au anihilat 50 de militari sud-afri- 
cani, rănind, totodată, numeroși sol
dați, in cadrul unui atac efectuat 
asupra unei baze militare a R.S.A.. 
In noaptea de 29 iunie.

Potrivit unui comunicat dat publi
cității de Biroul S.W.A.P.O. de la 
Dar es Salaam, combatanții Armatei 
de Eliberare a Namibiei (P.L.A.N.), 
gruparea militară a S.W.A.P.O.. au 
lansat un atac-surpriză asupra bazei

inamice de la Eenhana din nord-estul 
Namibiei, situată in ceea ce armata 
sud-africană denumește „zona ope
rațională nr. 1". Supusă unui intens 
tir de mortiere, rachete și artile
rie, baza a fost Incendiată, o canti
tate de material de război fiind dis
trusă.

S.W.A.P.O., subliniază comunicatul, 
și-a intensificat, lupta armată in 
cursul acestui an Împotriva regimu
lui rasist sud-african, care continuă 
ocuparea ilegală a Namibiei, in po
fida rezoluțiilor O.N.U.

CEREMONIE. In prezenta pre
ședinților S.U.A. și Franței — 
Ronald Reagan și Franțois Mitter
rand — la New York a avut loc 
o ceremonie consacrată celei dc-a 
100-a aniversări a ridicării Statuii 
Libertății — dăruita de Franța 
poporului american. Ceremonia a 
reprezentat primul moment al ma
nifestărilor ce au loc in S.U.A. cu 
prilejul Zilei Independenței.

CRIZA DE GUVERN DIN ITA
LIA. Președintele Republicii Ita
liene, Francesco Cossiga, a încre
dințat luj Amintore Fanfani, de- 
mocrat-creștin, președintele Sena
tului. un mandat „exploratoriu" in 
vederea soluționării crizei guver
namentale.

DIZOLVARE. într-un discurs 
radiotelevizat, emirul Kuweitu
lui. șeicul Jaber A! Ahmed Al Ja
ber Al Sabah, a anunțat dizolva
rea. prin decret, a Adunării Națio
nale și suspendarea unor articole 
ale Constituției tării. Totodată, 
șeful statului Kuweit a accep
tat demisia guvernului și a însăr

cinat Pe primul ministru, prințul 
moștenitor șeic Saad Al Abdullah 
Al Sabah, cu formarea unui nou 
cabinet.

BUGET ANULAT. Instanța ju
ridică supremă a Pieței comune 
vest-europene — Curtea de justi
ție de lă Luxemburg — a anulat 
bugetul pe anul in curs al C.E.E. 
Cele două organe comunitare În
sărcinate cu definirea bugetului 
„celor 12" — Parlamentul (vest-) 
european și Consiliul ministerial 
al C.E.E. — se vor reuni săptă
mina viitoare pentru a studia si
tuația creată și a propune un nou 
buget pe anul 1986.

ACTIVITĂȚI IN COSMOS. Leo
nid 1 Kizim și Vladimir Soloviov 
continuă zborul la bordul comple
xului orbital „MIR — Soiuz T-15 , 
anunță agenția T.A.S.S. In ultimele 
zile, echipajul a instalat noile apa
rate și instalații aduse de. la bordul 
stației „Saliut", a efectuat cerce
tări diverse. Totodată, au conti
nuat experiențele din programul 
de cercetare a resurselor' naturale

ale Pămlntului și studiere a me
diului ■ înconjurător. Rezultatele 
examenului medical complex au 
demonstrat că ambii cosmonauți, 
aflați intr-un zbor orbital prelun
git. iși mențin o capacitate ridi
cată de lucru și se simt bine.

UN AVION DE RECUNOAȘ
TERE AMERICAN „SR-71" a pă
truns, la 3 iulie, in spațiul aerian 
al R. P. D. Coreene, deasupra ape
lor teritoriale, la . est de localitatea 
Kosong — transmite agenția 
A.C.T.C., care adaugă că. in luna 
iunie. S.U.A. au comis 15 aseme
nea acțiuni de spionaj împotriva 
R. P. D. Coreene. ,

IN- ZIMBABWE se va suprima in 
1987 reglementarea privind alegerea 
deputaților potrivit principiului ra
sial — a anunțat ministrul pentru 
problemele juridice și parlamenta
re, Eddison Zvobgo. El a subliniat 
că „trebuie să-i alegem pe cei mai 
buni, indiferent de culoarea pielii". 
Acum, in parlament, din cele 100 de 
locuri, 20 sint deținute de albi, deși 
aceștia nu reprezintă decit 2 la sută 
din populația țării.

EXPLOZIE. La 4 iulie, la una dih 
secțiile întreprinderii chimice din 
Tiszavasvari s-a produs o explo
zie. relatează agenția M.T.I. în 
urma accidentului. 9 persoane au 
fost rănite, dintre care una grav. 
Se fac cercetări pentru stabilirea 
cauzelor accidentului.

Domnului JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Venezuela îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, 
călduroase felicitări și cele mai bune urări, iar poporului venezuelean prie
ten prosperitate și pace.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările 
noastre se vor dezvolta și întări in continuare, în folosul celor două popoare, 
al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în centrul Caraca
sului, o clădire \ veche 
în stil neogotic, acum 
Palatul Academiilor, 
amintește de un eve
niment memorabil al 
istoriei venezuelene : 
în acest edificiu, in 
urmă cu 175 de ani, 
la 5 iulie. Adunarea 
Constituantă proclama 
independența de stat 
a Venezuelei. Un șir 
de bătălii, purtate sub 
comanda lui Simon 
Bolivar — și înche
iate cu victoria de la 
Carabobo din 1821 — 
consfințea și pe cîmpul 
de luptă dobîndirea 
neatirnării.

în deceniile care au 
urmat, dar mai ales 
în anii de după cel 
de-al doilea război 
mondial, valorificînd 
în interes național 
marile bogății ale so
lului și subsolului, 
poporul venezuelean a 
dobîndit o seamă de 
succese pe calea dez
voltării de sine stătă
toare, a progresului.

Fără îndoială, exploa
tarea și prelucrarea 
petrolului,’ extras în 
zona Maracaibo, a fă
cut din Venezuela 
unul din marii ex
portatori ai „aurului 
negru". Dezvoltarea și 
intensificarea extrac
ției petroliere. în spe
cial in perioada care 
a trecut de la prelua
rea sub controlul na
țional a acestei ra
muri. a contribuit, 
intr-o mare măsură, 
la crearea fondurilor 
de investiții necesare 
punerii în circuitul 
economic a altor bo
gății. Astfel, în regiu
nea Guyana a început 
un proces accelerat 
de industrializare, prin 
exploatarea minereu
rilor feroase, cupri
fere. aurifere și con
struirea unor unități 
de prelucrare a aces
tora. ’

Poporul român pri
vește cu interes și 
simpatie eforturile 
spre dezvoltare, ale

poporului venezue
lean, de care se sim
te legat prin multiple 
afinități de limbă și 
cultură, prin similitu
dinea de preocupări v 
economico-sociale. Le
găturile tradiționale 
româno - venezuelene j. 
au fost puternic sti
mulate de vizita efec- / 
tuată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in 
Venezuela, convorbi
rile la nivel înalt, do
cumentele convenite 
cu aceste ocazii creînd 
un cadru prielnic am
plificării raporturilor 
reciproce în domeniile- 
economic, tehnic, ști
ințific, cultural, ca și 
extinderii conlucrării 
în sfera vieții inter
naționale. Un aseme
nea curs pozitiv răs
punde. pe deplin, in
tereselor reciproce, ca 
șr intereselor generale 
ale cauzei păcii șl în
țelegerii internațio
nale.

(dîn ^CTUĂLÎTÂTEĂ Politica)
Cauza dreaptă a poporului Namibiei va triumfa!
Problema namibiană, a cărei so

luționare este mereu aminatâ din 
cauza poziției obstrucționiste a au
torităților de la Pretoria, se află 
din nou in centrul ațenției genera
le : ca rezultat al unei inițiative a 
Organizației Națiunilor Unite, luni 
se deschide la Viena CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALA PENTRU IN
DEPENDENȚA IMEDIATA A NA
MIBIEI (7—11 iulie).

Desfășurată într-un moment cînd 
Africa australă străbate o perioadă 
de gravă încordare, cînd milioane 
de negri din R.S.A. sint ținta unor 
sălbatice ‘ represiuni polițienești, 
reuniunea din capitala Austriei 
constituie încă un prilej de a se 
condamna cu toată vigoarea odioasa 
politică de apartheid, care nesoco
tește brutal drepturile fundamenta
le ale popoarelor la existență libe
ră și suverană. Ea iși va concentra 
în mod deosebit atenția asupra si
tuației din Namibia, teritoriu ocu
pat ilegal de R.S.A., care a trans
plantat aici întregul arsenal de 
practici rasiste, transformînd Africa 
de Sud-Vest intr-o adevărată colo
nie. Obiectivul conferinței de la 
Viena — declara recent președintele 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
Paul Lusaka — il constituie activi
zarea eforturilor comunității inter
naționale în sprijinul luptei duse 
de poporul namibian. sub condu
cerea unicului său reprezentant le
gitim S.W.A.P.O., și reafirmarea ne
cesității de a se trece imediat Ia 
traducerea în viată a rezoluției 435 
a Consiliului de Securitate. Această 
rezoluție, adoptată în anul 1978 și 
cunoscut^, sub numele de Planul 
O.N.U. pentru Namibia, prevede în
cetarea luptelor, retragerea trupelor 
de ocupație și organizarea de ale
geri libere, sub controlul' Națiunilor 
Unite. în vederea proclamării inde
pendenței. teritoriului. Materializarea 
sa continuă însă să întirzie in ciuda 
cererilor insistente ale opiniei pu
blice mondiale. în cei șase ani care 
au trecut de la adoptarea documen
tului. R.S.A. a făcut tot ce i-a stat 
în putință pentru a-1 torpila.

Aceeași atitudine profund blama
bilă, contrară aspirațiilor de pace și 

libertate ale popoarelor din zonă, 
este adoptată și in momentul de față 

.— cind s-au intensificat inițiativele 
în vederea unei reglementări rapide 
a problemei namibiene. Așa cum se 
știe, secretarul general al O.N.U. a 
anunțat încă in luna ianuarie că 
anul 1986 trebuie să fie declarat 
anul proclamării independenței Na
mibiei și a adresat recent un mesaj 
autorităților sud-africăne, prin care 
declara că. este gata să pună în 
aplicare, cu începere de la 1 august, 
rezoluția 435. Dar eforturile între
prinse în ultimele luni de Javier 
Perez de Cuellar pentru înlăturarea 
obstacolelor ridicate de R.S.A. — 
relevă agenția France Presse într-un 
comentariu consacrat apropiatei re
uniuni de la Viena — au fost infruc
tuoase. Autoritățile de la Pretoria, 
care inițial s-au declarat, chipurile, 
de acord cu acest termen, și-au mo
dificat din nou poziția, insistind 
asupra unor condiții inacceptabile.

Toate acestea arată că R.S.A. se 
menține pe aceeași poziție obstruc
ționistă. refuzind orice propuneri cu 
privire Ia recunoașterea dreptului la 
independentă al poporului namibian. 
Ea intenționează să-și mențină cu 
orice preț controlul asupra Namibiei, 
teritoriu cu vaste resurse naturale 
(uraniu, diamante. aur. cupru, 
plumb, magneziu), în a căror ex
ploatare sint interesate numeroase 
companii transnaționale. Activita
tea acestor companii este sprijinită 
pe toate căile de autoritățile de la 
Pretoria, care-și întăresc, cu fiecare 
an. controlul asupra Namibiei. în 
ultimul deceniu, efectivele forțelor 
sud-africane dislocate aci au crescut 
continuu, ajungînd la circa 120 000 
de oameni ; ocupanții reprimă sîn- 
geros orice formă de protest a popu
lației locale ; mii de patrioți sint 
arestați, torturați, uciși. în același 
timp, se înmulțesc manevrele me
nite să permanentizeze ocupația 
sud-africană. La mijlocul lunii iunie 
1985, continuînd tactica creării linei 
administrații fantomă, regimul sud- 
african a instalat la Windhoek un 
așa-zis „guvern de tranziție". Aceas
tă măsură se înscrie pe linia bine
cunoscutei „soluții interne", prin 

care R.S.A. încearcă să evite apli
carea Planului O.N.U. și să prelun
gească la nesfirșit ocupația Namibiei.

Desfășurindu-se in asemenea con
diții. Conferința internațională pen
tru independența imediată a Nami
biei capătă o semnificație deosebită. 
Ea constituie o nouă și viguroasă 
manifestare a solidarității popoarelor 
lumii cu lupta dreaptă a poporului 
namibian, cu aspirațiile sale legiti
me spre libertate și o viață mai 
bună. Reuniunea din capitala Aus
triei reprezintă, în același timp, 
pentru opinia publică internațională 
un nou prilej de a condamna poziția 
obstrucționistă a Pretoriei, încercă
rile sale de a-și prelungi controlul 
asupra teritoriului vecin. control 
care este total ilegal. De altfel, con
ferința constituie doar una dintre 
numeroasele întilniri de acest gen 
care vor avea loc in cursul anului 
1986 cu scopul de a exercita presiuni 
asupra R.S.A. și a o obliga șă accepte 
rezoluțiile O.N.U. Așa cum se știe, în 
luna septembrie la New York se va 
intruni o sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. care va fi con
sacrată in exclusivitate problemei 
/Namibiei.

In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu popoarele 
africane. cu toate popoarele care 
luptă pentru afirmarea de sine stă
tătoare. România socialistă a fost și 
este alături de poporul namibian. 
sprijinind, pe diverse căi. cauza sa 
dreaptă, înfăptuirea dreptului său 
sacru la autodeterminare și indepen
dență. Țara noastră a susținut și 
susține eforturile pentru aplicarea 
neintîrziată a Planului O.N.U. pri
vind accesul Namibiei la indepen
dență, militează pentru curmarea 
practicilor coloniale si rasiste în în
treaga Africă australă.

Reafirmîndu-și sprijinul și solida
ritatea cu năzuințele legitime ale 
poporului namibian, poporul nostru 
își exprimă convingerea că lupta 
eroică a acestui popor, sub conduce
rea S.W.A.P.O., va fi încununată de 
succes, că nu este departe ziua cînd 
Namibia își va ocupa locul în rîndul 
țărilor independente ale lumii.

Nicolae N. LUPU

Opinii raționale privind menținerea 
acordurilor de limitare a armelor strategice

După mai multe , luni de ezitări, 
guvernul american a hotărit să re
nunțe la Tratatul S.A.L.T.-2 cu pri
vire la limitarea armamentelor nu
cleare, decizie care provoacă neli
niștea aliaților S.U.A. și aprinse 
dezbateri la’ Washington.

într-un recent comunicat al Casei 
Albe se evoca in mod confuz, deza
fectarea a două vechi submarine nu
cleare lansatoare de rachete pentru 
a se putea introduce un tip nou 
(respectindu-se deci in continuare, 
dar numai pentru un termen scurt, 
prevederile tratatului), precum și 
voința Washingtonului de a nil mai 
respecta pe viitor limitele impuse de 
acest, acord. Ministrul apărării, Cas
par Weinberger — adversar declarat 
al Tratatului S.A.L.T.-2 și partizan al 
unei linii dure față de Moscova — 
a inlăturat orice echivoc : „S.U.A. — 
a spus el — nu mai sint dispuse să 
respecte un asemenea tratat". De 
asemenea, purtătorul ’de cilvint al 
Ministerului Apărării, Robert Sims, 
a declarat că politica guvernului a- 
merican este de a întări securitatea 
națională a Statelor Unite și nu de 
a rămme in limitele unui tratat.

Potrivit opiniei observatorilor po
litici, decizia adoptată de Casa Albă 
constituie o înfrîngere spectaculoasă 
a „porumbeilor" (respectiv a mode
raților) din guvernul american și in 
special a Departamentului de Stat.

Fostul ministru al apărării Robert 
McNamara și doi foști negociatori 
americani ai acordurilor asupra de
zarmării, Gerard _Smith și Paul' 
Warnke. au avertizat asupra faptu
lui că, în opinia lor, Statele Unite au 
mai mult de pierdut decit de cîștigat 
de pe urma renunțării la Tratatul 
S.A.L.T.-2. „Fără S.A.L.T.-2, orice 
structură cu privire la limitarea ar
melor (nucleare) ofensive creată in 
ultimii 15—20 de ani de patru pre
ședinți — Johnson, Nixon, Ford și 
Carter — va fi distrusă", a subliniat 
McNamara.

într-un editorial publicat în coti
dianul „WASHINGTON POST" se 
apreciază că guvernul american co

mite o eroare printr-o asemenea mă
sură.

Aliații europeni ai Statelor Unite 
au reacționat cu promptitudine la 
acest anunț, deoarece ei se tem că 
abandonarea Tratatului S.A.L.T.-2 va 
duce la reluarea cursei înarmărilor, 
de pe urma căreia ar fi primii care 
vor suferi.

Amenințind că nu va mai respecta 
plafonul armelor strategice stabilite 
prin acordurile S.A.L.T.. S.U.A. au 
deschis o perioadă de tensiune în re
lațiile cu aliații lor din N.A.T.O. —

Agenția France Presse 
despre pozițiile aliaților 

S.U.A. fața de Tratatul 
S.A.L.T.-2

s-a apreciat din surse diplomatice la 
Bruxelles imediat după reuniunea 
miniștrilor afacerilor externe ai 
N.A.T.O., care a avut loc la Halifax 
(Canada).

Inconvenientul unei asemenea po
ziții este că ea afectează una dintre 
opțiunile fundamentale ale țărilor 
europene membre ale alianței atlan
tice — respectarea angajamentelor 
politice ca simbol al moderației in 
relațiile cu U.R.S.S. — ceea ce ex
plica reacția imediată a șefilor di
plomațiilor britanică, franceză și 
vest-germană la Halifax.

Acordurile S.A.L.T., care fixează 
plafonuri precise în ce privește mij
loacele purtătoare, tratatul ABM, 
care restrînge strict apărarea stra
tegică a celor două superputeri, și 
acordurile de la Helsinki cu privire 
la securitatea și cooperarea în Eu
ropa au devenit de-a lungul anilor 
un tot strips legat.

Acest ansamblu furnizează, con
form opiniei diplomaților vest-euro- 
peni. singurul dispozitiv diplomatic 
in care se încadrează permanent re
lațiile conflictuale dintre Est și Vest. 

Aliații din N.AT.O. consideră că 
orice renunțare la acordurile amin
tite, fără o soluție de schimb, ar 
constitui un salt in gol și riscă să 
submineze fragilul echilibru Est- 
Vest și menținerea unui minimum de 
contacte politice.

Noua poziție americană — despre 
care aliații nu fuseseră avertizați 
înainte de reuniunea de la Halifax 
— poate, după părerea specialiștilor, 
să ducă și la o relansare necon
trolată a cursei înarmărilor, care in 
Europa ar fi considerată impopulară, 
iar din puncț de vedere economic 
inoportună.

Dacă își mențin opțiunea, S.U.A 
vor apărea în ochii opiniei publice 
ca vinovate de ruperea singurelor 
acorduri de limitare a armamentelor 
încheiate intre cele două mari pu
teri. |

în lipsa unor rezultate negociate, 
S.U.A. par a miza pe o înăsprire a. 
poziției diplomatico-militare, adop- 
tirid o atitudine dură față de 
U.R.S.S., în pofida deschiderilor ini
țiate de aceasta de la începutul anu-, 
lui in domeniul stăvilirii cursei înar
mărilor.

Presiunea americană survine în
tr-un moment în care relațiile din
tre aliații din N.A.T.O. sint com
plicate de repetate divergente de ve
deri. Multiplele incidente comerciale 
dintre C.E.E. și S.U.A. divergențele 
in problema terorismului, raidurile 
americane împotriva Libiei, nemul
țumirile aliaților față de moderniza
rea armelor chimice americane și. 
în sfirșit, eșecul — in mare măsură 
provocat de Washington — al reu
niunii Est-Vest de la Berna asupra 
drepturilor omului au creat un cli
mat plin de fricțiuni.

Timp de citeva luni, arsenalul a- 
merican va rămîne din punct de ve
dere tehnic conform acordurilor, iar 
pină la toamnă o dezbatere încordată 
va întreține controversele în cadrul 
administrației americane și va ca
racteriza relațiile dintre aliații vest- 
europeni.

CONFLICTUL DINTRE/ 
IRAN Șl IRAK

TEHERAN 4 (Agerpres). — Postul ] 
de radio Teheran citat de agenția 
France Presse anunță că dună recu
cerirea orașului Mehran. din vecină
tatea frontierei cu Irakul. forțele 
iraniene au eliberat cinci înălțimi 
din teritoriul Iranului si au ocupat 
alte patru oe teritoriul irakian, 
înaintind din Mehran spre sud-vest, 
unitățile iraniene au preluat contro
lul asupra a două postqri militare 
irakiene. Luptătorii iranieni si-au 
consolidat pozițiile cucerite in urma 
operațiunilor declanșate î.n noaptea 
de luni spre marți. După cum a 
anunțat postul de radio Teheran, de 
la lansarea acestor operațiuni, aproa
pe 5 000 de militari irakieni au fost 
scoși din luptă. în noaptea de joi 
spre vineri, forțele iraniene au res
pins un contraatac in regiunea de 
frontieră Mehran.

BAGDAD 4 (Agerpres). — Potrivit 
declarațiilor făcute la Bagdad de 
purtătorul de cuvint militar, citat de 
agenția I.N.A.. unitățile armate ira
kiene .și-au consolidat poziția Ia 
frontiera internațională in zona 
Mehran. Forțele aeriene irakiene au 
bombardat distrugind complet un 
convoi de 250 transportoare blindate 
iraniene, împreună cu ocupanții lor. 
Totodată, aparatele de luptă irakiene 
au provocat pierderi estimate la mii 
de persoane în rindul forțelor ira
niene în timpul bombardamentelor 
efectuate asupra concentrărilor lor. 
de trupe. în același sector. O briga
dă iraniană care încerca să atace 
zona de frontieră din sectorul Meh
ran a fost, de asemenea, distrusă, 
iar trei elicoptere iraniene au fost 
doborite. informează agenția I.N.A.

★
într-o declarație dală publicității 

la New York, secretarul general ăl 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
cerut Iranului și Irakului să renunțe 
la atacurile împotriva orașelor și a 
populației civile. El a informat că 
este gata să reactiveze rolul obser
vatorilor O.N.U., însărcinați cu su
pravegherea respectării angajamen
tului părților de a nu bombarda o- 
bie'ctive civile, cu condiția garantării 
securității lor. Pe de altă parte, 
secretarul general al O.N.U. și-a a- 
nunțat disponibilitatea de “a relua 
eforturile pentru găsirea unei formu
le care să permită realizarea de pro
grese pe calea opririi totale a ostili
tăților dintre Iran și Irak.
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