PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VĂ!

ÎN SPIRITUL SARCINILOR STABILITE
LA CONGRESUL OAMENILOR MUNCII

Viitorul specialist
- temeinic pregătit
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Anul LVI Nr. 13 703

■ flf

Vineri 12 septembrie 1986

Prima ediție

■

6 PAGINI — 50 BANI

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR INIRE TDVflRfiSUL
NICOLAE CEAUSESCU SI PRIMUL-MINISTRU
AL REPUBLICII ELENE, ANRREAS PAPANDREU

„Grandioasele obiective ale cinci
nalului 1986—1990, de trecere a
României la o nouă etapă isto
rică, de la țară socialistă in curs
de dezvoltare la țară mediu dezvol
tată. iar in perspectiva anilor 2000
la tară socialistă multilateral dez
voltată, impun obiectiv și necesar o
angajare deplină a tuturor forțelor
societății noastre la realizarea lor —
ne spune prof. Marieta Popescu, di
rectoarea Liceului industrial nr. 9
din București.
Așa cum sublinia
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
in cuvintarea la cel de-al III-lea
Congres al oamenilor muncii, «tre
buie să nu uităm nici un moment
că dezvoltarea intensivă, o nouă ca
litate, o nouă eficiență, o inaltă pro
ductivitate nu se pot realiza decît
cu oameni ai muncii de inaltă ca
lificare, cu o inaltă răspundere».
Școala românească de toate gra
dele se înscrie în efortul general ai
întregului nostru popor, răspunzind
imperativelor majore ale etapei ac
tuale : realizarea unei noi calități a
procesului instructiv-educativ, ridi
carea eficientei tuturor activităților
educative, pregătirea tinerei gene
rații pentru muncă și viață. în atare
context se impune o responsabilitate
majoră din partea tuturor slujitori
lor școlii. Școala este in primul rind
o forță socială a viitorului, pentru
că ea se află in centrul celor mai
importante probleme ale societății
noastre : formarea de muncitori și
specialiști cu multiple și înalte cu
noștințe din mai multe domenii, in
pas cu noile cuceriri ale științei și
tehnicii, capabili să treacă de la o
activitate la alta, formarea de cetă
țeni cu o conștiință înaintată, de
revoluționari de tip nou. Tinărul pe
care il modelăm in școală trebuie
să răspundă comandamentelor so
cietății noastre socialiste, țelurilor ei
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Realizări in

:

simtă nevoia racordării la tot ce este
mai nou în cunoaștere. în acest sens,
atenția deosebită acordată științelor
fundamentale, modernizarea predă
rii acestora, prin folosirea de mij
loace active, integrarea organică cu
'cercetarea și producția, stimularea
spiritului creator sînt premisele for
mării .de oameni capabili să se adapteze la schimbările atit de rapi
de din știință și tehnică, la mutațiile
care au loc în viața socială și poli
tică. Școala de astăzi tfre în vede
re profilul moral al omului de la
sfirșitul acestui secol, al revoluțio
narului de tip nou, cu o profundă
gindire analitică și putere de sinte
ză, sădind în sufletul elevului de as
tăzi «mirabila sămință» a devenirii
comuniste".
'

Strinsă legătură cu cercetarea
și producția
„Anul școlar 1986—1987 — preci
zează ing. Victoria Pencea, de Ia Li
ceul industrial „AI. I. Cuza" din Ga
lați. — începe sub impresia însuflețitoarelor îndemnuri adresate între
gului nostru popor de tovarășul
Nicolae Ceaușescu de la tribuna ce
lui de-al III-lea Congres al oame

îndeplinirea

zonă a păcii, colaborării și bunei
vecinătăți.
La
încheierea
convorbirilor,
președintele Nicolae Ceaușescu
și
premierul Andreas Papandreu au
relevat rezultatele deosebite ale dia
logului purtat, în aceste zile, la
București, intr-o atmosferă de caldă
prietenie, ințelegere și stimă re
ciprocă. S-a subliniat că schimbul
de păreri a pus în evidentă hotărirea comună de a dezvolta și mai
puternic bunele raporturi românoelene, de a ridica Ia un nivel și mai
înalt conlucrarea multilaterală dintre România și Grecia.

Primul-ministru elen a mulțumit
încă o dată pentru ospitalitatea de
care s-a bucurat in timpul șederii
în țara noastră.
<
Președintele Nicolae Ceaușescu și
premierul Andreas Papandreu au
exprimat profunda satisfacție pentru
această nouă intîlnire, față de înțe
legerile la care s-a ajuns și impor
tantele documente convenite, ce dau
noi perspective și dimensiuni co
laborării și prieteniei dintre Româ
nia și Grecia, marcind un moment
de însemnătate deosebită in dezvol
tarea relațiilor tradiționale româno-

elene, în folosul ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii, înțelegerii’ și
cooperării in Balcani, pe continen
tul european și- in întreaga lume.
Președintele României și primulministru al Greciei au hotărît să
continue dialogul prietenesc românoelen la nivel inalt, care a avut și
are un rol determinant în promo
varea susținută a colaborării dintre
cele două țări, atit pe plan bilateral,
cit și in sfera vieții internaționale.
în legătură cu rezultatele vizitei a
fost adoptat un comunicat, care se
dă publicității.

Oamenii muncii de pe șantierele
Antreprizei de construcții hidro
energetice Criș-Someș au finalizat
lucrările de construcții Ia centrala
Florești I. de pe Someș, din ju
dețul Cluj, și ia centrala subtera
nă Munteni, din județul Bihor.
— Activitatea bine organizată la
punctele de’ lucru, folbsirea și ex
tinderea unor tehnologii noi și a
unor utilaje de mare productivi
tate la executarea galeriilor și a
puțurilor, la taluzări și turnări
de betoane — ne spune ingine
rul Vasile Mărcean. directorul an
treprizei — au făcut ca in ultima
vreme să se înregistreze ritmurirecord de lucru, planul fiind de
pășit cu 26 la sută. Pe opt luni,
planul la construcții-montaj a fost
realizat în proporție de aproape
120 la sută, cu o depășire sub
stanțială a productivității muncii.
(Marin Oprea).

Produse noi, competitive

Ceremonia semnării Declarației
privind problemele dezarmării, păcii
și colaborării în Europa și in lume
Președintele
Republicii
Socia
liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și primul-minis
tru al Republicii Elene. Andreas
Papandreu. au semnat, joi. in cadrul
unei ceremonii care a avut loc la
Palatul Consiliului de Stat, Declara
ția privind problemele dezarmării,
păcii și colaborării in Europa și in
lume.
în scurte alocuțiuni rostite după
semnarea declarației, președintele

(Continuare în pag. a IV-a)

Nicolae Ceaușescu și primul-ministru Andreas Papandreu au apreciat
rezultatele fructuoase ale noii intilniri,. ale convorbirilor purtate îm
preună și au subliniat importanța
deosebită a înțelegerilor și a docu
mentelor convenite pentru dezvolta
rea și întărirea continuă a bunelor
relații dintre România și Grecia, atit
pe plan bilateral, cit și pe arena
mondială, in lupta pentru dezarmare,
înțelegere și colaborare internațio-

nală, pentru securitate și pace in
Balcani. în Europa și in lume.
La ceremonia semnării au parti
cipat membri și membri supleanți ai
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului, alte persoane
oficiale.
. Au luat parte, de asemenea, persoanele oficiale care l-au însoțit pe
premierul elen in vizita efectuată
in țara noastră.

COMUNICAT
IN PAGINA A V-A

Am fost martorii unui nou și
prestigios succes la întreprinderea
„Răsăritul" din Brașov, care a
început să livreze, frumos amba
lat in saci speciali, un nou și va-
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Tehnologii
de mare productivitate
Sporirea continuă a productivi
tății muncii constituie o preocu
pare centrală a întregii activități a
colectivului întreprinderii de rul
menți din municipiul Birlad. Sub
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, ajei se acționează
cu consecventă pentru înfăptuirea
unui amplu program de organizare
și modernizare a proceselor de
producție.
— Toate măsurile din acest pro
gram. cu termene scadente in pe
rioada ce a trecut din acest an. au
fost integral îndeplinite — ne spu
ne inginerul loan Mia. șeful ser
viciului
organizarea
producției.
Dintre acestea, o contribuție în
semnată la creșterea productivi
tății muncii o aduc realizarea și
introducerea unor noi tehnologii de
fabricație. O asemenea tehnologie
a fost introdusă recent in produc
ție. Este vorba de, forjarea de pre
cizie pe mașina automată de matrițare prin presare. Concepută și
realizată în întregime de specia
liștii unității, cu componente ro
mânești, noua mașină, care inlocuiește tehnologia de forjare de pe
ciocanul matrițor, are o productivi
tate de 6 ori mai mare, asigurind,
în același timp, și o calitate supe
rioară produselor. (Petru Necula).

DECLARAȚIA
9

președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
și a primului-ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu,
Președintele Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, și primul-ministru al Repu
blicii Elene, Andreas Papandreu,
Examinind evoluția evenimentelor in lume, și
îndeosebi in Europa,
Constatind cu îngrijorare că situația interna
țională continuă să se mențină gravă,
Apreciind că principalul pericol pentru pacea
și securitatea popoarelor il reprezintă acumu
larea unor uriașe arsenale militare, îndeosebi
de arme nucleare.
Convinși fiind că declanșarea unui nou război,
care s-ar transforma inevitabil intr-un război
nuclear, ar pune în pericol insăși existența
vieții pe planeta noastră,
Considcrind că problema fundamentală a epo
cii noastre o constituie oprirea neintirziată a
cursei Înarmărilor, trecerea la măsuri concrete
de dezarmare, in primul rind de dezarmare
nucleară,
îngrijorați că in lume se mențin conflicte
grave, se recurge la forță și la amenințarea cu
forța, la ingerințe în treburile interne ale
statelor,
Preocupați de primejdiile pe care Ie comportă
pentru pacea și stabilitatea internațională nesoluționarea problemelor complexe ale economiei
mondiale, îndeosebi agravarea situației țărilor
in curs de dezvoltare,
Acționind în spiritul țelurilor generoase ale
Anului Internațional al Păcii, proclamat prin
voința unanimă a statelor,
Au convenit să adopte următoarea Declarație:
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planului și angajamentelor

loros produs, care pină acum se
aducea din import. Este vorba de
zgura sintetică, utilizată la elabo
rarea otelurilor cu înalte perfor
mante la Combinatul de oțeluri
speciale din Tirgoviște. Amănunte
despre această nouă realizare ne-a
oferit inginerul Bujor Roșea, direc
tor general al Centralei industriale
de produse refractare Brașov,
distinsă recent cu „Ordinul Mun
cii" clasa I :
— Realizarea
noului
produs,
alături de altele lansate și ele in
fabricație in ultima perioadă în
unitățile ^centralei, cum sint cele
utilizate la turnarea continuă a
oțelului și la insuflarea pulberilor
in timpul tratării oțelului in afara
convertizorului, se înscrie in pre
ocupările stăruitoare ale colecti
velor centralei noastre de a răspun
de exigențelor tehnico-calitative
mereu sporite ale siderurgiei și de
a reduce, și pe această cale, efortul
valutar al țării. Este de reținut fap
tul că valoarea noilor produse lan
sate în fabricație în acest an în
unitățile centralei are o pondere de
40 la sută in valoarea producțieimarfă obținute de la începutul
anului. în acest fel. centrala noas
tră a contribuit la reducerea im
porturilor și asigurarea cu produse
le respective a necesităților econo
miei naționale. (Nicolae Mocanu).

Construcții
hidroenergetice

Bis
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Școala românească
în preajma unui nou an
de învățămint

nilor muncii. în cuvîntarea la des
chiderea acestuia, secretarul general
al partidului arăta : «Trebuie să. în
tărim și mai puternic conlucrarea in
tre cercetare, învățămint și produc
ție, să urmărim finalizarea în cel
mai scurt timp a cercetărilor din toa
te domeniile și introducerea rapidă
in producție a rezultatelor acestor
cercetări». Este imperativul de
stringentă actualitate in etapa pe
care o parcurge țara noastră. Pen
tru a-1 realiza, se impune să folo
sim cu maximum de eficientă toa
te mijloacele ce ne stau la dispozi
ție la catedră. în activitățile extradidactice, în cercurile tehnico-aplicative, în atelierele de producție. De
calitatea lor. de pasiunea și dărui
rea cadrelor de specialitate, de buna
lor pregătire profesională depinde
reușita acestei acțiuni apreciată prin
nivelul de cunoștințe teoretice și
practice ale absolvenților, prin ca
pacitatea de adaptare rapidă la con
dițiile de producție și, in ultimă in
stanță, prin formarea absolvenților
ca viitori creatori revoluționari, ca
membri activi ai societății. în ore
le de specialitate, elevii trebuie să
înțeleagă că prin însușirea temeini
că a acestor cunoștințe vor putea in
orice moment acționa in așa fel in
cit la locul de muncă să obțină o
productivitate deosebită, in condiții
de precizie și calitate, să dea pro
duse competitive. Ei trebuie să fie
convinși că numai prin însușirea te
meinică a unor deprinderi, prin gin
dire logică, cunoaștere profundă a
fenomenelor pot obține rezultate pe
măsura cerințelor. Absolvenții tre
buie să ajungă să-și îndrăgească me
seria. și aceasta nu se poate reali
za decit cunoscînd-o cit mai bine.
Tocmai aici este important rolul
nostru, al educatorilor, in pregătirea
multilaterală a elevilor, pregătire
care, mai tîrziu, eventual, să le per
mită schimbarea din mers a profi
lului. Pentru îndeplinirea acestor obiective sint necesare o bună pre
gătire a orelor de la catedră, o bună
alegere și organizare a lecțiilor teo
retice în cabinet, atelier sau uzină,
în același timp, prin folosirea pro
blematizării și descoperirii, prin fo
losirea raționamentelor euristice, în
cercăm să stimulăm la elevi cu
riozitatea științifică, dorința de a
cerceta și redescoperi adevărul ști
ințific Activitatea științifică a ele-
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Joi, 11 septembrie, s-au încheiat,
la Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile intre
președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și primul-ministru al Republicii Elene, Andreas
Papandreu.
în cadrul noii runde de convorbiri
a continuat schimbul de păreri cu
privire la dezvoltarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Romănia și Grecia. De asemenea, au fost
examinate, in continuare, unele as
pecte ale actualității politice inter
naționale, îndeosebi problemele pri
vind transformarea Balcanilor intr-o

supreme, să fie un om conștient de
devenirea sa, de împlinirea perso
nalității proprii, responsabil, inte
grat pe deplin muncii creatoare a
întregii societăți. Un om format să
recepteze singur informații, in per
spectiva educației permanente, să

O nouă calitate a procesului
instructiv-educativ

ț

>1

Peste puțin timp, pregătite cu grijă șiș răspundere pentru momentul
sărbătoresc de la mijlocul lunii septembrie, școlile vor cunoaște din nou
animația specifică desfășurării procesului de învățămint. Noul an școlar
marchează o etapă importantă în făurirea conștiinței comuniste a tinerei
generații, în pregătirea ei la nivelul cerințelor economice și sociale. In
tegrată organic în complexitatea vieții din România contemporană, școala
este un veritabil avanpost social. Ancheta noastră dă cuvintul celor im
plicați direct in pregătirea tinerei generații, încercind să fixeze cîteva
dintre obiectivele prioritare așezate în fața învățămintului românesc în
actuala etapă de dezvoltare a societății noastre.

I
în aceste momente hotărîtoare pentru viitorul
omenirii, președintele Republicii Socialiste
România și primul-ministru al Republicii
Elene consideră că este de datoria șefilor de
state și guverne de a face iotul pentru apăra
rea dreptului suprem al popoarelor la viață, Ia
libertate, la pace, de a acționa, pină nu este
prea tîrziu, pentru Înlăturarea pericolului de
război, pentru trecerea la dezarmarea nucleară
și dezarmarea generală.
în acest spirit, adresează apelul lor Uniunii
Sovietice și Statelor Unite ale Americii să des
fășoare cu intensitate sporită, intr-un spirit
constructiv, de inaltă răspundere, potrivit angajamentclor asumate la Geneva, negocierile in
vederea ajungerii la acorduri corespunzătoare,
pe baza propunerilor avansate de ambele părți,
privind reducerea inetape
___ .
și eliminarea corn
pletă a arsenalelor nucleare.
S-a apreciat că o mare importanță ar avea-o
realizarea unei noi intilniri sovieto-amcricane
la nivel inalt, care să șe încheie cu rezultate ■
concrete și să contribuie la oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la reducerea și eliminarea,
în etape, a armelor nucleare.
Adresează, totodată, chemarea către toate
țările, fără deosebire de orinduire socială, indi
ferent de mărime, de a-și uni forțele și a con
tribui la înfăptuirea dezarmării, la asigurarea
păcii și securității internaționale.
Salutind moratoriul U.R.S.S. cu privire Ia ex-

NICOLAE

CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

periențele nucleare, președintele României și
primul-ministru grec adresează din nou un apel
Statelor Unite ale Americii să înceteze, la rindul lor, experiențele nucleare, să se alăture
moratoriului propus de U.R.S.S. încetarea expe
riențelor nucleare ar demonstra dorința reală
de a se păși cu adevărat pe calea opririi cursei
înarmărilor.
Totodată, cheamă celelalte state nucleare să
adere la propunerile privind oprirea experien
țelor nucleare, să se ajungă cit mai curind po
sibil la un acord cuprinzător de încetare a tu
turor experiențelor cu arma nucleară.
Pornind de la faptul că problemele dezarmă
rii și asigurării păcii se pot soluționa numai
prin măsuri cuprinzătoare vizind ansamblul
problemelor dezarmării generale, președintele
Republicii Socialiste România și primul-ministru
al Republicii Elene consideră nețesar să se
treacă neintirziat la adoptarea unui program
complex de dezarmare generală, care să aibă
in centru dezarmarea nucleară și in care să fie
cuprinse armele chimice, ca și armele conven
ționale. în acest sens, s-au pronunțat pentru
convenirea de măsuri concrete privind reduce
rea substanțială a armamentelor convenționale
și a efectivelor, precum și a cheltuielilor mili
tare. Primul-ministru al Republicii Elene a sa
lutat hotărirca României de a fi gata să treacă
pină la sfirșitul acestui an la reducerea cu 5 la
sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor

(Continuare in pag. a V-a)

ANDREAS PAPANDREU
Prim-ministru
al Republicii Elene
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semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

'

„Ei sînt tot ce avem mai de preț66
însemnări din județul Bacău despre atenta preocupare și constanta grijă pentru întărirea
familiei, pentru sănătatea și creșterea celor mai tinere vlăstare
O audientă mai puțin obișnuită și
un scurt dialog despre marea res
ponsabilitate a medicului. Așteptăm
pînă cînd cele două femei, intrate
puțin timorate mai devreme, pe ușa
pe care scrie „Direcția sanitară ju
dețeană", părăsesc cabinetul cu o
mină pe care se citește increderea.
De aceea începem dialogul nostru cu
dr. Maria Rusu, exprimindu-ne o
oarecare nedumerire :
— Acordați consultații și în cabi
netul de director al direcției jude
țene ?
— într-un fel, multe dintre ele
capătă și un asemenea caracter, deși
de fapt sint audiențe.
— Ziua fixată pentru audiențe e
vinerea, or, astăzi este...
— Viața oferă multe situații care
nu suferă amînare, atitea probleme
ce se cer rezolvate operativ, fie că
sînt strict medicale, fie de altă na
tură... Mai ales cind e vorba
de
mame și de copiii lor.
— De altă natură ? Ce posibilități
aveți să le rezolvați dacă nu sînt de
ordin sanitar ?
— Să luăm ultimul exemplu, al
tinerei care
abia a ieșit pe ușă.
Mi-a sesizat o situație și... am pus
mina pe telefon, am rugat la direcția
muncii să se analizeze mai repede
încadrarea, pe un post compatibil cu
starea sănătății ei.
— O intervenție mai mult ca om
decît ca medic.
— Ca medic și ca om, ca pediatru
și ca mamă ! Dar dacă vreți, și in
virtutea unei răspunderi sociale, aceea de responsabilă a colectivului
pentru urmărirea și îmbunătățirea
condițiilor de viață ale femeilor și
familiilor cu multi copii, creat des
tul de recent, din inițiativa organelor
locale de partid și de stat ale jude
țului.
— Care sint principalele atribuții
ale colectivului ?
— Aidoma tuturor județelor țării,
și județul nostru dispune de o bază
materială deosebit de bună destina
tă ocrotirii mamei și copilului. în
maternități și secții pentru nou-născuți există în prezent peste 1 000 de
paturi, alte 1 000 se află în secțiile
de pediatrie, în zecile de creșe și în
leagăne sînt aproape 4 000 de locuri;
de asemenea funcționează sute de
grădinițe și peste 600 de școli
generale. Principala preocupare a
colectivului este ăceea de a se
valorifica pe deplin această . bază
materială. Posibilitățile sale de ac
țiune sînt ușor de înțeles -chiar și
din simpla prezentare a componen
ței ; astfel, el include, pe lingă di
rectorii maternităților și policlinicilor.

și pe cei ai principalelor unități co
merciale, al direcției muncii și ocro
tirilor sociale, reprezentanți ai in
spectoratului școlar, autorității tu
telare, nelipsind nici unele mame
cu mulți copii. Acest organism, ce
lucrează sub directa coordonare a
comitetului județean de partid, spri
jină și îndrumă în mod unitar în
treaga activitate de apărare a sănă
tății- mamei și copilului, de stimu
lare a natalității, desfășurată de di
feritele foruri cu asemenea îndato
riri, de la unitățile medicale pînă la
comisiile de demografie, de la ca
binetele premaritale pină la comi
siile de „Cruce roșie" și comitetele
de sindicat.

articole destinate in exclusivitate
copiilor mai mici sau mai mari: uni
tăți alimentare, patiserii și pizzerii
și chiar un restaurant în care nu se
fumează și nu se servesc băuturi al
coolice, deoarece este deschis pentru
persoanele... sub 18 ani. Pentru ma
mele lor, pentru ușurarea muncii lor
în gospodărie, dar și in întreprinderi
cu pondere feminină pronunțată
alte inițiative, alte măsuri utile — de
la extinderea vinzării diferitelor
produse la pachet (pe baza comen
zilor din ziua precedentă) pînă la
controlarea modului in care sînt aplicate măsurile de protecția mun
cii in general și în locurile de mun
că ale gravidelor in special.

• Și medic, și om, și cetățean • Un colectiv
original nu numai prin alcătuirea, ci mai ales
prin activitatea sa • De la locurile în autobuz
pînă la locurile de muncă
O elocventă agendă de lucru. Cum
acționează, concret, acest colectiv ?
în principal — dezbătînd aspecte
mai generale, pe care le identifică
prin controalele intreprinșe in uni
tăți economice și sanitare, in creșe
și grădinițe, prin studiile inițiate și
prin numeroase alte asemenea ac
țiuni soldate cu măsuri practice.
De pildă, se punea la un moment
dat problema „depopulării" citorva
creșe. De ce ? — s-au întrebat mem
brii colectivului, întruniți in una din
obișnuitele lor ședințe de lucru. Și,
din ipoteză în ipoteză s-a conturat
răspunsul. Erau numeroase mamele
cărora le venea greu să ajungă la
creșă înainte de a intra în schim
bul de dimineață. Soluția ? înființa
rea unor trasee speciale pentru anu
mite linii de autobuze, însoțite de
îngrijitoare, care preiau copiii din
puncte fixe (cele mai multe insta
late la porțile întreprinderilor ce nu
dispun de creșă proprie) și îi rea
duc, la ore exacte, în același locuri,
unde sint așteptați, după termina
rea programului, de mamele lor. Și
dacă tot s-a luat legătura cu între
prinderea de transport local s-a mai
propus ceva original : mărirea nu
mărului de locuri rezervate in auto
buze pentru mamele cu copii in bra
țe și delimitarea lor mai precisă,
măsură care a început să fie apli
cată. ’
Din inițiativa aceluiași
colectiv
s-au înființat unități comerciale cu

Grija pentru familie se manifestă
de la bun început, din chiar momen
tul întemeierii ei. Este semnificativă
în acest sens preocuparea pentru
soluționarea in cel mai scurt timp a
cererilor de atribuire a locuințelor
tinerilor căsătoriți. Și in
această
privință
demersurile
colectivului
pentru urmărirea și îmbunătățirea
condițiilor de viață sint facilitate de
o realitate incontestabilă : impetuo
sul ritm al construcțiilor de locuințe,
care, și la Bacău, îl devansează cu
mult pe cel al întemeierii de noi fa
milii. Astfel, dacă în medie în muni
cipiul Bacău se oficiază în jur de
1 500 de căsătorii anual, numărul apartamentelor date în folosință în
ultimele două decenii a fost an de an
mult mai mare, deseori dublu.
La sat ca și Ia oraș, copiii — în
centrul atenției
tuturor.
Aceeași
preocupare
pentru
îmbunătățirea
continuă a condițiilor de viață, pen
tru ocrotirea mamei și copilului întilnim în orice altă localitate, în
reședința județului, dar și în cele
mai „izolate" sate. Răcăciuni este o
localitate încă rurală „după acte",
dar cu numeroase atribute urbane,
dispunînd de peste 100 de aparta
mente și aproape tot atitea locuințe
noi cu etaj, adevărate vile, un că
min cultural cu nimic deosebit de o
casă de cultură, unități comerciale
și de prestări servicii cu o supra
față mai mare de 1 200 metri pățrați, la parterul blocurilor, kilome

tri de instalații pentru apă curentă.
Aici, grija pentru tînăra generație
constituie o nobilă și susținută preo
cupare a tuturor factorilor locali.
„Este adevărat, ne spune prima
rul Ion Popa, că avem și toate mo
tivele : la o populație de circa 7 000
de locuitori, mai mult de o treime
nu și-a sărbătorit încă majoratul ; in
medie, în mai toate familiile sînt
cite patru copii, iar in cele din satul
Fundu Răcăciuni sint cite șapte,
numărul familiilor care se mîndresc cu cite zece urmași apropiindu-se de sută". De aceea, în fiecare
sat component (șase la număr) func
ționează cel puțin cite o grădiniță.
Cu o cifră sugestivă își începe și
medicul pediatru Eugen Duroș pre
zentarea modului în care dispensa
rul, încadrat cu patru medici, oferă
asistență sanitară celor mici : două
sute de mii de lei — atît reprezintă
valoarea medicamentelor gratuite
acordate într-un an copiilor din Ră
căciuni. Cu mențiunea că anul aces
ta suma a fost sporită, după cum au
fost suplimentate și cantitățile de
lapte praf, distribuite în aceleași
condiții copiilor cu probleme de or
din medical sau familial. Dacă mai
amintim și faptul că anul acesta toate
nașterile au avut loc la maternita
te, că s-au efectuat toate vaccină
rile la care sînt supuși copiii țării,
se poate înțelege mai ușor de ce
morbiditatea și mortalitatea infanti
lă înregistrează cele mai scăzute ni
veluri atinse vreodată pe aceste me
leaguri. După cum pot fi înțelese mai
bine cuvintele Măriei Sivi, care ne-a
vorbit firesc, cu dragoste, despre cei
cinci copii și despre al șaselea pe
care îl așteaptă, evocînd cu recunoș
tință condițiile pe care le au aceștia
incepînd cu grădinița foarte bună,
cu asigurarea asistenței sanitare, cu
școlile pe care le pot urma, spre a
deveni cetățeni și oameni de ispra
vă, mîndrie a părinților și viitor al
țării.
Condiții ce vor fi din ce în ce
mai bune, căci toți cei implicați în
asigurarea lor au ținut să spună că
nu au făcut încă totul, că nu au
valorificat deplin marile posibilități
existente, eforturile materiale făcu
te de stat, că la urma-urmei nici nu
poate fi vorba de vreo limită în
grija noastră față de copii, cită vre
me ei rămin tot ce au oamenii, tot
ce avem noi, întregul popor, mai de
Preț.

fon MARIN
Gheorqhe BA1TĂ

corespondentul „Scinteii"

COMĂNEȘTI ? Construcții
social-edilitare
In centrul civic al orașului Comănești se conturează un
nou
ansamblu de locuințe, cu numele
„Trotuș". Acesta va avea in final
peste
1 000 de
apartamente și
toate dotările edilitar-gospodărești
necesare. Primele blocuri, însumînd aproape 100 de apartamente
moderne și confortabile, au fost
finalizate și date in folosință. La
parterul noilor blocuri au fost des
chise unități comerciale și presta
toare de servicii, iar in cartiere au
fost înălțate școli, grădinițe, dis
pensare medicale și alte obiective
edilitar-gospodărești.
(Gheorghe
Baltă)

EXIGENTELE MECANISMULUI

Șl GENERALIZAREA

ECONOMICOFINANCIAR

AUTOFINANȚĂRII

Valorificarea resurselor locale premisă pentru venituri mari
Surse și resurse multă vreme ignorate înviorează activitatea economică și
edilitară dintr-o localitate a județului Arad
Una dintre îndatoririle principale ale consiliilor populare este valo
rificarea deplină a resurselor materiale si a posibilităților locale pentru
autofinanțarea bugetelor localităților si crearea unui excedent destinat
participării la bugetele județelor, la fondul de dezvoltare al întregii
societăți. Această îndatorire legală capătă noi semnificații in lumina
orientărilor reliefate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită
la Congresul al III-lea al consiliilor oamenilor muncii, cu privire la apli
carea normelor și principiilor noului mecanism economico-financiar in
toate domeniile de activitate.
i
ție de cahle de teracotă cu meșterii
Și în județul Arad, autofinanțarea
locali. Acum, secția de cahle e soco
constituie o preocupare prioritară a
tită „secția fanion" și produce anual
consiliilor populare. Vorbindu-ne
despre acest fapt, primul vicepre
cahle pentru sute și sute de sobe
de teracotă.
ședinte al consiliului popular jude
țean, tovarășul Darie Trifon, subli
Dar, o dată prins „gustul" iniția
tivei, dorința de acțiune și-a lărgit
nia preocuparea stăruitoare a orga
matca. în primul rind— legat de
nelor locale pentru diversificarea
aceleași faimoase cahle. O bună
surselor de venituri, pentru dezvol
parte sint zidite tot de către mese
tarea economică puternică a fiecărei
riașii din Beliu. Apariția sobarilor
unități administrativ-teritoriale, iden
la indemina solicitanților a mărit ce
tificarea de noi resurse în vederea
creșterii producției și veniturilor din
rerea de cahle. De curînd, am asistat
la o discuție despre dezvoltarea
industria mică, din toate sectoarele
de activitate.
acestei activități, producția anuală
Dacă stăruim mai mult asupra ex
de cahle urmind să ajungă la două
milioane bucăți.
perienței comunei Beliu, o facem
DIVERSIFICAREA
INDUSTRIEI
pentru că aici consiliul popular, reu
MICI ȘI A PRESTĂRILOR DE SER
șind să pună in valoare tradiția și
VICII
se
vădește
a
fi
o veritabilă
experiența locuitorilor, hărnicia și
„mină de aur", o sursă mare și sigură
iscusința meșterilor locali, demon
de venituri. Inițiativele consiliului
strează prin fapte că se pot crea va
popular, sugestiile deputaților, ale
lori materiale folosindu-se resurse
cetățenilor s-au materializat în noi
dintre cele mai variate. Experiență
care, extinsă și generalizată in în
și noi activități, comuna ajdngînd să
tregul județ, poate fi folositoare in
dispună de 31 de secții de industrie
acțiunile ce se întreprind în scopul
mică și prestări servicii. De la ceva
materializării sarcinilor reieșite —
mai mult de patru milioane de lei,
și pentru acest domeniu — din
cit era volumul activității în anul an
lucrările
Congresului
oamenilor
terior autofinanțării, valoarea pro
muncii.
ducției ajunge in acest an Ia două
ÎNTR-O MINA ARGILA, IN CEA
zeci de milioane de lei.
LALTĂ... ISCUSINȚA. Era o vre
Consiliul popular a trimis „emi
me, și nu e prea mult de atunci,
sari" să caute materii prime în
cînd autofinanțarea^ la Beliu părea
zonele învecinate, pină la Arad.
o dorință irealizabilă, motivații găPe bază de „deșeuri bune de asindu-se destule : pămînturile mai
runcat", unele chiar fuseseră arun
sărace, lipsa unor resurse de mate
cate, s-a realizat și funcționează, înriale locale mai deosebite — cu ex
cepînd din acest an, secția de scucepția argilei — lipsa de experiență.
lărit și tricotat; Toate micile insta
Această, îi putem spune acum, iner
lații și dispozitive sînt acționate ma
ție — își amintește Nicolae Otlăcan,
nual, unele (din acestea puțind
președintele consiliului agroindus
concura Iji un ipotetic concurs de...
trial Beliu, fost primar al comunei
simplitate și eficiență; Sînt realizate
— a durat pînă prin 1981. Pînă cînd
prin autodotare, grație ingeniozității
biroul executiv al consiliului popu
șefului secției Teodor Palcu, meșter
lar a pus problema autofinanțării,
care stăpînește șase-șapte meserii —
deschis, in dezbateri publice, cu de
mecanic, lăcătuș, sudor, electrician,
putății și cetățenii. Fiecare conducă
șofer, instalator și... inovator.
tor de unitate economică a fost pus
RESURSE LOCALE — ATlT MA
in situația de a găsi resurse de auto
TERIALE, CIT ȘI UMANE. La Beliu,
finanțare in sectorul său de activi
primarul loan Hent relatează cu
tate, iar propunerile deputaților și
nedisimulată mîndrie : „Toate con
cetățenilor au început să fie anali
strucțiile social-edilitjire au fost rea
zate împreună cu cetățenii înșiși. în
lizate cu materiale locale, de către
această atmosferă, într-o bună zi,
meșteri localnici. Au fost construite
unul dintre deputați a venit la pri
cu costuri reduse și în timp scurt",
mărie ținînd într-o mină un boț de
Cît de mare este contribuția în
argilă și în cealaltă o cahlă de tera
muncă și bani a cetățenilor și cît de
cotă. „— Ce-i cu astea, frate ?“
mare este vocația lor constructivă se
— „Ce să fie ? Uite, am adus surse
poate vedea și admira acolo unde pe
de autofinanțare".
un loc gol s-a construit „cea mai
Un fapt mărunt, dar cu atît mai
frumoasă școală", mîndria locuitori
semnificativ cu cit și argila, și cahlelor care au pus umărul la înălțarea
le nu reprezentau o noutate pentru
ei. Școala are 16 clase și 6 laboratoare
cei de față. Localnicii știau mai de
spațioase și luminoase, dotate cu tot
mult că feluriți meșteri fac, spora
ceea ce este necesar și util pregăti
dic, cahle, despre a căror calitate și
rii multilaterale a elevilor la nivelul
frumusețe se dusese vestea. Nouă era
exigențelor învățămintului nostru.
propunerea de a se prelua in mod
După ce, in etape succesive, bine
organizat și extinde sistematic și
organizați, au lucrat 800 de oameni,
masiv această preocupare. S-a luat
cit și cind a fost nevoie, după ce clă
imediat decizia de a se înființa o sec
direa a fost gata, cei mai iscusiți

meșteri din cei 30 cîți alcătuiesc
echipa de construcții a consiliului
popular au executat finisajele și incă
ceva. Acest „incă ceva" înseamnă
ceea ce au gîndit profesorii și peda
gogii școlii că este util procesului de
învățămint și de educație al elevi
lor. Astfel, pe peretele unui culoar
spațios, în dreptul fiecărei clase, s-au
confecționat gazete științifice pe dis
cipline — matematică, biologie, isto
rie, geografie — cu imagini sugesti
ve, pirogravate artistic in lemn de
paltin. Lingă școală s-a amenajat o
bază sportivă complexă, iar alături
se află o minigrădină botanică cu
zeci de arbori, arbuști ornamentali
și pomi fructiferi. Un specialist în
construcții, calculind costul construc
ției școlii și dotărilor aferente, a con
statat că au costat mai puțin de ju
mătate din ceea ce fusese antecalculat.
Tot prin autofinanțare, cu aportul
major al locuitorilor, au fost reali
zate și dispensarul uman — cu trei
niveluri și 24 de încăperi — și cămi
nul cultural, șl blocurile a căror
funcționalitate și frumusețe este
sporită prin amenajarea la parter a
unor spații comerciale, ateliere și a
altor unități din sfera serviciilor.
Primele două blocuri, cu 16 aparta
mente, au la parter 500 mp spații co
merciale și pentru sfera serviciilor,
librărie, cofetărie, restaurant etc.
Alte două blocuri vor avea la parter
spații pentru poștă-telefoane, C.E.C.
și alte servicii.
Un amănunt semnificativ : prac
tic, toți membrii biroului executiv al
consiliului popular au condus direct,
prin rotație, echipa de constructori,
primul care a avut această răspun
dere fiind primarul.
CETĂȚENII PROPUN, CETĂȚE
NII ÎNFĂPTUIESC. In adunările ce
tățenești, dar și cu alte prilejuri, cei
mai activi și inventivi dintre cetă
țeni fac propuneri și au satisfacția
împlinirii acestora. Exemplu : cetă
țenii Gheorghe Brig, Nicolae Lazăr
și Andrei Barhar s-au gîndit că apa
dintr-o fîntină poate fi dusă prin că
dere liberă în gospodăriile de pe o
întreagă stradă. Studiind această po
sibilitate și găsind-o realizabilă și
utilă, consiliul popular a organizat
lucrările... și astăzi apa este adusă,
prin gravitație, în 53 de gospodării.
O altă propunere, de „interes intercomunaî", se referă la despotmolirea
și regularizarea pîriului Midieș, lu
crare realizată pe primii șapte km,
la care statul participă cu utilaje
pentru excavați!, iar locuitorii efec
tuează manual defrișările, taluzarea
etc.
Sint multe asemenea exemple care
ilustrează concluzia : atunci cind ce
tățenii pun umărul la înfăptuirea
propunerilor făcute, ele se transfor
mă in realitate. Această expresie în
seamnă foarte mult, din punct de
vedere economic, edilitar, dar și ci
vic, educativ. „A pune umărul" echi
valează cu însumarea în conturile
autofinanțării și în avuția localității
a unor sume substanțiale, dar și a
unor „valori" greu estimabile : hăr
nicia, iscusința, spiritul gospodăresc.

C. BORDEIANU

Atenție sporită soluționării scrisorilor,
propunerilor și sesizărilor oamenilor muncii

VASLUI : Un nou cartier
de locuințe

Activitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii, in lumina hotăririlor de partid și a prevederilor lega
le. constituie o expresie a interesu
lui major al organelor de partid și
ale administrației de stat — fiind,
totodată, o obligație esențială a lor
— pentru asigurarea bunei desfășu
rări a vieții social-economice. pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce le revin în domeniul lor de
activitate. Experiența acumulată la
Comitetul municipal Brăila al P.C.R.
confirmă. încă o dată, că scrisorile
și audiențele oamenilor muncii re-

Noul cartier „13 Decembrie" din
Vaslui se apropie tot mai mult de
cotele
finale.
S-au recepțio
nat 4 noi blocuri
insumind
72 apartamente, în care au și în
ceput să se mute familiile de mun
citori de la întreprinderile din
zonă. In acest fel, planul pe peri
oada care a trecut din acest an a
fost depășit cu 65 de apartamente.
Alte 180 apartamente se află în
stadii avansate de execuție. (Petru
Necula).

La grădiniță întreprinderii textile „Moldova" dip Botoșani
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O optică nouă față de materialele vechi
Din experiența recuperărilor în județul Dîmbovița
același timp, alte 400 de conteinere
In acțiunea de recuperare a materialelor refolosibile din gospodă
sint plasate în unități
comerciale
riile populației s-au acumulat in întreaga țară numeroase experiențe,
pentru a facilita cumpărătorilor de
s-au obținut unele rezultate bune. De pildă, în județul Dîmbovița. Ce
pozitarea hirtiilor și a cioburilor.de
realizări practice au, in această privință, consiliile populare, organiza
sticlă. De subliniat un lucru ; abun
țiile de masă și obștești ? Cum este organizată activitatea acestora ? Ce
dența acestor conteinere, numărul
acțiuni mai importante au fost inițiate de ele pentru a sprijini cit mai
lor ridicat asigură nu numai facili
bine Programul de măsuri pentru intensificarea activității de colectare a
tatea operațiunii, înlesnește cetățea
materialelor refolosibile ?
nului depozitarea materialelor in re
cipientele aflate comod la îndemînă;
Din răspunsurile primite aflăm. în
lilor și ale unor cetățeni centre de
dar, pe lingă aceasta, acest număr
primul rind, că pe primele opt luni
colectare, iar in perimetrul munici
ridicat întreține și o stare psiholo
din acest an au fost obținute re
piului Tirgoviște au fost plasate ru
gică, are funcția unui semnal omni
zultate bune. Din gospodăriile popu
lote speciale pentru depozitat hirtia.
prezent,
care
lației au fost co
amintește mereu,
lectate :
10 500
NIMIC
SĂ
NU
SE
PIARDĂ
F
i
la tot pasul, de
tone de oțel, 41,4
RECUPERAREA
importanta adu
tone fontă. 23.3
RECONDIȚIONA REA
nării
produselor
tone cupru, 68
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT
refolosibile.
tone plumb, 110
REFOLOSIREA
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE
tone cenuși de
Desigur,
în
plumb, 560 tone
Tirgoviște.
la
Moreni,
Fieni,
hirtie, 51 tone
cioburi de sticlă ș.a.m.d. — pla
Pucioasa și in celelalte orașe dimboDe asemenea, pentru a ușura și mai
vițene au fost înființate si uni
nul de colectare fiind depășit la toți
mult cetățenilor acțiunea de colec
tăți de colectare propriu-zise, centre
indicatorii.
tare. in blocurile de locuințe au fost
cu firmă, împrejmuite, cu orar fix,
Secretarul comitetului de partid de
montate conteinere.
ca orice magazin care se respectă,
la întreprinderea județeană de re
După cum se observă, pină aici,
unde cetățeanul se duce din proprie
cuperare și valorificare a materiale
nimic special, deosebit in activita
inițiativă să vîndă obiectele vechi,
lor refolosibile (I.J.R.V.M.R.) Dîm
tea de colectare a materialelor re
dar reciclabile, care-i prisosesc în
bovița — Constantin Petculescu, sus
folosibile la Tirgoviște față de cele
gospodărie.
ține, totuși, că in localitățile din ju
lalte localități. Și totuși... intereSuccint — la Tirgoviște, în celelal
deț nu s-a făcut aproape nimic mai
sindu-ne cite conteinere au fost
te localități din județul Dîmbovița,
mult decit in alte localități din țară.
amplasate pe teritoriul municipiului
s-a creat o bază solidă de colectare,
S-au folosit la recuperare acțiunile
și verificind prin sondaj, la fața lo
iar această bază este folosită intens
clasice”
cului. am reținut un fapt calitativ
” CARE SÎNT METODELE „CLA
de cetățeni.
nou. Consiliul popular județean și în
CIND MUNCA EDUCATIVĂ SE
SICE" DE COLECTARE ? S-a por
treprinderea de resort (I.J.R.V.M.R.)
nit ca și in alte localități, de la ne
au luat măsura ca aceste locuri de
DESFĂȘOARĂ
CONCRET,
CU
cesitatea de a se organiza locuri,
colectare să nu fie o „floare rară"
EXEMPLIFICĂRI PRECISE. „Nu
puncte, centre unde cetățenii — aso
în teritoriu (cum din păcate se inpoți, ne spunea Maria Costache,
ciațiile de locatari, comitetele de ce
tîmplă in alte părți). La blocurile de
președinta comisiei de femei din
locuințe din municipiu sint montate
tățeni, comisiile de femei, tineretul
cartierul Aleea Trandafirilor —
nu mai puțin decit 800 de asemenea
— să poată depozita materialele adu
Tirgoviște, să pretinzi oamenilor
nate din gospodăriile populației. Tot
recipiente, care au devenit baza co
să adune zilnic anumite mateodată, s-au organizat in curțile șco
lectării materialelor refolosibile. în

S B B
riale fără să le spui la ce și
cui folosesc acestea, ce avantaje
le aduc lor și economiei naționale.
Cind pornești la o treabă, ca să-ți
faci colaboratori activi din toți ce
tățenii este nevoie să-i lămurești
pentru ce trebuie ea făcută, ce in
teres avem s-o ducem la bun sfirșit.
Noi de la această idee am pornit și
constatăm că am procedat bine. .
în întreprinderi, în școli, în adu
nările cetățenești — nu scăpăm nici
o ocazie să amintim, să repetăm
mereu rolul și rostul colectării ma
terialelor refolosibile pentru econo
mia națională, pentru fiecare cetă
țean in parte".
In continuare, ni s-a relatat că, nu
de mult, la casa de cultură, un spe
cialist in materie și-a început ex
punerea așa : „Știați că pentru o
tonă de hirtie pe care
treptat o
aruncăm nepăsători la gunoi, la ca
nal, ii dăm foc, trebuie sacrificați
5 copaci mari care cresc in 70 de
ani 1 Sau numai trei copaci, dar de
mărimea celor de pe bulevardul Cas
tanilor din orașul nostru".
Bulevardul Castanilor, mindria tirgoviștenilor !
Oamenii au ascultat
emoționați cele spuse de specialist
și, după cum am văzut, nu o .tonă
de hirtie au adunat împreună, ci
aproape 600 tone.
Asemenea explicații au fpst înfă
țișate și in privința recuperării stic
lei. Cu cifre și date exacte. Ce eco
nomie de curent electric se reali
zează utilizîndu-se cioburile colecta
te, cite materii prime de tipul nisi
pului •cuarțos, sodei calcinate, cal
carului, dolomitei și ipsosului se ob
țin prin recuperarea sticlelor.
Merită să fie menționate și alte
rezultate și inițiative cetățenești din
Tirgoviște, din județul Dîmbovița.
Tot în scopul de a depăși planul de
colectare, la Pucioasa, consiliul
popular orășenesc, F.D.U.S. din lo
calitate au pus în practică inițiativa
luată de cetățeni care avea urmă
toarea formulare — fiecare gospo-

dărie să predea anual 7 kg fier
vechi și 3 kg de hirtie.
Frumoasă inițiativă. Iar rezulta
tele practice nu au întîrziat să apa
ră. De pe acum planul anual de
recuperare a materialelor refolosi
bile e aproape realizat. In special
la fier vechi și la hirtie, unde s-au
colectat pină acum 800 tone și, res
pectiv, 40 tone.
Trebuie precizat că, și în comu
nele județului, organizațiile compo
nente în F.D.U.S. acționează cu hotărire pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor asumate. De pildă,
iată rezultatele obținute în comuna
Malul cu Flori, „la zi", față de plan
la principalele sortimente de mate
riale refolosibile :
— în kg —

Sortimentul

Plan

Realizat

hirtie
sticlă
textile
fier vechi

500
1 000
500
5 000

1 100
2 000
600
20 000

Ce concluzii practice se pot trage
din cele relatate ? Fără îndoială, in
primul rind, una care ține de orga
nizarea muncii : crearea unei largi
și funcționale baze materiale — con
teinere, amplasate in blocuri și in
magazine, rulote, centre de colectare
— este absolut obligatorie. Cu atît
mai mult cu cît acest lucru este clar
și precis subliniat și în „Programul
de intensificare a acțiunii de colec
tare a materialelor refolosibile". De
asemenea, o mare importanță o are
munca educativă de lămurire care
nu trebuie întreruptă, făcută „cînd
și find", ci organizată temeinic, de
ea depinzind, pînă Ia urmă, rezulta
tele practice ale întregii acțiuni.

Gh. GRAURE
Gh. MANEA

corespondentul „Scinteii"

în municipiul Brăila
prezintă premise deosebit de impor
tante și eficiente pentru dezvoltarea
unei conlucrări fructuoase cu cetă
țenii.
— Așa cum a subliniat, in repetate
rinduri, secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
inclusiv la Congresul oamenilor
muncii — relata primul secretar al
comitetului municipal de partid,
primarul municipiului Brăila. Ni
colae Spinu — chezășia realizării
exemplare a îndatoririlor și obliga
țiilor ce ne revin in toate domeniile
de activitate o constituie permanen
ta legătură cu cetățenii, consultarea
lor, soluționarea promptă și compe
tentă a propunerilor și sugestiilor
lor, antrenarea tuturor locuitorilor
la realizarea lucrărilor de interes
obștesc, economic și social-cultural.
Dialogul deschis cu cetățenii are loc
permanent, sistematic, fie prin scri
sori, fie prin audiențe sau întîlnirile
din cartiere în cadrul „Tribunei de
mocrației", ori cu diverse alte
prilejuri. Zilnic, factori de răspun
dere sint „in audiență" cu cetățenii
municipiului. Cercetînd bilanțul pri
mului semestru, se poate arăta că, in
achst răstimp, comitetului municipal
de partid și consiliului popular le-a
fost adresat un număr de 240 scri
sori și cereri, cu o largă problema
tică ; în schimb, în acest interval au
fost acordate 2 500 de audiențe. Se
constată, astfel, o scădere a număru
lui scrisorilor, in timp ce primirile in
audiente au crescut față de aceeași
perioadă a anului trecut. De remar
cat că audiențele acordate de mem
brii secretariatului comitetului muni
cipal de partid la locurile de muncă,
în întreprinderi, au condus la rezol
varea operativă, „la fața locului", a
celor mai multe din problemele se
sizate.
— Adunările cetățenești, întîlnirile
periodice intre deputați și alegători,
consfătuirile organizate cu echipele
de control al oamenilor muncii —
ne spunea tovarășa Titina Enache,
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular municipal
— ne-au dat posibilitatea să acumu
lăm un serios capital de propuneri
judicioase, să acționăm pentru gă
sirea celor mai bune soluții' de
transpunere în fapt a acestora. Din
410 propuneri făcute în adunările
„Tribunei democrației" anul trecut,
vizind gospodărirea și înfrumuse
țarea municipiului, îmbunătățirea
activității comerțului și cooperației,
ocrotirii sănătății, transportului in
comun, telecomunicațiilor ctc., aproape 200 au și fost soluționate.

Cele ce nu au putut fi aplicate în
1985 au fost eșalonate spre rezol
vare pină la finele acestui an.
Din multitudinea propunerilor, re
ținem că s-au realizat lucrări de
extindere a plajei și a unor amena
jări din stațiunea Lacu Sărat, s-a
dat in folosință moderna „Arenă de
vară" a casei municipale de cultură,
s-au executat importante lucrări de
sistematizare în noile ansambluri de
locuințe din cartiere, s-au eliberat
amplasamente pentru noile blocuri
ce se vor construi și altele. De ase
menea. sînt in curs de finalizare o
serie de alte lucrări
edilitar-gos
podărești, social-culturale. Mențio
năm că. periodic, cetățenii sint in
formați asupra modului de soluțio
nare a propunerilor și sugestiilor pe
care le-au făcut.
— Această importantă latură a ac
tivității noastre — a subliniat to
varășul Spiru MXtnteanu, secretar al
comitetului municipal de partid, vi
cepreședinte al comitetului executiv
al consiliului popular — rezolvarea
scrisorilor, propunerilor și cererilor
oamenilor muncii este analizată
lunar în cadrul secretariatului și
biroului comitetului municipal de
partid, respectiv in comitetul exe
cutiv al consiliului popular muni
cipal, propunerile respective dovedindu-se un prețios tezaur pentru
perfecționarea muncii în diverse do
menii. Realizarea recentă, la propu
nerea unor cetățeni, a pasajului
auto peste calea ferată cu extindere
de linie de tramvai in zona străzii
Apollo este numai un exemplu in
acest sens. în curînd vor începe noi
lucrări de interes social-edilitar, de
modernizări. de imbunătățire a
transportului in comun și altele.
Exemple sint destule. Important este
faptul că la lucrările de interes
obștesc cetățenii participă nu numai
cu propuneri și spirit de inițiativă,
ci și prin muncă, punînd ei inșiși
umărul, contribuind direct la reali
zarea lor. în atenția noastră, a tutu
ror cetățenilor se află, printre altele,
transpunerea în viață a numeroase
propuneri vizind valorificarea resur
selor de dezvoltare multilaterală a
localității, a cartierelor și comunelor
suburbane, soluționarea unor proble
me ale dezvoltării economice in ve
derea îndeplinirii integrale a preve
derilor planului pe semestrul al doi
lea al anului în curs.
Potrivit exigențelor formulate cu
prilejul Congresului oamenilor mun
cii, vom dezvolta dialogul viu, per
manent, fertil cu cetățenii munici
piului in vederea realizării unei noi
calități a muncii, a întregii activități
pentru progresul și înflorirea economico-socială a orașului de la Dunăre.

Candiano PRICEPUTU
corespondentul „Scinteii"
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STIL DE MUNCĂ MODERN, EFICIENT
IN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE
„A conduce eficient înseamnă a
acționa cu fermitate pentru realiza
rea planului". Așa se intitula artico
lul apărut in „Scinteia" în urmă cu
un an și ceva despre activitatea
consiliului oamenilor muncii de la
întreprinderea „Metal-lemn" din Cra
iova. Iar despre modul in care era
„condusă" activitatea economică aici
se spunea totul in cîteva cuvinte :
„Anul trecut — se arăta în articol —
din cele 12 ședințe planificate ale
consiliului oamenilor muncii s-au
ținut numai 6. Iar anul acesta, în
loc de 5. numai 3. Răsfoind procesele-verbale am constatat că au fost
analize (trei în 1984 și una în 1985),
la care nu au luat cuvîntul nici unul
din membrii C.O.M.".
Activitatea economică a întreprin
derii pe anul trecut s-a încheiat —
se putea oare altfel în aceste con
diții 1 — cu rezultate pe măsura
unui asemenea „stil de muncă". Adi
că cu principalii indicatori de plan
nerealizati și cu o eficientă total...
ineficientă. Cu toate acestea, tova
rășii cu muncă de răspundere, cind
erau întrebați „de ce există o asemenea situație", nu se sfiau să
spună senin: „Nu putem mai mult,
există
greutăți
care ne depă
șesc".
De ce am evo
cat acest episod
„relativ
vechi"
din
activitatea
consiliului oame
nilor muncii de
aici ?
Argumentul este
simplu.
Unul
din indemnurileimperative formu
late de tovarășul
Nicolae Ceaușescu
la Congresul oa
menilor muncii,
adresat în primul
rind cadrelor de
conducere —
„Este necesar să.
aducem modifi
cări in gindirea
și
activitatea
practică, să înlă
turăm chiar din
vocabularul nostru
verbul -nu se poate», să folosim
verbul «totul se poate:i». Să pornim permanent de la conceptia revoluționară după care nu
există problemă care să nu se
poată rezolva 1" — ne-a determinat
să revenim în întreprinderea craioveană pentru a vedea ce gindesc și
cum acționează acum, în fața acestei
cerințe stringente, cadrele de con
ducere de ajei, consiliul oamenilor
muncii.
„Ne bucurăm că ați revenit — ne
întîmpină tovarășul Grigore Ciobănescu. secretarul comitetului de
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii. Situația economică
a intreprinderii noastre s-a schim
bat ca de la cer la pâmînt față de
anul trecut) Principalii indicatori de
plan (producția-marfă. producția fi
zică, productivitatea muncii, expor
tul total ș. a.) se prezintă pe 8 luni
cu depășiri intre 5 și 15 la sută. Dar
cel mai mult s-a schimbat modul
nostru, al comitetului de partid și al
consiliului oamenilor muncii, de a
aborda problemele economice, de a
repune in drepturi autoconducerea
muncitorească".
Iată, așadar, un exemplu concret
care demonstrează cum se poate tre
ce de la mentalitatea lui „nu se poa
te" la inițiative care demonstrează
că „se poate". Cum s-a acționat,
ce schimbări s-au produs In modul
de a gindi, în stilul de muncă al or
ganului de conducere
colectivă ?
Aflăm că începutul l-a constituit
prima ședință a consiliului oame
nilor muncii, desfășurată după apa
riția articolului.
„Noi. și cind spun noi am în ve
dere toți factorii cu munci de răs
pundere. am creat situația care a
făcut obiectul criticii
ziarului, tot
noi trebuie Să dovedim că sîntem ca
pabili să promovăm in activitatea
consiliului nostru un stil de muncă
eficient, așa cum ne cer îndatoririle
cu care am fost învestiți..." Cele
spuse atunci de președintele consi
liului oamenilor muncii n-au fost
simple vorbe de complezență, care
să arate tovarășilor din organul de
conducere colectivă că președintele
știe să-și facă autocritica. Nu. a fost
o înțelegere clară a responsabilității
ce-i revenea pentru slaba activitate
desfășurată, pentru stilul de muncă
formal, rupt de realitățile întreprin
derii. Ceea ce l-a determinat să
procedeze, pe de o parte, la o ana
liză in biroul comitetului de partid
a propriei activități și a fiecărui
membru al consiliului — analiză
care a relevat hotărirea unanimă de
a munci mai bine, existenta unor
idei valoroase pentru redresarea

Multe elemente pozitive, cu efec
activității unității — Iar pe de altă
parte, să studieze experiența altor te rapide asupra perfecționării sti
organe de conducere colectivă din lului de muncă, se regăsesc și în
municipiu privind planificarea mun modul în care s-a ocupat Comitetul
cii, selectarea problemelor ce ur
municipal de partid Craiova de
mează a fi dezbătute, întocmirea
această unitate după apariția articomaterialelor pe baza cărora se efec lului. Practic, ajutorul acordat a
tuează analizele, stabilirea de sar
avut ca obiect analiza cauzecini și responsabilități pentru fie
lor și nu numai a efectului lor. Cum
care din membrii organului colectiv a intervenit concret comitetul mu
de conducere. Adică introducerea
nicipal de partid ?
efectivă a unui stil de muncă viabil,
Pentru a avea o imagine globală
eficient in activitatea consiliului oa
asupra situației, a efectuat mai intii
menilor muncii.
aici un control complex. Control
Astfel, cele două acțiuni simul
care, o dată cu măsurile stabilite
tane au redat în scurt timp o viață
pentru redresarea activității econo
democratică reală consiliului. i-au
mice a întreprinderii, a prevăzut ca
așezat activitatea, modul de a gindi . obiectiv concret pentru conducerea
și de a acționa pe baze dinamice,
unității valorificarea condițiilor de
eficiente. Ca urmare, in viața unui
care dispune1— pentru că ele exis
consiliu care nu-și ținea cu regula
tau cert *— ca în 1986 să devină co
ritate nici măcar ședințele ordinare lectiv fruntaș pe municipiu. Acest
au apărut elemente concrete, efi
obiectiv n-a fost o „strategie" de
ciente: analize extraordinare pentru conjunctură, ci unul pe care comi
problemele care nu mai suferă amîtetul municipal de partid l-a înscris
nare (în 8 luni din acest an s-au
ca o prioritate în agenda sa de lu
ținut patru asemenea analize — două cru. Ca dovadă. în două rinduri, se
pe probleme de investiții și două pe cretariatul comitetului municipal de
probleme de export) ; analize la partid a analizat (o dată la sediul
fața locului pentru adoptarea unor municipiului) o dată la fața locului)
hotăriri care comportă un studiu activitatea comitetului de partid și
a consiliului oa
menilor
muncii
de aici.
Așadar, schim
barea radicală a
stilului de mun
că al consiliului
oamenilor muncii
de aici nu este
deloc
întimplătoare. Ea se în
temeiază pe o
reacție comunis
tă. revoluționară,
față de propriile
deficiente, și pe
adoptarea, pe te
meiul acestei atitudini. a unui
stil de muncă
concret si eficient, despovărat
de rutină si biro
cratism. angajat
ferm în soluțio
narea probleme
lor de produc
ție.
Schimbarea
pe
care
a
urmărit-o
cu perseverentă
mai atent — cazul executării unei
și comitetul municipal de partid, ceea
părți din producția pentru export
ce arată că îndrumarea și controlul
în hala nouă, paralel cu efectuarea
de partid sint eficiente atunci cînd
lucrărilor de investiții ;
comanda
își propun un asemenea conținut.
mente săptăminale și bilunare con
sacrate examinării problemelor de Experiența, modul în care a acțio
investiții și de export. Prin aceste nat consiliul oamenilor muncii din
metode de muncă s-a întărit răspun întreprindere, felul în care a fost
derea pentru îndeplinirea sarcini ajutat atunci cînd s-a confruntat
lor de producție, la care participă
cu greutăți exprimă spiritul nou,
acum toate forțele consiliului oame
nilor muncii, de la director pină la revoluționar, pe care-1 solicită cu
muncitor. Mai mult decit atît, dacă atîta acuitate recentul forum al de
prin aceste metode s-a promovat m mocrației muncitorești tuturor orga
special răspunderea colectivă, în nelor de conducere colectivă, tutu
stilul de muncă al consiliului ror oamenilor muncii.
s-au accentuat și metode vizind
Constantin PRIESCU
angajarea mai fermă a răspunderii
Nicolae BABALAU
personale. Mai exact, consiliul oa
menilor muncii transmite trimestrial
sarcini membrilor săi sub formă de
decizie, spre a imprima acestora și
un caracter de directivă și unul de
control și autocontrol. Așa, de pildă,
tovarășului Valentin Zintea, proiec
tant, membru al organului de con
ducere colectivă, i s-a precizat prin
tr-o asemenea decizie că. pe lingă
atribuțiile curente din cadrul atelie
rului de proiectare, are sarcina, ca
membru al consiliului, să se ocupe
de coordonarea tehnică a instalației
de ambalat pină la punerea în funcțiune a investiției, De îndeplinirea
acestei sarcini va raporta lunar,
Asemenea sarcini, cu conținut precis și termene de îndeplinire ferme,
au astăzi toți membrii organului de
conducere colectivă — sarcini
nu se suprapun întotdeauna
cele de serviciu, profesionale, t
angajează la un efort în plus tocmai
pentru ca participarea lor la decizie
și înfăptuirea ei să aibă un grad de
solicitare mai mare și de control și
autocontrol cit mai concrete.
Ar fi, firește, multe de spus des
pre schimbarea stilului de muncă al
consiliului oamenilor muncii de aici.
Orientarea activității acestuia tot
mai mult spre problemele produc
ției — așa cum a indicat cu atîta
claritate secretarul general al parti
dului la recentul Congres al oame
nilor muncii — spre rezolvarea ope
rativă a problemelor, prin consul
tări permanente cu oamenii, se re
găsește și în metoda folosită de con
întreprinderea „Vulcan" din Ca
siliul oamenilor muncii de a detașa
pe o perioadă de 5—10 zile cîte 2—3
pitală - unitate reprezentativă a
membri ai săi la cele două fabrici
industriei noastre constructoare de
(Caracal și Corabia), situate în alt
utilaj greu. Aici, în această puter
județ. In acest timp, pe lingă parti
nică citadelă muncitorească, se
ciparea directă la activitatea de pro
ducție, ei' asigură, practic, la fața
execută în prezent o gamă largă
locului, soluționarea tuturor proble
de utilaje destinate programelor
melor cu care se confruntă unitățile,
prioritare ale economiei din domeconsiliile oamenilor muncii din cele
două fabrici.

De Ia mentalitatea
„NU SE POATE44
la inițiative care demonstrează
că „SE POATE44

Preocupări susținute pentru
stimularea spiritului creator
Este firesc ca. întoreîndu-mă de la
Congresul al III-lea al oamenilor
muncii; să-mi pun întrebarea cum
vom acționa, eu și intregul colectiv
din care fac parte, pentru a trans
pune exemplar în fapte învă
țămintele, sarcinile complexe re
ieșite din cuvintările tovarășului
Nicolae Ceaușescu. din documentele
adoptate la marele forum al demo
crației muncitorești. Am ințeles lim
pede că, in calitate de proprietari,
producători și beneficiari, oamenii
muncii ppartă întreaga răspundere
pentru desfășurarea activității și
realizarea producției, pentru
ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al
produselor și creșterea eficientei eco
nomice.
Este limpede că înfăptuirea obiec
tivelor etapei actuale, dezvoltarea in
continuare a economiei naționale
depind de munca fiecăruia, de parti
ciparea noastră activă la realizarea
sarcinilor care ne revin. Asa cum a
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu,
stă in puterea fiecăruia ca prin mun
că, prin activitatea sa, prin ridicarea
calificării și prin exigența sa pro
prie să producă cit mai mult, să
dea cit mai mult pentru societate și
să-și asigure astfel venituri cit mai
mari. Așadar, in societatea noastră
nu există oameni care se bucură de
avantaje speciale, care nu decurg din
muncă, fiecare dispune de condiții
depline pentru a-și pune în valoare,
prin muncă, bineînțeles, talentul.

capacitatea profesională, spiritul de
inițiativă.
Acționînd în acest spirit, oamenii
muncii din întreprinderea noastră se
străduiesc să obțină rezultate cit
mai bune in producție. Pentru aceas
ta se acordă o atenție deosebită va
lorificării inițiativelor, sugestiilor,
propunerilor pornite din rindul co
lectivului. Bunăoară, la secția de
unelte și scule a intreprinderii, un
utilaj complex de mare, productivi
tate a fost scos din funcțiune cu mai
mult timp în urmă din cauza unor
piese de schimb care nu puteau fi
procurate. Totuși,' pentru a face față
sarcinilor ce ne revin, s-a creat adhoc un flux tehnologic care angrena
alte trei utilaje, Un provizorat costi
sitor, cu care oamenii de aici nu se
puteau împăca. De aceea, s-au mo
bilizat și au realizat in întreprindere
piesele de schimb care lipseau. Pește
puțin timp, utilajul complex de care
am amintit va fi repus în funcțiune.
Orice inițiativă dobindește o va
loare mai mare atunci cind autorii
iși asumă și responsabilitatea ducerii
ei la bun sfir.șit. Să mă refer la un
fapt concret. Avem in unitate una
dintre cele mai mari și moderne tur
nătorii de fontă din (ară. în adună
rile generale ale oamenilor muncii
și iu ședințele consiliului oamenilor
muncii s-au făcut o scrie de pro
puneri menite să asigure îmbunătă
țirea calității pieselor turnate, scur

maistru, întreprinderea
Alba lulia

DE PESTE 8000 KG DE GRÎU ȘI ORZ LA HECTAR
Demonstrația că și în Cîmpia Crișurilor se pot obține, in mod con
stant și pe suprafețe cit mai intinse,
recolte mari și stabile de cereale iși
găsește pe deplin argumentul fapte
lor în multe unități agricole — C.A.P.
Salonta, Valea lui Mihai, Siritandrei,
Tarcea. I.A.S. Marghita și Biharia,
stațiunea de cercetări agrozooteh
nice Oradea — unde și în acest an
tehnologia aplicată corect a sporit
mult rodnicia pămintului. deopotri
vă nivelul producțiilor, depășindu-se
prevederile de plan. Un exemplu
dintre cele mai convingătoare pen
tru valorificarea marilor rezerve de
sporire a producțiilor agricole in sec
torul vegetal îl oferă bunăoară
C.A.P. Valea lui Mihai, care de ne
375 hectare a obținut, în medie. 8 037
kg griu, dublu față de începutul cin
cinalului trecut.
— Cum să vă spun, mai întîi a fost
o luptă cu propriile noastre limite,
ne spune Farcaș Imre, inginerul-șef
al unității. O confruntare din care
trebuia să cîștige climatul de autodepășire, conștiința răspunderii fie
căruia. Ne-a trebuit și nouă puțin
timp ca să rupem firele obișnuinței.
Totul pornind de la ideea că veni
turi superioare celor calculate' pot fi
obținute prin
producții superioare
celor planificate. A trebuit, de pildă,
să facem demonstrații „pe viu" că
în zona noastră — unde pămîntul nu
este prin natura lui tot atit de dar
nic pe cit este de intins — nu se
poate ciștiga nici un procent pe sca
ra fertilității lui fără seriozitate in
întocmirea și executarea programe
lor, că orice întrerupere a unei lu
crări afectează întregul lanț.
S-a spus și s-a dovedit de fiecare
dată : pămîntul este atit cit este, iar
datoria agricultorului, a bunului gos
podar e de a-i spori puterea. Și. la
C.A.P. Valea lui Mihai s-a pornit de
la cunoașterea capacității pămintu
lui in fiecare fermă, fundamentindu-se corespunzător un complex de
măsuri agropedoameliorative. „Mina
de aur" era în propriile ferme, unde
munți de îngrășăminte organice ră
măseseră netransportați de peste
ani. Ca urmare, o cincime din su
prafața destinată griului s-a însă
nătoșit cu minimum 40 tone gunoi
de grajd aplicate la hectar. Dozele
de îngrășăminte chimice stabilite, in
medie 206 kg substanță activă pe
hectar, au fost calculate atit pentru
realizarea producțiilor planificate.
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cit și pentru menținerea și sporirea
să ridicăm media cit mai aproape
potențialului productiv inițial al so
de virfuri. rezumă Valentin Fodor,
lului, știut fiind că altminteri plan președintele consiliului agroindusta consumă doar rezerva pămintului, trial Valea lui Mihai. Pe consiliu
sărăcindu-1. In corelație directă cu
media a fost de 5 000 kg .griu la
conținutul de elemente nutritive și - hectar. Că putem și mai mult știm
natura indicilor agrochimici ai so bine de acum. La C.A.P. Tarcea. de
lului s-au administrat, pe un sfert exemplu, am obținut pe 200 hectare,
din terenurile cultivate cu griu. cile
ceea ce reprezintă jumătate din su3 tone amendamente la hectar. Edi
prafață, peste 8 000 kg de griu la
ficatoare este atenția acordată am hectar. între 6 500—7 000 kg am înplasării griului după premergătoare registrat pe multe parcele și în coodintre cele mai bune.: 48 la sută perativele agricole
Galoșpetreu si
după cartofi. 25 la sută după sfecla
Buduslău.
Avem însă în consiliul
de zahăr, și 27 la sută în urma hi
nostru unități agricole cu același fel
brizilor timpurii de porumb. Se re- de pămînt, cu aceleași condiții de

Cum este folosită in județul Bihor

experiențe celor moi bune unități
Iu insămințările de toamnă
marcă ponderea mare a culturilor
care au beneficiat de un agrofond
intensiv. Pe baza observațiilor din
cîmpurile demonstrative s-au ales
soiurile cele mai productive : Fundulea 29 (8 363 kg/ha), Lovrin 32 și
Transilvania, folosind numai sămînță din categorii biologice superioare
(elită — 55 la sută, înmulțirea I —
45 la sută). Toată suprafața a fost
semănată în limitele perioadei opti
me (25 septembrie — 12 octombrie),
în teren pregătit grădinărește, urrnărindu-se cu maximă atenție respec
tarea densității optime in așa fel in
cit să se realizeze 680 spice recoltabile pe metru patrat. într-un cuvint,
s-a făcut ceea ce trebuia să se facă t
respectarea riguroasă a tehnologiei
stabilite.
învățămintele pentru apropiata
campanie de însămințări se desprind
de la sine, obiectivul principal constituindu-1 acum cunoașterea temei
nică și extinderea pe suprafețe cit
mai mari a acestei experiențe va
loroase.
„Pentru anul viitor ne-am propus

climă și cu absolut aceleași mijloace
de aplicare a tehnologiilor agricole.
Și totuși rezultatele — deși superi
oare anilor precedenți — nu au fost
la nivelul posibilităților. Problema
este, așadar, de a se munci peste tot
cu aceeași pricepere și răspundere".
In acest scop, biroul de coordonare
a activității politico-organizatorice al
consiliului agroindustrial a inițiat la
C.A.P.
Valea lui Mihai
un util
schimb de experiență cu participa
rea președinților, inginerilor-șefi,
șefilor de ferme vegetale și ai secți
ilor de mecanizare din cele 8 coo
perative agricole aparținătoare. S-a
analizat critic modul in care s-a lu
crat anul trecut, evidențiindu-se
elementele experienței valoroase din
unitatea gazdă. Ulterior, aceste
aspecte au constituit fondul unor
largi și responsabile dezbateri în
adunările organizațiilor
de partid
din ferme. Modul de îhfăptuire a
fiecărei măsuri stabilite, a fiecărei
sarcini încredințate — atit pe linie
de partid, cit și de producție — e
controlat îndeaproape, stimulind o
permanentă stare de angajare. Efec-

tul : • S-a îmbunătățit amplasam
păioasejor. ponderea premergătoa>lor timpurii sporind cu 33 la sut
® S-a ajuns ca o treime din supr:
fața destinată griului să fie fertil
zată cu gunoi de grajd. • Penti
combaterea acidității solului s-a
aplicat amendamente cu 50 la su'
mai mult decit in anul trecut. • Simbunătățit calitatea seminței : 4
■ sută superelită. 35 Ia sută elită
61 la sută Înmulțirea I. • S-a efer
tuat scarificarea solurilor grele p
30 la sută din suprafață. Și ce-i mi
important, s-a înțeles faptul că pen
tru a obține producții record nu ț
contabilitatea efortului. Ai făcut c
e necesar, cit cere cimpul și plant:
poți să aștepți rod bogat.
— Aspecte privind cunoașterea ț
aplicarea fermă a experienței bun
au fost larg dezbătute — raportat 1.
realizările anului acesta și sarcinii
sporite pentru 1987 — cu întregu
activ din agricultura județului
ii
cadrul unui schimb de experienți
găzduit de C.A.P. Salonta, unitati
care în ultimii 2 ani a depășit coti
celor 8 000 kg griu, în medie pe fie
care din cele 800 hectare cultivate
preciza inginera Rodica Zăhan, di
rector al Direcției agricole județene
Acum urmărim pas cu pas aplica
rea măsurilor stabilite, și putem
afirma că stadiul pregătirilor pentru
noua recoltă este avansat. Practic
sint arate toate suprafețele eliberate.
La majoritatea plugurilor s-au atașat
scormonitoare prin care se mărește
adîncimea de mobilizare a solului cu
încă 10—12 cm. S-a realizat o mai
bună amplasare, păioasele ca pre
mergătoare reprezentînd doar 10 la
sută, jumătate față de anul trecut.
S-a stabilit pe zone și microzone
structura soiurilor, asigurîndu-se se
mințe numai
din înmulțirea I și
elită. Au fost pregătite semănătorile
cu dispozitive speciale pentru semă
natul în rinduri dese. Față de anul
trecut, au fost administrate cu 30 la
sută mai multe îngrășăminte orga
nice și de două ori mai multe amen
damente, în scopul creșterii poten
țialului productiv al solului.
Sint. argumente care evidențiază
hotărirea fermă a lucrătorilor ogoa
relor bihorene de a munci în așa fel
incit 1987 să devină un an al pro
ducțiilor record.

Ioan LAZA

corespondentul „Scinteii"

Oțeluri
de calitate
superioară

wfWls

Produse livrate in avans la export
niul energeticii, mineritului, indus
triei petroliere ș.a.
Acționind cu fermitate și hotărîre pentru a transpune în practică
programele întocmite, colectivul de
aici a înregistrat importante succe
se în producție. O atenție priori
tară este acordată realizării expor-

J

tului, onorării in avans a comenzilor, realizării la un înalt nivel calitativ a fiecărui utilaj. Astfel, în
secția mecanică reductoare (in fotografie), secție specializată in pro
ducția de export, au fost finalizate
înainte de termen zece reductoare
de mare capacitate pentru unită
țile de pompaj.

Făcind dovada unui înalt spirit
de răspundere, oamenii muncii de
la „Vulcan" s-au angajat să reali
zeze integral planul la export pe
această lună cu zece zile mai de
vreme. (Gh. loniță). Foto : S. Cris
tian.

Oțelăria Siemens Martin nr. 1
a Combinatului siderurgic Hu
nedoara. La cuptorul nr. 2. sub
supravegherea atentă a șefului
de echipă Francisc Elelceș -se
pregătește turnarea unei not
șarje de oțel. Fiecare om iși
cunoaște cu precizie atribuțiile.
Și de această dată, probele de
laborator sint excelente, șarja
incadrîndu-se în totalitate io
prescripțiile stabilite pentru o
nouă marcă de oțel, superioară.
— Printr-o mai bună orga
nizare a muncii în toate echi
pele și schimburile, prin perfec
ționarea
tehnologiilor a fost
redusă durata de elaborare a
șarjelor, ceea ce a influențat
pozitiv creșterea productivității
muncii — ne spune șeful secției
Constantin Popa. De la începu- .
tul anului și pină in prezent, ri
fost realizate peste preveder-'Ie
de plan aproape 4 000 tone oțel
de calitate superioară. Aceeași
activitate fructuoasă pentru îm
bunătățirea continuă a structurii
producției de metal și extinde
rea fabricației sortimentelor va
loroase, la parametri calitativi
superiori, se desfășoară în toate
oțelăriile combinatului hunedorean. Ca dovadă. în acest an
s-au asimilat 25 noi mărci de
oțel destinate Industriilor de
vîrf ale economiei naționale.
(Sabin Cerbul.

Pe primul plan — competitivitatea
produselor

tarea ciclului de fabricație, ridicarea
nivelului de pregătire a muncitorilor
de pe liniile de turnare. La acestea
se adaugă o propunere recentă re
feritoare la creșterea gradului de
valorificare a metalului în piese tur
nate. „Acest lucru se poate realiza
prin sporirea volumului de piese
eboșate, grunduite și sablate livrate
beneficiarilor" — a fost o propunere
a muncitorilor și specialiștilor din
secție. Pină acum, circa jumătate
din piesele turnate se eboșează. Intrucit lucrez la atelierul de eboș,
problema mă preocupă direct. Pen
tru eboșarea pieselor mari, de peste
15 tone, care pină acum se expediau
fără această importantă operație
tehnologică, vom monta cu forțe pro
prii o mașină de prelucrare in sec
torul de curățătorie, unde putem be
neficia de un pod rulant de mare
putere. Menționez că piesele mari
reprezintă aproximativ 15 la sută din
producția anuală. Efectul : vor spori
simțitor productivitatea și calitatea
pieselor turnate, expediate beneficia
rilor.
Sint numeroase alte domenii de
manifestare a inițiativei muncito
rești. Toate au ca obiectiv realizarea
și depășirea planului pe acest an și.
in perspectivă, pe intregul cincinal.

Visalom LUPȘA

0 „SĂMÎNȚĂ“ DE MARE RANDAMENT PENTRU PRODUCȚII

mecanică

Ca de fiecare dată, în momentele
de importanță hotăritoare pentru
prezentul și viitorul României so
cialiste. iubitul nostru conducător de
partid și de stat a făcut o analiză
profundă a actualei etape de dezvol
tare a patriei, a indicat cu clarvi
ziune măsurile ce se impun in vi
itorul apropiat și in perspectivă,
ne-a insuflat curajul și elanul revo
luționar pentru realizarea cu succes
a sarcinilor de plan pe acest an.,
pentru înfăptuirea in condiții optime
a obiectivelor actualului cincinal, ja
lonate de Congresul al XIII-lea al
partidului. Așa cum au demonstrat
intotdeauna. cei aproape 14 000 de
oameni ai muncii de la ..Electroputere" iși racordează cu incredere ne
strămutată puterea lor de muncă și
de creație la tezele și ideile cuprin
se în strălucita cuvintare
a
to
varășului Nicolae Ceaușescu. pe care
marele forum al clasei noastre mun
citoare a adoptat-o ca insutlețitor
program de muncă și de acțiune
pentru intregul popor.
După cum se cunoaște. întreprin
derea noastră are sarcini de mare
răspundere în înfăptuirea unor pro
grame naționale prioritare, precum
și in onorarea unor contracte exter
ne. de importantă deosebită.
Așa
cum sublinia secretarul general al
partidului in recenta cuvintare. pro
dusele realizate trebuie să satisfacă
din toate punctele de vedere cerin
țele economiei naționale și să asi
gure creșterea continuă a competiti

vității lor pe piața externă. Elocvent
este faptul că. prin efortul propriu
de cercetare, proiectare și producție,
ponderea produselor noi și reproiectate din unitatea noastră este in aeest
an de 74 Ia sută din totalul produc
ției. Produsele noi, asimilate in cin
cinalul trecut, au condus la dimi
nuarea de 16 ori a importului speci
fic, departamental, pentru producția
proprie. Totodată, in aceeași
pe
rioadă. am contribuit la reducerea
importurilor la beneficiarii dio eco
nomia națională cu peste 105 mi
lioane dolari. Acțiunile pe această
linie au fost și sint orientate asupra
sarcinilor care ne revin, și anume
de a asigura utilaje și instalații pen
tru domeniile care asigură valorifi
carea mai bună a resurselor energe
tice și de materii prime ale țării :
foraj, minerit, termocentrale si. mai
recent, de înfăptuirea programului
nuclearo-energetic. Așa cum ne-a
indicat secretarul general al parti
dului. am reușit să realizăm toate
produsele din profilul nostru de fa
bricație. necesare obiectivelor
din
economia națională, eliminind im
portul acestora. In prezent. întregul
volum de producție de Ia „Electroputere" este bazat pe concepție ro
mânească și se situează la niveluri
competitive pe piața mondială.
In spiritul orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
subliniate cu
pregnantă in cuvîntarea la Con
gresul oamenilor muncii, ne-am re
adaptat programele pentru fiecare

grup de produse și proces tehnolo
gic, prevâzind ritmuri înalte de in
troducere a progresului tehnic, ast
fel ca, la sfirșitul cincinalului, 95 la
sută din produsele realizate să fie
Ia nivelul tehnic și calitativ mon
dial, din care 2,5 peste acest nivel.
Pe această bază se va asigura creș
terea simțitoare a productivității
muncii și a eficientei
economice.
Astfel, in 1990, valoarea producțieimarfă se va dubla față de
1985,
sporul datorindu-se creșterii de 2,5
ori a productivității muncii.
Chiar in aceste zile, colectivul
nostru și-a intensificat eforturile,
acționind cu exigență și răspundere
revoluționară pentru materializarea
programului de perfecționare a or
ganizării muncii și de modernizare
a producției. Dintre obiectivele aces
tui program, la înfăptuirea căruia
consiliul oamenilor muncii a mobili
zat toate resursele de muncă și de
creație ale colectivului, menționăm
dezvoltarea fabricației de mașini
electrice rotative pe linii automati
zate și modernizarea fabricației de
transformatoare. Producția de echi
pamente complexe se reorganizează,
urmărindu-se reducerea gabaritelor
și greutății produselor. Precizez că
din cele 663 de măsuri cuprinse in
programul de organizare și moder
nizare. de creștere a competitivi
tății producției, au fost
finalizate
de la începutul anului 259 măsuri,
eficiența lor economică fiind concre
tizată intr-un spor de 475 milioane

lei producție-marfă și o importantă
creștere a productivității . muncii,
planul la acest indicator fiind de
pășit cu 3 000. lei pe persoană.
Față de perioada similară a anu
lui trecut, producția livrată la ex
port s-a dublat, in condițiile in care
sarcinile in acest domeniu reprezin
tă mai mult, de 30 la sută din to
talul producției, avind parteneri in
peste 30 de țări. Pentru a asigura
permanenta și flexibila adaptare a
producției la cerințele tot mai com
plexe ale pieței externe, ridicarea
continuă a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, astfel incit acestea
să fie competitive pe plan
mon
dial — cerință subliniată de secre
tarul general a! partidului la Con
gresul oamenilor muncii — au fost
initiate largi acțiuni politico-organizatorice și telțnico-profesionale.
Cu deosebire se urmărește creșterea
răspunderii muncitorești, a nivelului
de pregătire profesională, in consens
cu imperativele revoluției tehnicoștiințifiee contemporane, mai ales a
celor implicați direct in producția
pentru export. In acest an. bună
oară. sint cuprinși în cursurile de
ridicare a calificării și perfecționare
a pregătirii profesionale peste 5 000
de oameni ai' muncii.

I11CJ. Ion LUPULESCU

director tehnic la întreprinderea
„Electroputere" - Craiova
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600 de ani de la urcarea pe tron

a domnitorului Mircea cel Mare
Cu șase veacuri in urmă, pe tronul țării românești
de la sud de Carpați suia domnitorul Mircea cel
Mare ; începea atunci o domnie lungă și glorioasă,
un răstimp de amplu și susținut efort românesc pen
tru apăiarea libertății și suveranității țării, a dreptu
rilor acesteia ; a fost, totodată, o perioadă de puter
nică consolidare a organizării statale, de intensă dez
voltare economică, măsurile luate de Mircea cel Mare
in domeniul economic, social, in organizarea militară a
țării configurînd un statornic cadru de viață și activitate
a poporului român secole de-a rindul. A fost un timp

de înfloritoare viață economică, în ciuda unor grele
condiții istorice, de punere în valoare a avuțiilor so
lului și subsolului românesc, de intensificare a legă
turilor economice cu alte state, de amplu efort con
structiv, de străjuire a țării cu puternice cetăți
apărare. Aceasta a constituit un autentic izvor
forță, potențind capacitatea de rezistență a țării
fața primejdiilor din afară. Consacram articolele
față preocupărilor constante ale domnitorului Mircea
cel Mare pentru întărirea forței economice a țării, a
puterii sale de apărare.

Ctitor de țară demnă, suverană
rcea, marele voievod de la a
urcare pe tronul Țării Româse împlinesc anul acesta șase
uri, rămine
slăvit de urmași
■u vitejia faptelor sale de arme,
■u abilitatea de diplomat și grija
u înflorirea culturii, dar. în a?i măsură, pentru calitatea de
gospodar în administrarea țării
Documentele de arhivă, săpă> arheologice, ca și informațiile
orilor străini ce cutreierau la
itul veacului al XIV-lea sau la
outul celui următor
pămintul
inesc atestă în această vreme o
ritoare viață economică, dezvoli meșteșugurilor, exploatarea bolor subsolului, un intens schimb
roduse.
■tele emise de cancelaria voievoi atestă circa 70 de sate, mai
sau mai mari, risipite din munină in cîmpie. Numărul total al
ărilor rurale in acea perioadă
: a se fi ridicat insă la aproxiv 2 000. Multe dintre acestea, ca
jxemplu, Coconi — județul Căși. Frumoasa — județul Teleor. Verbicioara — județul Dolj, ca
ațele din preajma Bucureștiului,
ost cercetate și din punct de ve: arheologic. Locuitorii satelor se
ijeau de cultivarea pămintului
îos. de creșterea animalelor, de
■ultură, vinau, peȘcuiau în bălți
le la Dunăre sau în nenumăratele
i și iazuri, erau specializați în
iteșuguri.
Numai într-unul din
ile județe din nordul Olteniei —
tș — producția de griu dăruită de
in Tismanei era de 400 de găleți
ia!, găleata,
unitate de măsură

pentru lichide și solide, fiind aproximată la 1 500 litri. Aceste cereale
se păstrau în gropi mari făcute in
pămint, un fel de. „cisterne acoperite
cu pietre", după cum avea să con
state la jumătatea veacului al XVlea cronicarul burgund Wallerand de
Wavrin. Actele interne ale vremii
amintesc frecvent morile de apă răspindite fie în hotarele satelor, fie in
acelea ale tîrgurilor. în 1387 erau
amintite mori pe Bistrița, în 1388 o
moară in hotarul Piteștilor și o alta
la Rîmnic ; 12 mori existau în 1421
in cele 15 sate ale Coziei. Țăranii se
ocupau, totodată, cu pomicultura, vi
ticultura și legumicultura. Pe supra
fețe însemnate
creșteau livezi de
nuci, meri, pruni, peri ș.a., iar vița
de vie se cultiva in toate zonele cu
dealuri. Izvoarele scrise cuprind, de
asemenea,
numeroase știri despre
bogăția de cai, bovine, porci, oi, in
cadrul veniturilor domnești un loc
important ocupîndu-1, de aceea,
„vama oilor" și „vama porcilor".
Avuția țării a crescut în vremea
lui Mircea și prin exploatarea bogă
țiilor subsolului. Sarea se exploata
la Ocnele Mari, în Vilcea și poate și
în alte locuri. Prin vinzarea sării,
probabil in Peninsula Balcanică, vo
ievodul Mircea a putut aduna sume
le necesare pentru a-și completa și
întări sistemul defensiv al Dunării,
construind cetatea Giurgiu. La ju
mătatea secolului al XV-lea, Walle
rand de Wavrin. participant la cam
paniile antiotomane, ajuns în fața
acestei cetăți, relata că l-a întilnit
pe Vlad Dracul, fiul lui Mircea cel
Mare, care ii declara că : „nu se află

anii 1403 și 1409 — și celor din Bra
șov, la 6 și 31 august 1413.
Un rol însemnat in activitatea co
merțului l-au avut căile de comuni
cație : terestre, fluviale sau mariti
me. Carele cu mărfuri ale brașove
nilor treceau in Țara Românească
prin Bran, Rucăr, Cimpulung, Tirgo
viște. Un drum important urma va
lea Ialomiței spre vărsarea sa in Du
năre. Sibienii treceau in Țara Româ
nească pe la Cîineni (vama de la
Genuna). pentru a se îndrepta apoi
prin Slatina, spre Turnu sau prin
Argeș, către Pitești și Tirgoviște ;
spre vest se folosea drumul ce trecea
Carpații pe la Vilcan, coborînd apoi
prin Tîrgu Jiu spre Calafat la Du
năre. în viata economică a Țării Ro
mânești o importanță deosebită a
avut-o moneda, pe care domnitorul
Mircea cel Mare o bate în cantități
impresionante. în pofida a nenumă
rate vitregii ale vremurilor, la moar
tea sa Mircea cel Mare lăsa moște
nire o țară , puternică și prosperă,
temeinic organizată și gospodărită,
în care puisa o viață economică în-,
floritoare. Mare prin vitejia și înțe
lepciunea cu care a apărat neatîrnarea țării, domnitorul Mircea este
Mare și prin opera sa de ctitor de
țară, numărîndu-se cu îndreptățire
printre acei Basarabi „dătători de
legi și datini", care au înzestrat țara
cu instituții apte să înfrunte cu suc
ces vicisitudinile vremurilor, făcind
ca țara să dăinuie și să străbată
veacurile.

nici o piatră in cetate care să nu fi
costat pe tatăl său cit un bolovan de
sare, care se scoate din stincile din
Țara Românească (...)“. Mai erau ex
ploatate păcura,
fierul și arama.
Citeva hrisoave domnești amintesc
deschiderea minelor de aramă de la
Bratilovo, localitate pe rîul Brebina,
in apropierea Băii de Aramă. La re
ducerea minereului se foloseau „roți
le" — instalații speciale ce funcțio
nau pe baza forței hidraulice.
Dezvoltarea economică generală ca
și creșterea populației au avut drept
consecințe mărirea vechilor orașe și
întemeierea
unor tirguri noi. Re
ședințele domnești. Argeșul și apoi
Tirgoviște, acesta din urmă dezvoltindu-se o dată cu domnia lui Mircea
cel Mare, erau bine cunoscute călă
torilor străini. „Am fost și in Țara
Românească in cele două capitale ale
ei care sint numite Argeș și Tîrgoviște, și intr-un oraș care se numește
Brăila și care e așezat pe Dunăre și acolo iși au locul lor de
așezare luntrele și corăbiile cu care
negustorii aduc mărfuri din țara pa
ginilor", nota Johann Schiltberger,
participant la cruciada de la Nicopole (1396). Documentele interne sau
izvoarele externe mai amintesc cen
trele urbane de la Rimnic (Rimnicu
Vilcea), Pitești, Cîmpulung, Tirgșor,
Buzău, Gherghița, Calafat, Zimnicea
ș.a. Ele vor fi fost desigur mai multe
o dată ce documente din prima ju
mătate a secolului al XV-lea amin
tesc existența și a altora. în vede
rea dezvoltării vieții economice,
Mircea cel Mare acordă privilegii
deosebite negustorilor din Liov — in

Venera RADULESCU

cercetător, Muzeul de Istorie
al Republicii Socialiste România

Străjuind țara cu trainice cetăți de apărare
n panteonul marilor noștri voie:i, personalitatea lui Mircea cel
re ocupă un loc de seamă. Remar>ilele sale însușiri de conducător
țară s-au împletit cu o profundă
igoste pentru .pămintul străbun,
ievodul identificindu-se cu aspirae și năzuințele poporului român,
vocația de libertate a aceșțuia,
4anizfnd și conducind lupta sa ifi■jitâ pentru apărarea neatirnării —
spre care poetul Mihai Eminescu
unea că reprezintă „suma vieții
astre istorice".
Atunci cind urca pe tron, Mircea
□ștenea o țară bogată și cuprinsă,
lată in plin proces de afirmare in
nstelația politică din răsăritul con
tentului. dar intr-un moment în
re de fruntariile acesteia se aproa un inamic puternic, agresiv și
■ăpăreț, care se va dovedi in scurt
np. dar pentru secole, cel mai purnic stat militarist din Europa —
nperiul otoman. într-adevăr. după
Irobirea coaliției feudalilor sîrbi la
irmen, pe riul Marița (1371). și mai
ooi la Kossovopolje (1389), înainirea otomană spre Dunăre a avut
rept urmare ocuparea (aratului bular de la Tîrnovo in 1393, iar a celui
e la Vidin in 1396. Evenimentele
ramatice Ia care ne-am referit au
eterminat pe conducătorul Țării
tomâhești să acționeze atent și abil
.1 atingerea țelului strategic funda
mental al țării : apărarea gliei stră>une cu orice mijloace, asigurarea
ipostei pentru zdrobirea oricărui
nvadator.
Pentru realizarea acestui dezide
rat Voievodul Mircea a dezvoltat
âstemul militar românesc, comple.indurl cu ample lucrări de fortifica-

ții. permanente, în special la Dună
re. hotarul cel mai amenințat. S-a
făcut, astfel, un mare efort pentru
construirea puternicelor cetăți Turnu
și Giurgiu, menite să asigure controlul unor puncte obligatorii- de trecere peste Dunăre ale otomanilor.
Cetatea Turnu (Nicopolul Mic) a fost
ridicată de Mircea probabil înainte
de 1393 pe ruinele unei fortificații
anterioare. Era compusă dintr-un
turn circular, cu diametrul de
17 metri, iar zidurile sale aveau o
grosime de 3 metri, fiind construite
din blocuri mari de piatră fățuită.
Turnul era înconjurat de o incintă
apărată cu zid și șanț umplut cu apă.
Cetatea de Ia Giurgiu — cercetată
arheologic începînd cu anul 1976 de
Centrul de studii și cercetări de is
torie și teorie militară și de Muzeul
Militar Central — a avut in evoluția
sa istorică mai multe faze construc
tive. Prima etapă o constituie o for
tificație de formă poligonală, cu un
diametru de 13 metri. Zidul său de
incintă a fost construit deosebit de
îngrijit, fiind constituit din blocuri
mari de piatră de calcar fățuite la
exterior și îmbrăcate in 3—4 asize
de cărămizi romane refolosite, așe
zate atit pe orizontală, cît și pe ver
ticală. Sistemul de construcție „in
casete", felul îngrijit în care a fost
lucrat, dimensiunile sale reduse au
condus la concluzia că această primă
fortificație poate depăși in timp epo
ca lui Mircea cel Mare, puțind fi o
construcție a primilor Basarabi sau
chiar anterioară lor.
Această construcție a fost folosită
în cea de-a doua fază de fortificare
drept turn de colț pe partea sa de

Nimic n-o poate înăbuși, nici ruti
Aspirația spre desăvîrșire a cuna, nici nevoia de a scrie repede
vintului scris are, contrar judecății
și mult ; nici o concesie de nici un
superficiale care invocă adesea
fel nu poate sili pe scriitor să scrie
simpla și gratuita obsesie a „calourît, să disprețuiască frumusețea
filiei”, temeiuri istorice și estetice
scrisului".
îndeobște subliniate de marii scrii
Despre atitudinea marilor noștri
tori, esteticieni și lingviști. Sub ra
creatori față de valorificarea cit
port istoric, e destul să evocăm
mai înaltă și expresivă a limbii ro
acum funcția luptătoare a cuvîn
mâne. această zestre istorică a po
tului. intens resimțită încă de cro
porului român, precum și despre
nicari, confruntați dramatic cu ne
datoria scriitorilor de azi de a o
cesitatea imperioasă de a scrie con
vingător despre drepturile istorice
ale românilor în vatra lor străbu
nă. Limba română a devenit, sub
condeiul lor și al celor ce le-au ■
urinat, o adevărată redută a con
științei naționale, incit un mare
poet din secolul nostru. Al. A. Philippide, a putut formula memora
bil acest adevăr cu valoare per
manentă : „Existența și durata
unui popor iși găsesc expresia cea
mai adîncă și, totodată, sprijinul
cel mai solid in existența și în du
rata limbii pe care acel popor o
vorbește". Același scriitor definea
respecta și îmbogăți
citim, sub
admirabil și rațiunea estetică ce stă
semnătura acad. Al. Rosetti („Ma
Ia baza respectului pentru demni
gazin istoric" nr. 9/1986) aceste opi
tatea scrisului literar : „Trăim as
nii pilduitoare prin concizie, sim
tăzi intr-o epocă in care scrisul
frumos nu mai are prețul pe care
plitate. profunzime și vibrant pa
triotism : „Fenomen viu, dinamic,
ii avea altădată (...) Totuși ar fi
limba română și-a desăvirșit în
păcat ca tradiția scrisului frumos
chip natural de-a lungul secolelor
să se uite. Este una din cele mai
mijloacele de expresie. Vigoarea și
inalte tradiții literare. Pasiunea
scriitorului pentru frumusețea fra
suplețea limbii literare sînt și con
tinuă să fie determinate de limba
zei. dragostea față de cuvintul
poporului. De altfel, B.P. Hasdeu
scris, munca pentru găsirea expre
afirma cu deplină îndreptățire :
siei juste, căutarea termenului e„Limba unui popor se. confruntă și
xact. grija de a păstra mereu ca
se identifică cu naționalitatea lui".
dența și echilibrul perioadelor, pre
De aceea, limba română, in for
cum și adaptarea stilului la su
mele ei cele mai înalte, constituie
biect, cu toate schimbările de nu
expresia specifică a spiritualității
anțe și de ton, acestea sint adevă
sale, aportul la tezaurul culturii
rate indeletniciri de scriitor și nicf
sale" (intrerupem, pentru un mo
un scriitor adevărat nu poate disment, cele scrise de marele savant,
prețui vraja lor subtilă fără să riș
spre a semnala că. potrivit „con
te ca, o dată cu ele. să-și dispre
cluziilor"
profund discutabile, ero
țuiască insuși talentul, însăși cali
nate, ale unui . tînăr semiotician,
tatea lui de scriitor (...) Dragostea
„la o examinare mai atentă însă se
de frumusețea scrisului este o con
dovedește că, in ultimă instanță, nu
diție de existentă a oricărui talent.

nord-vest. Zidul de incintă, în noua
aflat și un număr impresionant de
fază, a fost înălțat cu blocuri mari
ghiulele atit din piatră, cit și de
de piatră fățuită la exterior, iar mie . metal. Toate acestea atestă grija vo
zul său (emplectonul) din piatră de ■
ievodului Mircea cel Mare pentru
carieră prinsă intr-un mortar hi
ridicarea capacității de luptă a oștidrofug. Grosimea sa ește de 3 .me
iii tării intr-un moment de grea
tri, Pentru orizontalizare, zidul are ■ cumpănă a istoriei acesteia.
in compunerea sa grinzi de lemn
Paralel cu organizarea sistemului
ale căror locașuri sint vizibile și
defensiv de apărare, armata ca in
astăzi. La o distanță de 12 metri de
stituție a stat consecvent in centrul
locul în care zidul a fost atașat con
preocupărilor voievodale. Obligația
strucției anterioare ș-a păstrat o
tuturor locuitorilor țării de a se ri
scară de acces spre turn. A doua fază
dica la oaste în caz de mare primej
a cetății de la Giurgiu aparține vo
die — temelia juridică pe baza că
ievodului Mircea și a fost ridicată
reia s-au constituit oștile medievale
in primii ani ai domniei sale. Cele
românești — alcătuind „oastea cea
lalte etape constructive (fazele III—
mare", este atestată pentru prima
VIII) reprezintă repetări și lărgiri
oară pe vremea domniei lui Mircea
ale fortificației în secolele următoa
cel Mare. Prima atestare, in acest
re (XV—XIX). Importanța strategică
sens, aparține unui hrisov prin care
pe care o reprezenta cetatea Giur
locuitorii satului Ciulnița, al mănăs
giului pentru apărarea spațiului cartirii Snagov, erau scutiți de dări și
pato-danubian a fost remarcată atit
slujba față de autoritatea centrală,
de contemporani, cît și de urmași.
„afară de singură oastea oea mare".
Semnificativă ne apare din acest
Prin participarea la oastea cea mare,
punct de vedere opinia voievodului
deci la lupta de apărare a tuturor
Vlad Dracul : „Este cea mai puterni
locuitorilor țării, inclusiv a țăranilor
aserviți, au fost posibile victoriile
că cetate care se află pe Dunăre",
obținute de voievod de-a lungul înremarca el, adăugind că, aflată in
tregii sale domnii.
stăpinirea
românilor, ar contribui
Marile înfăptuiri ale poporului.
substanțial la respingerea incursiucondus de domnitorul Mircea cel
nilor organizate de otomani la nord
Mare,
i-au conferit voievodului o
de fluviu.
aureolă legendară. Cuvintele pe care
Dintre obiectele
descoperite la
cronicarul Leunclavius leva scris des
Giurgiu, cel ,mai voloros este o țea
pre voievodul român, „dintre creștini
va de tun din bronz, datat prin ana
principele cel mai
puternic și cel
logie la sfirșitul veacului al XIV-lea,
mai viteaz", au rămas mereu de ac
fiind din acest punct de vedere cel
tualitate pentru toți cei care supre
mai vechi tun din România. Este
mul sentiment, supremul gînd l-au
vorba de o piesă unicat în țara noas
consacrat patriei.
tră și una din puținele exemplare
Dan CĂPAȚÎNA
din lume din acea vreme păstrate
cercetător, Muzeul Militar Central
pină in zilele noastre. Tot aici s-au

limba este purtătoare ireductibilă
de informație națională" și „limba
cedează, in orizontul specificului
național, determinarea de Ultimă
instanță — substanței semiotice ex
tralingvistice a culturii unui autor
dat"). „Secole succesive — arată in
continuare acad. Al Rosetti — lim
ba literară și-a sporit necontenit
strălucirea prin opere în care originalitatea gindirii, a imaginației,
și-au găsit corespondențe desăvir-

peste veacuri a cuvîntului o con
stituie frumusețea și tainicele ar
monii specifice limbii naționale.
Același adevăr îl identificăm în operele unor reprezentanți de frun
te ai literaturii noastre, ca Jon
Creangă, I.L. Caragiale. loan Sla
vici, G. Coșbuc, O. Goga. M. Sadoveanu, G. CălineScu, Camil Petrescu. Supus examenului atent,
stilul marilor noștri creatori ne apare ca rod pilduitor al unor în-
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O limbă bogată și curată
șite în creația estetică. Să ne gindim, în primul rînd, respectind fi
rul istoriei, la aspirația spre desă
vârșire a cuvîntului scris și la ideea
de latinitate existente in operele
cronicarilor noștri, virtuți cataliza
toare in dezvoltarea conștiinței is
torice de neam, inaugurind astfel
o literatură românească profund
originală. (...) Incontestabil că la
aceasta a contribuit și folclorul
nostru, cel care se situează cu energia și frumusețile specifice la
temelia literaturii culte". Oprindu-se, cum e și firesc, la perma
nent actualul exemplu, de înaltă
valorificare a tezaurului popular,
al lui Eminescu, marele lingvist
subliniază : „Stilul artistic al lui
Eminescu constituie rezultatul unei
munci îndelungate de selectare din
limba comună și din izvoarele cul
te sau folclorice. (...) Poetul nostru
național, cel care a dat strălucire
și universalitate artei literare ro
mânești, a înțeles că viabilitatea

delungi decantări, ferit de vulgari
tate și artificii sterile. Stări, sen
timente, situații complexe ne sint
transmise cu mijloace stilistice adecvate, de o simplitate nuanțată
ce îi apropie, deosebindu-1 pe unul
de celălalt. Fondul adine de uma
nitate, forța emoțională provin
deopotrivă din autenticitatea ex
presiei. Ei au devenit clasici, mo
dele integrate tradiției spirituali
tății românești
tocmai datorită
înaltei conștiințe artistice, meșteșugului desăvirșit, care se realizează nujnai prin intermediul expresiei firești, al naturaleței limbii
poporului, contribuind astfel la
ceea ce constituie astăzi patrimo
niul literaturii, luminate de emblema frumuseții melodioase și
căldurii, care sînt însușiri esențiale ale limbii așa cum s-a vorbit
și se vorbește in tara marelui Eminescu. Limbajul vulgar, trivialitatea expresiei. siluirea vocabularului sint modalități care nu nu-

Complex școlar din municipiul Drobeta-lurnu Severin-
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Viitorul specialist
temeinic pregătit
(Urmare din pag. I)
vilor, cu toate atributele acesteia, o
putem stimula și printr-o organiza
re corectă a activității practice din
ateliere și uzină. în același timp,
prin realizarea unor lucrări cu grad
sporit de dificultate, în condițiile efectuării practicii productive direct
in secțiile uzinei. în treapta a doua,
elevii dobindesc încredere deplină in
propriile lor forțe, în capacitatea de
a executa astfel de lucrări*.

Omul de la catedră,
model de personalitate
revoluționară
„învățămintul, adaugă prof. Denisa Godini de la liceul de mate
matică-fizică „Nicoiae Bălcescu" din
București, iși demonstrează eficien
ta in măsura în care pune la dis
poziția societății forța de muncă ne
cesară pentru a promova progresul
în toate domeniile de activitate.
•Trebuie să fie bine înțeles — arăta
tovarășul Nicoiae Ceaușescu la Con
gresul oamenilor muncii — că noua
etapă de dezvoltare a societății so
cialiste românești impune, ca o ne
cesitate obiectivă, ca întreaga pro
ducție să se bazeze pe cele mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii — aceasta constituind factorul hotăritor
pentru afirmarea forței și superiori
tății socialismului, pentru partici
parea activă a patriei noastre la di
viziunea internațională a muncii».
Pentru a forma tineri cu largă des
chidere către tot ce este nou in diferite domenii de activitate, este absolut necesară o cit mai bună organizare a activității metodice, Aceasta. în primul rînd, in sensul îndeplinirii creatoare a tuturor ubiec- tivelor din planul de învățămint, din
programele școlare. Omul de la ca
tedră trebuie să fie el insuși un exemplu de personalitate creatoare in
activitatea didactică, inlăturind sche
matismul. rutina, dînd mereu ele
vului satisfacția unei comunicări adevărate și oferindu-i un model de
receptivitate. A instrui în spirit re
voluționar, a forma acest spirit pre
supune a acționa tu însuți. în ori
ce împrejurare, ca un adevărat re
voluționar.
Una dintre modalitățile care poa
te contribui la formarea spiritului
nou, atit de elocvent definit de se
cretarul general al partidului, este
stimularea interesului pentru cerce
tarea interdisciplinară. Pe ea se ba
zează. în ultimă instanță, adincirea
cunoașterii, descoperirea de noi taine
ale naturii și universului — mobi
litatea de gindire și acțiune. Școlii
îi revine misiunea de a pregăti
oameni adaptabili și creatori, răspunzind în telul acesta cerinței de a
forma cadre pentru viitor. Intro
ducerea celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii în școală este in
strinsă legătură cu realizarea unui
învățămint activ, modern, pe măsu
ra condițiilor create în ultimele de
cenii. Degeaba beneficiezi, să zicem,
de laboratoare ultramoderne, dacă
lecția ta rămîne stereotipă, dacă nu
reușești xsă trezești, prin demonstra
ția pe care o faci, interesul pentru

mai că sînt nepotrivite în limba li
terară, dar sint și respinse de aceasta. Schematizarea, sărăcirea,
sclerozarea scrisului sint, de ase
menea. fenomene pe care însăși
dinamica limbii, ca și normele este
tice ale literaturii le refuză in ega
lă măsură, indiferent dacă în coti
dian fenomenul coexistă marginal.
Transcrierea cu talent și limpezi
me de cleștar a marilor adevăruri
umane ale epocii căreia aparțin ca
scriitori constituie condiția pri
mordială a durabilității operei lite
rare, a oricărei întreprinderi artis
tice. Avem îndatorirea sacră ca,
prin operele ce se vor dovedi via
bile în cursul timpului, să lăsăm
urmașilor, ca pe o comoară de
preț, o limbă bogată și curată, prin
care originalitatea culturii româ
nești să dăinuie în eternitate, ală
turi de marile împliniri istorice ale
acestei țări și ale acestui popor".
Aspirația spre desăvirșire a cuvintului scris, stilul ca rezultat al
unei munci de selectare din limba
comună, respectul față de înaltele
virtuți ale folclorului, îndelunga
decantare, respingerea limbajului
vulgar, a trivialității expresiei, a
artificiilor sterile, „indiferent dacă
in cotidian fenomenul coexistă
marginal", îndatorirea sacră de a
lăsa urmașilor o limbă bogată și
curată, limba marilor adevăruri umane ale epocii, constituie tră
sături ale înaltei conștiințe artistice
pe care o definește, în rîndurile de
mai sus, un mare cărturar patriot,
ale cărui opinii izvorăsc dintr-o
profundă cunoaștere a vieții isto
rice și artistice a limbii române —
„zestre istorică a poporului ro
mân". Sint opinii care, în concor
danță cu o înaltă tradiție literară,
cu exigentele actuale ale literaturii
noastre, pledează pentru respectul
față de cuvint, pentru demnitatea
scrisului.

M. COSTEA

aflarea adevărului științific — pa
siunea de a descoperi. De aici înce
pe de multe ori drumul spre per
formanță".

Condiții optime de instruire
și educație
„Școala in care învăț are profil de
informatică. Avem aici, eu și cole
gii mei — ne mărturisește Nicoiae
Beli, elev în clasa a Xll-a la Li
ceul de matematică-fizică nr. 1 din
București — posibilitatea de a ne
familiariza cu aspecte ale tehnicii de
virf. de a invăta o meserie deose
bit de atrăgătoare. în același timp,
calculatorul reprezintă un real aju
tor in procesul de învățare. Pasiu
nea mea pentru matematică
a
început încă din clasa a V-a (și s-a
materializat, adăugăm noi, intr-un
premiu I la olimpiada balcanică de
anul trecut și un premiu I la olim
piada internațională, ediția 1986),
Datorez totul școlii, felului in
cdre ea este organizată, com
petenței și dăruirii cadrelor di
dactice care m-au îndrumat și
mă îndrumă în pregătirea de
pină acum în domeniul matematicii,
căreia aș vrea să mă dedic. Mai
exact, gîndurile mele se îndreaptă
spre cercetare în domeniul matematicii pure. Sînt convins însă că bazele cercetării fundamentale se pun
încă de acum, din clasele de liceu,
Condițiile optime — laboratoarele
moderne, calculatoarele, întreaga asistență didactică — de care se bucu
ră generația mea sint dublate de un
aspect esențial : calitatea profesori
lor noștri, care reușesc să ne trans
mită nu numai cunoștințele lor. ci
să fie adevărate elemente modela
toare de personalitate. Cred că este,
acesta, unul dintre principalele cîștiguri. căci adevărul științific, căile
de a ajunge la el sint cu atit mai
convingătoare cu cît în spatele lor
descoperi pasiunea celui care te familiarizează cu ele. Descoperi o pasiune care, treptat, devine și pasiunea ta“.
„Cunosc bine, am simții eu însumi
ce însemna în trecut să poți învă
ța, să poți plăti taxele unei unități
de învățămint, să poți să-ți procuri
manuale, să poți, în sfirșit, să devii
ceea ce ai fi vrut, după propriile
puteri. Era destul de greu — adau
gă tehnicianul Vasile Spălătelu, de
la Șantierul naval din Galați — o
confirmă strădaniile mele dar și în
cercările celor care n-au avut nici
odată prilejul să se realizeze, da
torită în primul rînd condițiilor ma
teriale precare.
Anii luminoși care au venit după
eliberarea patriei, mai ales in epoca
de aur inaugurată de Congresul al
IX-lea. au deschis largi orizonturi
de lumină și cunoaștere pentru co
piii noștri, copiii prezentului socia
list.
. . Primul termen de comparație —
copiii mei. Ei au avut și au toate
condițiile să învețe, să se formeze
ca oameni utili societății. Ei au be
neficiat și beneficiază de gratuita
tea invățămîntului și a manualelor.
Ei se bucură de grija atentă a ca
drelor didactice bine pregătite, sint
beneficiarii școlilor moderne, ai să
lilor de clasă curate, luminoase, ai
laboratoarelor bine dotate.
Sint tatăl a șase copii. Cinci din
tre ei au trecut sau trec prin dife
rite forme de învățămint. Mă mîndresc cu voința lor de a învăța, de
a se perfecționa continuu — și știu'
că acest lucru nu ar fi fost posi-

bil fără grija deosebită pe care so
cietatea. partidul și statul nostru o
manifestă pentru pregătirea tinerei
generații. Margareta este studentă in
anul IV seral, specialitatea tehnolo
gia . construcțiilor de mașini, și este
om al muncii la Depoul de cale fe
rată Galați. învață, deci, și mun
cește. La fel și Costel, care este om
al muncii, aici, in Șantierul naval
Galați și, totodată, elev in clasa a
XH-a la seral, la liceul cu profil de
construcții de mașini. Asemenea lor,
Dionisie și Valerica sint elevi în
clasa a Xll-a și, respectiv, a X-a de
liceu. Dana a terminat liceul și lu
crează la fabrica de plase și unel
te de pescuit. După ei urmează Alina-Dorina. de virstă preșcolară.
Sint argumente pe baza cărora pot
afirma cu tărie că nicicînd copiii
nu au avut condiții mai bune de stu
diu. condiții ca ei să devină cu adevărat oameni împliniți din toate
punctele de vedere".

A face educație comunistă
înseamnă a forma tînăra
generație în spirit umanist,
multilateral
„Menirea umanistă a școlii se afirmă in principal, ne spune prof.
Viorica Delcea, de la Școala nr. 2
din Alexandria, prin aportul la dez
voltarea conștiinței revoluționare și
patriotice a tinerei generații, la cul
tivarea pasiunii pentru știință și
tehnică, pentru, cunoaștere în gene
ral. a răspunderii față de muncă, toa
te acestea constituind exigente ale
formării omului de tip nou, con
structor al socialismului și comunis
mului. Această cerință, așezată in
mod ferm în fata procesului de invătămint. rezultă, așa cum arăta to
varășul Nico,lae Ceaușescu la Con
gresul oamenilor muncii, din marile
transformări revoluționare, din noi
le realități sociale și economice, din
cuceririle cunoașterii umane, care
impun un nivel inalt de con
știință, cu adevărat revoluționară.
A face educație comunistă înseam
nă a forma în spirit umanist, mul
tilateral, a da societății
oameni
convinși de necesitatea autoperfecționării continue, pătrunși de ade
vărul că in nici un domeniu procesul
revoluționar nu poate fi considerat
ca încheiat.
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce revin școlii presupune folo
sirea cu maximă eficientă a puterni
cei baze materiale de care dispune
învătămîntul. mobilizarea exempla
ră a tuturor cadrelor didactice in
tr-un climat de exigentă, inlăturind
orice formă de suficiență sau automultumire. Așadar, de noi. in pri
mul rind. depinde înalta pregătire
a elevilor pentru muncă și viață, aprofundarea cunoștințelor la disci
plinele fundamentale și de specia
litate. înarmarea tinerilor cu tot ceea
ce știința și cultura oferă mai va
loros. Cu zestrea materială de care
dispunem putem obține cele mai
inalte performanțe în pregătirea pro
fesională, în educarea tinerei gene
rații in spiritul dragostei fată de
patrie și partid, al pasiunii pentru
muncă, al hotărîrii de a apăra și
îmbogăți continuu proprietatea so
cialistă*.

Anchetă realizată de

Costin TUCHILA

cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

CARNET CULTURAL,
DOLJ. La clubul muncitoresc al
întreprinderii de tractoare și ma
șini agricole și la casa de cultură a
municipiului Craiova au avut loc
simpozioanele „60(1 de ani de la ur
carea pe tronul Țării Românești a
lui Mircea cel Mare, figură lumi
noasă a poporului nostru", la care
au participat, cu referate și comu
nicări. istorici, activiști de partid,
cercetători. (Nicoiae Băbălău).
ALBA. în comuna Avram Iancu
s-a desfășurat cea de-a Vl-a edi
ție a concursului de interpretare a
muzicii și poeziei populare „Cintecele Iancului". manifestare organi
zată de comitetul județean U.T.C.
in colaborare cu consiliile pentru
cultură și educație socialistă din orașul Cimpeni și localitatea-gazdă.
Au participat interpreți din jude
țele Alba. Binor, Bacău, Botoșani,
Vrancea. Sibiu. Vilcea, Constanța,
Galați, Maramureș. Mureș, Cluj,
Iași, Brașov. Giurgiu și Neamț.
(Ștefan Dinică).

TELEORMAN. în organizarea co
mitetului județean de cultură și educație socialistă, ' la Alexandria
s-a desfășurat ,o dezbatere cu tema
„Literatura
tehnico-științifică și
contribuția ei la dezvoltarea gindirii economice a oamenilor mun
cii". Au participat bibliotecari din
localitățile județului, activiști cul
turali. Cu acest prilej a fost orga
nizată și o amplă expoziție de carte
social-politică și tehnico-științifică.
(Stan Ștefan).
CONSTANȚA. La

Hirșova s-a

încheiat tabăra de creație literară
„Carsium ’86", la care au partici
pat membrii cenaclurilor „Ovidius"
și „Mihail Sadoveanu" din Constan
ța și „Duiliu Zamfirescu" din loca
litate. întilnirile organizate cu re
prezentanții organelor locale de
partid și de stat, cu oamenii mun
cii din unitățile economice ale ora
șului, vizitele de documentare și
șezătorile literare au pus în evi
dentă rodnicul dialog intre creatori
și public in cadrul Festivalului na
(Geortional „Cîntarea României".
‘
“
ge Mihăescu).
IAȘI. A avut loc la Teatrul de
vară din Iași și în stațiunea balneo-climaterică Strunga cea de-a
20-a ediție a sărbătorii folclorice
inter județene
„Trandafir de la
Moldova", manifestare de amploa
re organizată în cadrul Festivalu
lui national „Cîntarea României".
Au participat renumite ansambluri
de cintece și dansuri populare din
18 județe ale țării, precum și or
chestre și tarafuri de muzică popu
lară laureate ale unor prestigioase
concursuri din țară și de peste ho
tare. soliști vocali și instrumentiști,
rapsozi populari, formații de datini
și obiceiuri strămoșești. Au fost
prezenti. de asemenea, folcloriști
și etnografi din întreaga tară, mu
zicieni, cadre didactice din învățămintul superior muzical. în pro
gram au figurat spectacole folclo
rice și serbări populare în aer li
ber. parăzi ale portului, popular,
expoziții de artă plastică și al
tele. (Manole Corcaci).
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încheierea vizitei de prietenie in țara noastră

A apărut:

a primului-ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu

NICOLAE
CEAUȘESCU

A

REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Tovarășului general de divizie
JOAO BERNARDO VIEIRA
Secretar general al P.A.I.G.C.,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau

Cuvintare
la Congresul al lll-lea

al oamenilor muncii

DECLARAȚIA

din industrie și alte

președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
și a primului-ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu,

sectoare economice

sale militare, considerind că aceasta constituie
un exemplu pentru realizarea acestor obiective
in Europa și în lume.
Realizarea măsurilor de dezarmare trebuie să
se facă prin asigurarea unui control corespun
zător internațional, cu participarea largă a tu
turor statelor.
România și Grecia se pronunță cu hotărîre
împotriva oricăror măsuri de militarizare a
Cosmosului, pentru folosirea spațiului cosmic,
de către toate națiunile, exclusiv in scopuri
pașnice.
Statele participante la Conferința pentru
dezarmare de la Geneva să acționeze în spirit
de inaltă răspundere pentru realizarea unor
acorduri privind încetarea cursei înarmărilor
nucleare și trecerea la dezarmare.
Este necesar, în același timp, să se depună
eforturi susținute in vederea încheierii cu re
zultate cit mai bune a Conferinței de la
Stockholm, considerind că pe baza propunerilor
prezentate este posibil și trebuie să se realizeze
un acord privind măsurile menite să contribuie
la întărirea încrederii și securității, la dezar
mare in Europa.
Totodată, să se acționeze pentru încheierea,
încă in acest an, a unor înțelegeri la negocierile
de la Viena privind reducerea trupelor și arma
mentelor in centrul Europei, care ar constitui o
măsură de încredere cu efecte pozitive in viața
continentului european.
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul-ministru Andreas Papandreu fac apel Ia statele
participante la N.A.T.O. șl Tratatul de la Var
șovia să, acționeze cu hotărire pentru oprirea
neintirziată a cursei înarmărilor, trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, în primul rînd de
dezarmare nucleară, încetarea tuturor expe
riențelor cu arma nucleară, preîntimpinarca mi
litarizării spațiului cosmic, pentru asigurarea
păcii și securității internaționale.

II
Avind in vedere că situația cea mai gravă se
menține in Europa, este imperios necesar ca
S.U.A. și U.R.S.S., statele europene să acțio
neze, cu toată răspunderea, pentru realizarea
unui acord, incă in acest an, privind oprirea
amplasării de noi rachete cu rază medie de ac
țiune pe continent, precum și pentru trecerea
la eliminarea celor existente. Statele europene
trebuie să-și asume o răspundere directă, mai
mare, în soluționarea problemelor care privesc
nemijlocit viața și pacea națiunilor de pe con
tinentul european. O contribuție importantă la
crearea unei atmosfere de încredere în Europa
ar avea-o desființarea concomitentă a blocurilor
militare, iar ca primi pași in această direcție
— reducerea activității militare a acestora.
Președintele Republicii Socialiste România și
primul-ministru al Republicii Elene se pronunță
pentru dezvoltarea largă, pe bază de egalitate
și avantaj reciproc, a relațiilor dintre țările
europene, pentru realizarea de progrese sub
stanțiale in toate domeniile prevăzute in Actul
final al C.S.C.E., și in primul rînd în domeniul
dezarmării, al cooperării economice și tehnicoștiințifice, fără ingrădiri și discriminări, precum
și in alte domenii.
In acest scop, consideră că de 0 mare impor

tanță este pregătirea temeinică, desfășurarea în
spirit constructiv, ca și încheierea cu rezultate
pozitive a Reuniunii general-europene de la
Viena, din toamna acestui an.
Este necesar ca toate statele participante la
Conferința pentru securitate și cooperare in
Europa să depună eforturi susținute pentru
atingerea acestor obiective, pentru realizarea
unei Europe unite, bazată pe respectarea diver
sității orinduirilor sociale. Se impune respec
tarea cu strictețe in raporturile dintre toate sta
tele a principiilor independenței și suveranității
naționale, egalității in drepturi, neamestecului
în treburile interne, avantajului reciproc,
nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța,
a dreptului sacru al fiecăriii popor de a-și alege
singur calea dezvoltării sale, fără nici un ames
tec din afară.

prului prezintă o amenințare pentru pace și
securitate in regiune. S-a reliefat necesitatea
respectării independenței, integrității terito
riale, suveranității, unității și nealinierii Repu
blicii Cipru.
România și Grecia reafirmă sprijinul și soli
daritatea lor cu lupta popoarelor pentru liber
tate și independență. împotriva oricăror forme
ale politicii colonialiste și neocolonialiste, ale
politicii rasiste, de apartheid.

V

Considerind că pentru depășirea situației
grave cu care este confruntată economia mon
dială se impun măsuri urgente, președintele
Republicii Socialiste România și primul-minis
tru al Republicii Elene se pronunță pentru so
luționarea globală a problemelor subdezvoltării,
realizarea unei noi ordini economice interna
III
ționale.
în acest scop, se impune adoptarea de ur
Examinind în mod aprofundat aspectele ac
gență a unui ansamblu de măsuri pentru rezol
tuale ale colaborării balcanice, președintele Re
publicii Socialiste România și primul-ministru
varea globală a problemei datoriilor externe ale
țărilor in curs de dezvoltare, crearea in cadrul
al Republicii Elene au reînnoit atașamentul lor
O.N.U. a unui organism special pentru pro
statornic față de cauza dezvoltării continue a
blema datoriilor externe.
raporturilor de conlucrare pașnică și bună veci
nătate intre toate statele din Balcani.
în vederea soluționării globale a probleme
lor subdezvoltării, a instaurării noii ordini eco
■Apreciind pozitiv experiența acumulată în
nomice mondiale, pentru a se ajunge la depă
conlucrarea pe plan multilateral, s-a subliniat
șirea crizei economice actuale, este necesară
necesitatea ca țările balcanice să intensifice
convocarea unei conferințe speciale în cadrul
eforturile pentru continuarea dialogului și coo
perării în domeniile politic, economic, tehnico- • Organizației Națiunilor Unite — cu participarea
țărilor in curs de dezvoltare și a țărilor dez
științific și în alte domenii de interes reciproc.
voltate.
România și Grecia adresează statelor balca
Este în interesul tuturor statelor să se ajungă
nice chemarea să acționeze in continuare pen
cit mai grabnic la lichidarea subdezvoltării și
tru realizarea în Balcani a unei zone de pace
la instaurarea unei noi ordini economice inter
și bună vecinătate, înțelegere și colaborare,
naționale, la soluționarea, pe calea negocierilor,
fără arme nucleare și arme chimice, pentru con
a problemelor grave ale situației economice
tinuarea contactelor, la nivelul care se va con
mondiale.
veni, în vederea examinării aspectelor concrete
ale înfăptuirii acestor obiective. Realizarea, în
VI
acest cadru, a unei întîlniri la nivel înalt a sta
telor din Balcani ar avea o mare însemnătate
Pornind de Ia faptul că, in epoca actuală,
in atingerea acestor obiective.
fiecare stat, fiecare națiune — mare sau mică
Președintele Nicolae Ceaușescu și primul-mi
— poartă răspunderi pentru soarta păcii și civi
nistru Andreas Papandreu se pronunță, in ca
lizației umane, România și Grecia se pronunță
drul înfăptuirii securității europene, pentru
cu hotărire pentru participarea egală în drep
eliminarea bazelor militare străine.
turi a tuturor statelor la viața internațională,
S-a reafirmat, totodată, sprijinul pentru
pentru democratizarea relațiilor dintre state,
crearea de zone denuclearizate in nordul și cen
pentru o contribuție mai activă a țărilor mici
trul Europei, precum și pe alte continente.
și mijlocii, a țărilor in curs de dezvoltare și a
țărilor nealiniate la cauza destinderii și coope
rării, pentru creșterea rolului O.N.U. în asigu
IV
rarea păcii, progresului și prosperității po
Președintele Republicii Socialiste România și
poarelor.
primul-ministru al Republicii Elene se pronunță
în lumț există forțe capabile să bareze calea
pentru soluționarea tuturor problemelor liti
spre o catastrofă nucleară, să schimbe cursul
gioase dintre state exclusiv prin mijloace paș
evenimentelor și să determine promovarea in
nice, in conformitate cu regulile de drept inter
mod real a unei politici de dezarmare, de pace
național și principiile Națiunilor Unite.
și colaborare.
în acest spirit, adresează o chemare insis
Președintele Republicii Socialiste România și
tentă părților aflate în conflict din diferite zone
primul-ministru al Republicii Elene adresează
ale lumii pentru a se acționa, in spiritul Ape
un apel solemn tuturor șefilor de state și gu
lului solemn, adoptat la O.N.U. în 1985, pentru
verne din Europa și din întreaga lume de a
încetarea imediată a ostilităților militare și
face totul pentru a marca Anul Internațional al
trecerea Ia negocieri. în mod deosebit, se im
Păcii prin acțiuni concrete privind trecerea de
pune renunțarea cu desăvirșire în raporturile
la confruntare la o politică de soluționare prin
dintre state la folosirea forței și la amenințarea
tratative a marilor probleme care preocupă
cu forța, la amestecul in treburile interne ale
omenirea, pentru asigurarea unui viitor pașnic
altor state.
și fericit al tuturor popoarelor, pentru triumful
păcii pe Pămint.
S-a apreciat că nesoluționarea problemei Ci

La invitația președintelui Re
publicii
Socialiste
România,
Nicolae Ceaușescu, și a primului-mi
nistru al guvernului român. Constan
tin Dăscălescu, primul-ministru al
Republicii Elene, Andreas Papandreu,
a efectuat o vizită de prietenie in
Republica Socialistă România, între
10 și 11 septembrie 1986.
Primul-ministru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu. a fost înso
țit de ministrul afacerilor externe,
Karolos Papoulias.
Președintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe primul-ministru al Republicii
Elene, Andreas Papandreu, cu care
a avut convorbiri asupra raporturi
lor bilaterale și situației internațio
nale. De asemenea, au avut loc
discuții intre cei doi prim-miniștri,
la care, din partea română, au parti
cipat Ioan Totu, ministrul afacerilor
externe. Alexandru Necula, minis
trul industriei electrotehnice, pre
cum și alte persoane oficiale, iar
din partea elenă ministrul afaceri
lor externe, alte persoane oficiale.
Discuții au fost purtate și între cei
doi miniștri de externe.
Convorbirile s-au desfășurat în
spiritul prieteniei tradiționale, cor
dialității și înțelegerii reciproce care
caracterizează relațiile dintre cele
două țări.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
premierul Andreas Papandreu au
exprimat satisfacția față de cursul
ascendent pe care l-au cunoscut
raporturile dintre România și Gre
cia, pe baza celor convenite la cel
mai înalt nivel.
A fost reafirmată hotărîrea co
mună de a se acționa pentru ampli
ficarea și adincirea in continuare a
acestor raporturi.
In
acest
sens,
președintele
Nicolae Ceaușescu și primul-minis
tru Andreas Papandreu au conve
nit ca, in scopul dezvoltării relații
lor în diverse domenii între cele
două țări, să se incheie un Tratat
de prietenie și cooperare între
România și Grecia.
în acest cadru, s-a subliniat ne
cesitatea creșterii substanțiale a
volumului
schimburilor comerciale
și extinderii cooperării economice,
corespunzător
potențialului econo
mic și
tehnico-științific al celor
două țări.
S-a convenit ca organele compe
tente din cele două țări să acțio
neze neintirziat pentru creșterea
continuă a schimburilor comerciale
și diversificarea structurii acestora,

inclusiv prin încheierea unor con
tracte pe termen lung. Totodată, au
fost definite o serie de măsuri pen
tru promovarea largă a cooperării
economice, industriale și tehnice,
care să confere raporturilor econo
mice româno-elene un fundament
și perspective durabile. S-a stabilit
să fie finalizate cit mai grabnic
tratativele în curs de desfășurare
privind realizarea unor importante
obiective economice, identificarea
unor noi proiecte de cooperare de
interes comun, îndeosebi in dome
niile : minier,
metalurgiei feroase
și neferoase : prospectării, extragerii
și prelucrării petrolului ; construc
țiilor auto : transporturilor și tele
comunicațiilor.
S-a subliniat importanta înființă
rii unor noi societăți mixte de pro
ducție și comercializare, precum și a
realizării unor acțiuni de cooperare
pe terțe piețe.
S-a evidențiat că un rol activ în
realizarea acestor obiective revine
Comisiei guvernamentale mixte de
colaborare româno-elene.
în legătură cu situația internațio
nală. președintele Nicolae Ceaușescu
și primul-ministru Andreas Papan
dreu au adoptat o Declarație comună,
in care iși exprimă îngrijorarea față
de continuarea cursei înarmărilor,
îndeosebi nucleare, și eventuala ex
tindere a acesteia in Cosmos, men
ținerea și chiar amplificarea unor
conflicte, ceea ce a făcut să crească
pericolul unui război mondial, care,
în condițiile actuale, s-ar transforma
într-o catastrofă nucleară. Eviden
țiind că problema fundamentală este
oprirea acestui curs, periculos și
trecerea Ia dezarmare, în primul
rind la dezarmare nucleară, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul-ministru Andreas
Papandreu
și-^U exprimat sprijinul activ față de
eforturile și negocierile în curs în
cadrul forurilor internaționale, pre
cum și față de propunerile construc
tive vizi nd dezarmarea generală,
care să garanteze securitatea părți
lor inreresate, sub un control strict
și eficace, în primul rînd asupra
armelor nufcleare, precum și a celor
chimice și convenționale.
în legătură cu aceasta, au subli
niat importanta inițiativei „celor 6“
și a propunerilor concrete ale intilnirii din Mexic adresate celor două
mari puteri.
Avind în vedere că situația cea
mai gravă se menține în Europa,
s-a insistat asupra opririi fără intîrziere a amplasării de noi rachete

nucleare cu rază medie de acțiune
pe continent și trecerii la elimina
rea celor existente, eliberării Euro
pei de orice arme nucleare, asupra
răspunderii directe care revine in
această privință celor două mari
puteri — U.R.S.S. și S.U.A.
—
precum și tuturor statelor europene.
S-a relevat importanța activizării
și folosirii cit mai eficiente a foru
rilor de negocieri existente — Con
ferința de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa ; Con
ferința O.N.U. pentru dezarmare de
la Geneva ; negocierile de la Viena
privind reducerea forțelor armate și
armamentelor in centrul Europei.
A fost reafirmată hotărîrea Româ
niei și Greciei de a acționa in con
tinuare pentru realizarea în Balcani
a unei zone de pace și bună vecină
tate. fără arme nucleare și chimice,
și s-a procedat la un schimb de pă
reri asupra măsurilor care să fie
întreprinse în acest sens.
S-a apreciat drept o cerință de
cea mai mare actualitate intensifi
carea activității politico-diplomatics
în vederea lichidării tuturor focare
lor de încordare și conflict și solu
ționării problemelor litigioase exis
tente între state numai prin mijloace
pașnice, in conformitate cu regulile
de drept internațional și principiile
Națiunilor Unite. Legat de aceasta,
s-a subliniat rolul ce revine O.N.U.,
rezoluțiilor adoptate de organizație.
S-a constatat cu satisfacție că po
zițiile celor două țări coincid sau
sînt foarte apropiate în ceea ce pri
vește soluționarea conflictelor, cum
sînt cele din Orientul Apropiat, in

clusiv in ceea ce privește Libanul,
războiul dintre Iran și Irak, condam
narea rasismului și apartheidului.
Cu regret s-a constatat că proble
ma Ciprului nu și-a găsit încă re
zolvarea justă și permanentă și s-a
evidențiat necesitatea respectării in
dependenței, integrității teritoriale,
suveranității, unității și nealinierii
Republicii Cipru, potrivit rezoluțiilor
pertinente ale O.N.U.
S-a reafirmat poziția consecventă
a României și Greciei in favoarea
soluționării globale a problemelor
subdezvoltării — inclusiv a proble
mei datoriilor țărilor în curs de dez
voltare — pentru realizarea unei
noi ordini economice internaționale.
La încheierea vizitei a fost expri
mată satisfacția față de rezultatele
rodnice ale convorbirilor avute, apreciindu-se că acestea deschid noi
perspective pentru întărirea și am
plificarea raporturilor de prietenie
și colaborare multilaterală dintre
România și Grecia, in interesul po
poarelor român și grec, al cauzei
destinderii, păcii și cooperării in în
treaga lume.
Primul-ministru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu, a adresat
președintelui Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu. din
partea președintelui Republicii Ele
ne. Christos Sartzetakis, și din par
tea sa. invitația de a face, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită oficială în Republica Elenă. In
vitația a fost acceptată cu plăcere,
data vizitei urmînd să fie convenită
ulterior, pe cale diplomatică.

București, 11 septembrie 1986.

Plecarea din Capitala
Joi s-a încheiat vizita de priete
nie efectuată in țara noastră, la in
vitația președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu,
și a primului-ministru al guvernului.
Constantin Dăscălescu, de primulministru al Republicii Elene. An
dreas Papandreu.
Premierul elen a fost însoțit in
această vizită de Karolos Papoulias,
ministrul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
Pe aeroportul Otopeni. unde erau
arborate drapelele de stat ale celor
două țări, primul-ministru al Repu
blicii Elene a fost salutat de primulministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România. Constantin

Dăscălescu. Erau prezenți
Nicolae
Constantin și Cornel Pacoste, viceprim-miniștri ai guvernului. loan
Totu. ministrul afacerilor externe,
alți membri ai guvernului, reprezen
tanți ai conducerii unor ministere
economice, alte persoane oficiale.
Au fost de față ambasadorul
României la Atena, Nicolae Ecobescu, precum și ambasadorul Greciei
la București. Dimitri Serbos. mem
bri ai ambasadei.
în onoarea oaspetelui, pe aeroport
era aliniată o gardă de onoare. S-au
intonat imnurile de stat ale Repu
blicii Elene și Republicii Socialiste
România.
(Agerpres)

NICOLAE

Cuvintare la

congresului
Editura politică

Cu prilejul celei de-a 38-a
aniversări a proclamării
R.P.D. Coreene
La întreprinderea „Textila" din
Pitești a avut loc, joi, o adunare
festivă, consacrată celei de-a 38-a
aniversări a proclamării Republicii
Populare Democrate Coreene.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat,
ai organizațiilor de masă și obștești,
oameni ai muncii din întreprinderea
piteșteană.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit ing. Mircea
Sfetcovici. director general al între
prinderii, și Zo Iang Guk, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.
Vorbitorii au evocat pe larg lupta
eroică a poporului coreean pentru
eliberare națională și socială, pen
tru consolidarea și dezvoltarea cu
ceririlor revoluționare, eforturile de
puse pentru reunificarea pașnică și
democratică a țării, fără amestec din
afară. Au fost relevate realizările
obținute de poporul coreean prieten,
sub conducerea Partidului Muncii
din Coreea. în dezvoltarea economi
că și socială a patriei, in opera de
edificare a socialismului.
Subliniind bunele relații de prie
tenie și colaborare statornicite între
partidele, țările și popoarele noas
tre. vorbitorii a_u evidențiat contri
buția hotărîtoare a intîlnirilor și
convorbirilor
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim
Ir Sen la lărgirea și aprofundarea
acestor relații pe multiple planuri,
în folosul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.
(Agerpres)

CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

socialiste

La 12 septembrie, poporul Re
publicii Guineea-Bissau sărbăto
rește ziua sa națională, ziua cuce
ririi, în urmă cu 13 ani. a inde
pendenței naționale, prin lupta
eroică a patrioților, a maselor largi
populare, sub conducerea Partidu
lui African al Independenței din
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde (P.A.I.G.C.) pentru li
chidarea dominației coloniale.
Aniversarea
acestui eveniment
găsește tînăra republică in plin
efort constructiv, pentru înlătu
rarea înapoierii economice moște
nite din trecut și făurirea unei
vieți noi. Dacă la dobîndirea inde
pendenței Guineea-Bissau (supra
fața — 36 125 kmp ; populația —
650 000 locuitori) avea doar două
întreprinderi industriale. în pre
zent, ca rezultat al atenției acor
date valorificării bogățiilor natu
rale, numărul obiectivelor econo
mice a crescut considerabil. Au
luat ființă întreprinderi pentru
exploatarea bauxitei, manganului,
minereului de fier și altor resurse
ale subsolului ; s-au aplicat mă
suri pentru dezvoltarea agricultu
rii. sector în care lucrează 90 la
sută din populația țării. Spre deo-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 12 septembrie, ora 21 — 15
septembrie, ora 21. In țară : Vremea
va fi in general caldă. Cerul variabil
va prezenta innorări mal accentuate în
vestul șl nordul țării, unde, pe alocuri.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie. înfăp
tuim hotărîrile Congresului al IIIlea al oamenilor muncii

sebire de perioada dominației co
loniale, cind orezul constituia
principala cultură alimentară, iar
arahldele principala sursă de va
lută, astăzi au apărut culturi noi.
ca bumbacul, trestia de zahăr, ca
feaua. A fost, de asemenea, elabo
rat un program de electrificare,
prevăzînd
construirea de termo
centrale și hidrocentrale.
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu lupta po
poarelor africane, a tuturor po
poarelor pentru libertate și pro
gres, România a acordat întregul
său sprijin mișcării de eliberare
din Guineea-Bissau, iar după
proclamarea republicii a spri
jinit și sprijină eforturile aces
teia de propășire economică și
socială.
întilnirile președintelui
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii
P.A.I.G.C. — momente de cea mai
mare însemnătate în istoria rela
țiilor dintre cele două țări — au
deschis noi orizonturi dezvoltării
colaborării prietenești dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Guineea-Bissau. mareînd,
totodată, o contribuție de seamă la
promovarea cauzei independenței,
păcii și colaborării internaționale.

vor cădea ploi îndeosebi sub formă de
averse. In restul teritoriului, averse de
ploaie cu totul izolate. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 18 și 28
de grade, izolat mal ridicate în sud,
iar cele minime, în general, între 6 și
16 grade. In București : Vreme caldă,
cu cerul variabil, favorabil ploii sla
be. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile maxime vor oscila între 26
și 29 de grade, iar cele minime între
13 și 15 grade.

20,40 Din hronicul de glorii (color).
Emisiune de versuri
20.50 Cadran mondial. România în Anul
Internațional al Păcii
21,10 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. De patru ori locul I —
reportaj
21,25 Serial științific (color). Din tai
nele mărilor. Episodul 14
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Cronica zilei
Delegația Procuraturii Republicii
Populare Polone, condusă de procu
rorul general Jozef Zyta, care s-a
aflat într-o vizită în țara noastră, a
fost primită de tovarășul Ion Coman,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.
La primire au participat Nicolae
Popovici, procurorul general al Re
publicii Socialiste România, și Ko
walski Jozef, consulul R. P. Polone
la București.
în timpul șederii în țara noastră,
oaspeții au avut convorbiri la Pro
curatura Generală. Ministerul Justi
ției. Tribunalul Suprem și Procura
tura județeană Brașov.
★

C O M U N I C AT

Cu prilejul aniversării Zilei naționale, vă adresez calde felicitări și cele
mai bune urări.
Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult spre binele celor două
popoare, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii internaționale.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului prieten al
Republicii Guineea-Bissau progres, prosperitate și pace.

ale României

încheierea lucrărilor
(Urmare din pag. I)

BISSAU

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Costa Rica. joi după-amiază a avut loc in Capitală o mani
festare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un
numeros public.
A luat parte Elisabeth Segura
Hernandez, insărcinatul cu afaceri
ad-interim al Republicii Costa Rica
la București.
★

La invitația Co.nsiliulul National
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste, în perioada 7—11 septem
brie, o delegație a Partidului Coali
ției Naționale din Finlanda, condusă
de Jouni Saarkijaarvi, vicepreședin
te al partidului, a efectuat o vizită
in tara noastră.
Delegația a avut convorbiri la
Consiliul Național al F.D.U.S. și
Ministerul Afacerilor Externe. Au
fost abordate aspecte ale dezvoltării
relațiilor româno-finlandeze. precum
și unele probleme ale vieții politice
mondiale.
în timpul șederii în țara noastră,
membrii delegației au vizitat obiec
tive economice și social-culturale
din Capitală și județul Constanța.
★

Circul din provincia Shadong —
Republica Populară Chineză, care în
treprinde un turneu la București, a
prezentat, joi, spectacolul de gală.
Evoluția artiștilor chinezi a fost ur
mărită cu deosebit interes de publi
cul spectator, fiind răsplătită cu vii
aplauze.
La spectacolul de gală au asistat
membri ai conducerii Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un nu
meros public.
Au fost, de asemenea, prezenți Yu
Hongliang, ambasadorul Republicii
Populare Chineze in țara noastră,
membri ai ambasadei, șefi de mi' siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.
(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
ATLETISM. Pe stadionul olimpic
din Roma s-a desfășurat finala „Ma
relui Premiu-I.A.A.F.", competiție ce
a reunit in cele 15 concursuri dispu
tate pe cei mai valoroși atleți din
lume. în clasamentul final al pro
bei feminine de 1 500 m, pe primele
două locuri s-au situat sportivele
românce Maricica Puică — 62 puncte
și Doina Melinte — 51 puncte. în
clasamentul general feminin, primul
loc a fost ocupat de recordmana
mondială la 100 m garduri. Iordanka
Donkova (Bulgaria), cu 69 puncte,
urmată de Maricica Puică — 65
puncte.

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției —Direcția circulație
CIRCULAȚIA
PE TIMP NEFAVORABIL

Pe măsură ce vremea capătă un
' tot mai pronunțat aspect de toam
nă, circulația rutieră dobîndește și
ea imaginea caracteristică anotimpu
lui. Instabilitatea meteo, specifică
perioadei de trecere de la sezonul
cald la cel rece, impune celor de
la volan să adopte o atitudine pre
ventivă, corelind permanent viteza
autovehiculelor cu starea părții ca
rosabile, cu gradul de vizibilitate și
cu intensitatea traficului. Pe timp
de ploaie, riscul producerii unor ac
cidente crește proporțional cu viteza
de deplasare. Pericolul derapării
sporește și el la viteze mari, mai ales
în timpul efectuării virajelor, al de
pășirilor și în cazul opririi bruște a
mașinilor. Se impune, de aceea, ca
in condiții meteo-rutiere mai difici
le, îndeosebi pe drumul umed, să se
ruleze prudent, cu viteze corespun
zătoare.
Cu prilejul unor sondaje efectuate
de către agenții de circulație, s-a
constatat că nu toți conducătorii auto
folosesc pe timp de ploaie faza <ie
întîlnire a luminii farurilor. Trebuie
reținut faptul că, în condițiile de vi
zibilitate redusă, utilizarea fazei de
întîlnire facilitează celor de la vo
lan o mai bună orientare asupra
traseului, observarea autovehicule
lor în timpul deplasării și, în plus,
obișnuiește ochiul cu luminozitatea
în' condiții de vizibilitate redusă.
Circulind fără lumini, în condiții de
ploaie, conducătorul autoturismului
1—TL—7193 nu a observat, în loca
litatea Topolog, o schimbare surve
nită în configurația șoselei și a in
trat pe contrasens, lovindu-se fron
tal cu o căruță.
Utilizarea ambelor ștergătoare de
parbriz, obligatorie pe timp de
ploaie, asigură o vizibilitate cores
punzătoare în interiorul mașinii.
Reamintim oportunitatea montării
din vreme a ambelor ștergătoare,
atunci cind se anunță ploi sau cind
se pleacă la drum lung, pe trasee pe
care ploile sînt, de
regulă, mai
frecvente.
OBOSEALA LA VOLAN

Deși
temperaturile înregistrează
scăderi, nopțile mai lungi influen
țează ritmul biologic al organismu
lui, favorizînd — în cazul șoferilor
ce conduc in stare avansată de obo
seală — ațipirea la volan. Conducă
torilor auto care la parcurgerea
unor etape mai lungi neglijează po
pasurile necesare odihnei li se
atrage atenția asupra riscurilor la
care se expun. Deși extrem de
obosită, o șoferiță amatoare din
Galați s-a încumetat să plece seara
cu autoturismul 2-GL-267 către
Ploiești. S-a reîntors în aceeași
noapte, fără a se odihni. Pe raza
localității Urleasca, județul Brăila,
a ațipit la volan. O imprudență
care a costat-o viața.
La Luncani, în județul Cluj. în
condiții asemănătoare, un automo
bilist a adormit Ia volan, intrînd în

parapetul unui podeț, iar la Sîntimbru, județul Alba, un alt conducător
auto, care la ora 7 dimineața pilota
extrem de obosit mașina 3-BH-4779.
a ațipit, de asemenea, la volan și a
lovit frontal un vehicul care circula
regulamentar din sens opus. Se cere
conducătorilor auto ca Ia primele
semne de oboseală să oprească auto
vehiculele în afara părții carosabile
și să se odihnească. în timpul sta
ționărilor nocturne, prezenta auto
vehiculelor trebuie semnalizată cit
mai vizibil.
STAREA TEHNICA
A AUTOVEHICULELOR

O pregătire temeinică a mașinilor
înainte de a se porni la drum, veri
ficarea minuțioasă a stării pneuri
lor, a bunei funcționări a sistemului
de frînare și a mecanismului de
direcție al autovehiculelor sînt mai
necesare ca oricînd acum, la vre
mea toamnei. De starea tehnică a
mașinii depinde în mare măsură
ținuta de drum a acesteia si ajun
gerea cu bine la destinație. Lucru
de care trebuie să țină seama și
factorii de răspundere din unitățile
deținătoare de parc auto care să nu
permită ieșirea din garaje a au
tovehiculelor ce prezintă defecțiuni
de natură să genereze evenimente
rutiere. Plecînd în cursă cu auto
vehiculul 31-MH-1694, aparținînd în
treprinderii miniere Mehedinți, deși
acesta prezenta grave defecțiuni la
sistemul de frinare, conducătorul
auto a pierdut, în localitatea Corcova, controlul asupra mașinii care
în timpul efectuării unui viraj, a-a
răsturnat.
ATENȚIE, COPII I

Aproape că nu există zi in care
doi-trei copii să nu fie implicați în
accidente de circulație. între aceș
tia se numără mai ales cei lăsați
fără supraveghere în apropierea
arterelor rutiere. Subapreciind peri
colul la care se expun prin apariția
lor neașteptată pe carosabil, ei pot
traversa prin fața ori spatele unor
vehicule staționate sau prin alte
locuri lipsite de vizibilitate. La
Bucu, în județul Ialomița, un minor
în vîrstă de 7 ani. nefiind suprave
gheat de părinți, a alergat după o
minge, ivindu-se inopinat în fața
autoturismului 10-B-3696. La Boto
șani, un copil de 4 ani s-a smuls
din mina bunicii sale și a țișnit pe
carosabil, fiind lovit de o mașină.
Aceeași soartă a avut-o și un alt
copil, în vîrstă de 8 ani. care. în
localitatea Crețești, județul Galați,
a traversat în fugă șoseaua, prin
spatele unei căruțe.
Imprudența cu care unii din mi
cuții pietoni țișnesc în traversare
fără să privească în jur trebuie să-i
preocupe mai mult pe părinți, primii
chemați să asigure copiilor o edu
cație rutieră corespunzătoare. Cu
atît mai mult, cu cit peste citeva
zile, o dată cu începerea noului an
școlar, copiii vor spori numărul
celei mai mari categorii de partici
pant! la trafic, pietonii.

ORIENTUL MIJLOCIU
n.j\ ANUL INTERNAȚIONAL
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Sub deviza întăririi încrederii
și securității internaționale
VIENA 11 (Agerpres). — Proble
mele asigurării securității interna
ționale și întăririi increderii intre
state cu orinduiri economico-sociale diferite se află in centrul aten
ției conferinței internaționale de la
Viena. care se desfășoară sub de
viza „întărirea increderii și secu
rității internaționale''. Participants
— reprezentanți ai cercurilor știin
țifice, parlamentare și-ai organi-

zațiilor în favoarea păcii din nu
meroase țări ale lumii — abordea
ză un larg cerc de aspecte legate
de menținerea și consolidarea pă
cii și ocrotirea omenirii de perico
lul unei catastrofe nucleare. în
cadrul dezbaterilor s-a evidențiat
necesitatea înlăturării cauzelor ten
siunii pe plan internațional și
adoptării de măsuri
capabile să
ducă la înfăptuirea dezarmării.
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încetarea experiențelor cu arma nucleară un prim pas deosebit de important

*

PARIS 11 (Agerpres). — Mișca
rea franceză pentru pace a adoptat
un apel lâ încetarea cursei înarmă
rilor și a lansat o campanie de strîngere de semnături pe acest docu
ment.
încetarea experiențelor cu arma
nucleară — se spune in apel —
constituie un prim și deosebit de
important pas in procesul dezar
mării și in consolidarea păcii. Militanții francezi pentru pace au ce
rut guvernului să pună capăt ex

periențelor nucleare din sudul Pa
cificului. să adopte măsuri concre
te in scopul încheierii unui acord
international de interzicere a tes
telor nucleare. Ei au chemat, de
asemenea, guvernul să ia inițiati
va organizării la Paris a unei con
ferințe internaționale reprezentati
ve cu participarea celor cinci pu
teri nucleare în problemele redu
cerii armamentelor și lichidării ar
melor de distrugere in /nașă.
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WASHINGTON 11 (Agerpres). ~
Fizicianul american Peter Ilagelstein, participant, la cercetările
pentru punerea la punct a pro
gramului Inițiativa de Apărare
Strategică.
cunoscut sub numele
de ..războiul stelelor", a anunțat
că de la l octombrie a.c. iși va da
demisia de la laboratorul național
„Laurence Livermore", pentru
a
prelua un
post de profesor la
„Massachusetts Institute of Tech
nology". Hagelstein a devenit cele
bru in S.U.A. in 1984, cind a desco
perit principiile teoretice ale con

struirii unui laser cu raze X, considerat o componentă de bază in
programul american de înarmări
spațiale ..Inițiativa de Apărare
Strategică". Demisia lui este comentată de! presa americană ca un
gest de opoziție fată de programul
de înarmări
spațiale al S.U.A.
care reprezintă o nouă etapă in
escaladarea cursei actuale a înarmărilor. Fizicianul american și-a
motivat demisia prin faptul că dorește să participe la cercetări
„care să aducă foloase întregii
omeniri".
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în pofida protestelor opiniei publice

S.U.A. au efectuat o nouă experiență nucleară subterană
WASHINGTON 11 (Agerpres). —
Ministerul american al Energiei a
anunțat că Statele Unite au efec
tuat joi. la poligonul din deșertul
Nevada, o nouă experiență nuclea
ră subterană. Explozia este cea de-a
noua anunțată in acest an de de
partamentul menționat — precizează
agenția France Presse.

BEIRUT 11 (Agerpres). — în urma
unui bombardament efectuat joi de
trupele israeliene asupra localității
Siddiqine din așa-zisă „zonă de
securitate" din sudul Libanului, cinei
militari
ai
Forței Interimare a
O.N.U; in Liban (UN.I.F.I.L.) au fost
răniți, a anunțat purtătorul de cuvint al U.N.I.F.I.L., Timor Goksel,
citat de agențiile A.F.P. și Reuter.
Totodată, in apropierea localității s-a
produs o ambuscadă intre un grup
al forțelor de rezistentă din sudul
Libanului și o patrulă a „Armatei
Libanului de Sud", creată și finan
țată de Israel.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Marrack
Goulding, secretar general adjunct
al O.N.U.. a părăsit Beirutul, la în
cheierea misiunii sale în Liban,
unde a studiat condițiile în care iși
desfășoară activitatea forțele O.N.U.
staționate în această țară. înlr-o de
clarație făcută presei, Goulding a
arătat că toate personalitățile poli
tice libaneze cu care a avut convor
biri și-au exprimat sprijinul pentru
prezența Forței Interimare a O.N.U.
in Liban. Totodată, el a adăugat că
in cursul întrevederilor anterioare,
avute la Tel Aviv, „a insistat in
zadar pe lingă autoritățile din Israel
pentru ca acestea să-și retragă tru
pele din Liban și să permită ampla
sarea Forței O.N.U. de-a lungul
frontierei libano-israeliene" — rela
tează agenția France Presse.
TUNIS 11 (Agerpres). — în sec
torul de est al Ierusalimului, aflat
sub ocupație israeliană. a avut loc
o grevă generală a populației arabe
in semn de protest față de hotărirea autorităților de a demola casele
unor locuitori palestinieni acuzați
de apartenență la Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei, anunță
din Tunis agenția WAFA. Totodată,
agenția transmite că la închisoarea
de la Nablus, autoritățile israeliene
recurg la măsuri de retorsiune îm
potriva copiilor palestinieni. La această închisoare, prizonierii palesti
nieni au început o grevă a foamei
pentru a protesta împotriva condi
țiilor de detenție.

Activitatea UNESCO - orientată
în direcția păcii și progresului

nistru finlandez a subliniat că
toate țările au dreptul și obligația
de a acționa pentru promovarea
păcii mondiale, cu toate că respon
sabilitatea
pentru
realizarea
dezarmării și în special pentru
reducerea și interzicerea armelor
nucleare revine în primul rînd
marilor puteri.

0 demisie semnificativă,
în semn de opoziție față de „războiul stelelor"

CAIRO 11 (Agerpres). — Negocie
rile egipteano-israeliene asupra zo
nei de frontieră Taba desfășurate la
Cairo s-au încheiat in noaptea de
miercuri spre joi prjn ’ realizarea
unui acord, informează agențiile
United Press International și France
Presse. în cursul acestei ultime
runde de negocieri au fost rezolvate
problemele litigioase rămase în sus
pensie privitoare la componenta co
misiei internaționale de arbitraj ac
ceptată de ambele părți, care va fi
anunțată ulterior, ca și delimitarea
exactă a limitelor acestei zone.

X ——

„Toate țările au dreptul și obligația
de a acționa pentru promovarea păcii"
HELSINKI
11
(Agerpres). —
Primul ministru al Finlandei. Kalevi Sorsa, a exprimat, intr-un in
terviu. speranța că cea de-a doua
intilnire sovieto-americană la ni
vel înalt va avea loc și se va solda
cu rezultate pozitive — transmite
agenția China Nouă. Primul mi-

CAIRO 11 (Agerpres). — Joi după
amiază au. început, in orașul egip
tean Alexandria, convorbirile ofi
ciale dintre președintele Hosni Mu
barak . și primul ministru israelian
Shimon Peres, aflat in vizită in
Egipt, informează agenția M.E.N.
Convorbirile vor continua vineri di
mineața.

Testul nuclear a avut Ioc in con
dițiile in care in Statele Unite și in
întreaga lume se intensifică apelu
rile pentru a se pune capăt tuturor
experiențelor cu arme nucleare, se
multiplică cererile ca S.U.A. să se
alăture moratoriului anunțat unila
teral de Uniunea Sovietică.

PARIS 11 (Agerpres). — Activita
tea UNESCO este orientată in
direcția consolidării păcii, edificării
unei noi ordini internaționale în
domeniile economic și al informați
ilor — a declarat directorul general
al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow,
la sesiunea de la Paris a Consiliului
Executiv al acestei organizații in
ternaționale,
relatează
agenția
T.A.S.S.
El a menționat că se proiectează
extinderea activității în sfera comu
nicațiilor în masă, 74 de noi proiecte
ce vizează perfecționarea mijloace
lor de informare in țările in curs
de dezvoltare aflindu-se în pre
gătire. Vor fi continuate, de ase-

Noi alocații
pentru cheltuieli militare
japonia:

TOKIO 11 (Agerpres). — In ciuda
protestelor opiniei publice .nipone,
bugetul militar al Japoniei continuă
să crească an de an. După cum re
latează agențiile de presă, pentru
viitorul an financiar Agenția națio
nală pentru * apărare — orga
nism guvernamental — a cerut fon
duri pentru înarmare în valoare de
3,5 trilioane de yeni, ceea ce repre
zintă cu 6.3 la sută mai mult deeit
in exercițiul fiscal actual. Presa ni
ponă atrage atenția asupra faptului
că sporirea cheltuielilor militare are
loc in condițiile in care guvernul
japonez, sub pretextul măsurilor de
austeritate, a amputat serios chel
tuielile destinate nevoilor sociale.

menea, eforturile
pentru salvarea
unor monumente, a arătat vorbito
rul. M’Bow s-a referit apoi la pro
blema
perfecționării
activității
UNESCO, la eforturile în direcția
utilizării mai bune a mijloacelor or
ganizației, a ameliorării activității
secretariatului.

„Independența

de la Viena

dobînzilor decit în cel al ratelor sca
dente la datoria propriu-zisă. Dacă
in 1978 ponderea dobînzilor in servi
ciul datoriei era. potrivit datelor
prezentate la conferință, de 37,fi Ia
sută, in 1985 procentul s-a ridicat Ia
54,7 la sută. în ultimii cinci ani. nu
mai plățile pentru dobinzi au totali
zat 235 miliarde de dolari, adică
dublu față de suma acordată, in
aceeași perioadă, sub formă de aju
tor oficial pentru dezvoltare.
Cu o deosebită vigoare s-a subli
niat la conferință faptul că politica
dobinzilor înalte a avut și alte con
secințe nefaste pentru țările neali
niate. pentru alte state in curs de
dezvoltare : accentuind recesiunea în
țările dezvoltate, această politică a
contribuit la reducerea cererii de pro
duse provenite din statele in curs

guroase de austeritate, care au dus
la scăderea producției și la deterio
rarea condițiilor — și așa precare —
pe plan social. Potrivit datelor pre
zentate la conferință, țările in curs
de dezvoltare au înregistrat in pri
ma jumătate a anilor ’80 un ritm
mediu anual de creștere a produsu
lui intern brut de numai 1,3 la sută,
față de 6,1 la sută, cit au realizat
in perioada corespunzătoare a dece
niului trecut, și de 7 la sută, cit este
obiectivul prevăzut in strategia in
ternațională pentru actualul Deceniu
al dezvoltării. Un asemenea ritm n-a
putut face față nici măcar sporului
demografic, astfel inejt producția și
venitul pe locuitor au scăzut în fie
care an după 1980.
Declarația «economică
subliniază
pregnant consecințele 1 deosebit de

grele ale acestei evoluții. In acest
sens se arată că dacă la inceput
problema datoriei s-a manifestat
numai sub forma plăților externe și
a fost considerată ca un fenomen
pur financiar, care interesează doar
pe specialiști, treptat ea a cuprins
noi domenii, determinind restringerea apreciabilă a activității econo
mice și creșterea fără precedent a
șomajului, reducerea veniturilor și
pauperizarea unor largi pături ale
populației din țările nealiniate și din
alte state in curs de dezvoltare. In
felul acesta, s-a relevat la conferin
ță. criza datoriei, care a compromis
dezvoltarea în țările rămase în urmă,
amenință să producă grave conflicte
sociale și tulburări politice ale căror
consecințe nu pot fi circumscrise in
frontierele, țărilor in cauză. De
aceea, în Declarația economică 'se
apreciază că politicile financiare spo
liatoare promovate de uncie țări dez
voltate constituie nu numai un ob
stacol major in calea progresului
economic și social al țărilor neali
niate, al altor state in curs de dez
voltare, ci și o serioasă amenințare
la adresa păcii și securității interna
ționale.
Participanții au fost unanimi in
a aprecia că, dacă pentru țările să
race actualul climat economic din
lume este ostil, pentru statele bo
gate el este propice obținerii unor
mari profituri. Prăbușirea prețuri
lor la materiile prime, de exemplu,
a adu.s importante ciștiguri țărilor
capitaliste dezvoltate : potrivit cal

Secretar general al C.C. al Partidului Muncitoresc din Etiopia,
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu,
Comandant suprem al Armatei Revoluționare din Etiopia Socialistă

VIENA 11 (Agerpres) — Președin
tele federal al Austriei, Kurt Wald
heim, a vizitat joi standul Româ
niei din cadrul ediției de toamnă a
Tirgului international de la Viena.
Președintele Austriei a apreciat
diversitatea și nivelul tehnic al ex
ponatelor, modul in care acestea
sint prezentate,
subliniind dezvol
tarea relațiilor politice și econo
mice dintre România și Austria, po
sibilitățile existente pentru extinde
rea și adincirea colaborării bilate
rale in spiritul convorbirilor și în
țelegerilor la nivel inalt.
România participă in acest an
pentru a 32-a oară la Tirgul inter
national de la Viena, fiind reprezen
tată de 14 întreprinderi de comerț
exterior, care expun produse
ale
industriei chimice, construcțiilor de
mașini,
electrotehnicii.
mecanicii
fine, industriei ușoare și bunurilor
de consum, ce atestă potențialul ri
dicat al economiei românești, gama
largă a produselor oferite la export.

ADDIS ABEBA
Cea de-a XH-a aniversare a revoluției populare — sărbătoarea națională
a Etiopiei Socialiste — imi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde feli
citări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor pe care le-am convenit
împreună, raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările
noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică, in folosul popoarelor
român și etiopian, al cauzei înțelegerii, colaborării și păcii in lume.
Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului etiopian
prieten progres, prosperitate și pace.

NICOLAE

Poporul
etiopian
sărbătorește
astăzi unul dintre ceie mâi impor
tante evenimente ale istoriei sale
naționale : se împlinesc 12 ani de
la victoria revoluției populare din
septembrie 1974. care a pus capăt
regimului monarhic feudal, deschizînd calea unor profunde prefaceri
social-economice cu caracter pro
gresist. Pornind de la cerințele
îmbunătățirii condițiilor de viață
ale celor 31 milioane de locuitori
ai țării, autoritățile revoluționare
au adoptat o serie de măsuri de
profunde transformări economicosociale. între care naționalizarea
întreprinderilor industriale și co
merciale. a băncilor, a transportu
rilor și telecomunicațiilor, acționînd. totodată, pentru atragerea tot
mai largă a maselbr de oameni ai
muncii la conducerea activității
economice. în întreprinderi, deve
nite proprietatea statului, au fost
create comitete ale oamenilor
muncii, iar pe pămînturile expro
priate ale mapilor latifundiari au
luat ființă ferme de stat, asociații
și cooperative țărănești.
Poporul etiopian depune în pre
zent ample eforturi pentru extin
derea bazelor economiei naționale,
care au avut ca rezultat creșterea
numărului întreprinderilor indus
triale la 150. Printre noile obiecti
ve construite in cursul anului 1985
se numără o fabrică de asamblare
a tractoarelor și o uzină petrochi
mică ;
au continuat lucrările pe
șantierele a trei mari proiecte energetice, între care cei mai im

HARARE 11 (Agerpres). — Fon
dul special de solidaritate cu statele
africane din „prima linie", a cărui
creare a fost hotărită la re
centa Conferință la nivel Înalt
a mișcării de nealiniere de la
Harare,. va fi administrat de un
comitet prezidat de India, infor
mează agenția KUNA. Fondul iși
propune două obiective principale :
să consolideze capacitatea economi
că și financiară a statelor din „pri
ma linie" în confruntarea acestora
cu regimul rasist de la Pretoria și
să sprijine mișcările de eliberare din
R.S.A. și Namibia în lupta lor îm
potriva rasismului și opresiunii co
lonialiste.

inevitabilă"

Declarațiile președintelui S.W.A.P.O.
VIENA 11 (Agerpres). — „Inde
pendența Namibiei este inevitabilă.
Noi luptăm pentru independență de
20 de ani și nu există nici un fel de
îndoială că poporul namibian iși va
continua lupta sa pentru indepen
dență" — a declarat Sam Nujoma,
președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
intr-un interviu acordat revistei
„Arbeit", organ al sindicatelor aus
triece. Relevind importanța luptei

S.W.A.P.O. și. concomitent, a soli
darității internaționale cu cauza in
dependenței Namibiei, conducătorul
S.W.A.P.O. a evidențiat că adopta
rea de către comunitatea internațio
nală a unor sancțiuni eficiente îm
potriva regimului de la Pretoria ar
reprezenta un sprijin important pen
tru poporul namibian și pentru po
porul oprimat din R.S.A. în vederea
materializării drepturilor lor legiti
me la o viață liberă și demnă.

triva poluării atmosferice și protec
ția mediului înconjurător. Totodată,
participanții relevă însemnătatea co
laborării internaționale și a elabo
rării unor măsuri adecvate pentru
întărirea securității instalațiilor nu
cleare, sub auspiciile A.I.E.A. Reco
mandările elaborate de reuniunea de
la Stockholm vor fi supuse atenției
guvernelor statelor participante.

culelor O.N.U., citate Ia conferință,
o cincime pină la un sfert din creș
terea economică realigată în 1985 de
statele industrializate (2,7 la sută)
se datorește profiturilor obținute de
pe urma schimburilor neechivalente
între materii prime și produse pre
lucrate. In acest sens. Declarația
economică condamnă vehement în
cercările țărilor capitaliste dezvolta
te de a arunca o parte tot mai mare
din povara crizei pe seama membri
lor mai vulnerabili ai comunității
internaționale, îndeosebi a țărilor in
curs de dezvoltare, apreciind, tot
odată. că, in multe cazuri, aceste
practici reflectă dorința deliberată a
unor țări dezvoltate de a folosi pu
terea economică în scopuri politice.
Documentul amintit, pornind toc
mai de la situația critică din rela

țiile economice internaționale, de la
inechitățile in creștere generate de
actuala ordine economică, subliniază
importanța increderii in forțele pro
prii colective, arătind că extinderea
și diversificarea cooperării intre ță
rile in curs de dezvoltare vor îmbu
nătăți perspectivele de progres ale
acestor state și. în același timp, vor
spori puterea lor de negociere cu ță
rile dezvoltate in vederea restructu
rării vechiului sistem de relații și
înfăptuirii noii ordini economice
mondiale.
Toate acestea confirmă pe deplin
realismul și justețea aprecierilor și
propunerilor conținute in Mesajul
președintelui Nicolae Ceaușescu aadresat Conferinței la nivel inalt a
țărilor nealiniate de la Harare. In
acest sens, țara noastră — ea însăși
participantă, de mai multi ani, in
calitate de invitată, la mișcarea de
nealiniere — consideră că ceea ce se
impune in primul rind pentru depă
șirea actualei crize economice mon
diale este soluționarea globală a pro
blemelor subdezvoltării, inclusiv a
datoriilor externe, care împovărează
tot mai greu țările in curs de dez
voltare.
In
doncepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, realizarea acestui
obiectiv presupune adoptarea unui
ansamblu de măsuri care să prevadă
anularea datoriei externe a țărilor
cu un- venit național de pină la
500—600 de dolari pe locuitor, redu
cerea cu pină la 50 la sută a dato
riei celorlalte țări in curs de dez

voltare, reeșalonarea pe 10—15 ani
a rambursării restului datoriei cu o
dobindâ redusă sau
tară dobindă,
stabilirea unui plafon pentru plățile
anuale in contul datoriei externe
care să nu depășească 10 la sută din
încasările obținute din exporturile
țârilor in curs de dezvoltare.
Avind în vedere rolul important
pe care il au schimburile economice
dintre state in progresul fiecărei
națiuni, țara noastră relevă necesi
tatea eliminării
practicilor protecționiste din comerțul mondial pen
tru facilitarea exporturilor statelor
în curs de dezvoltare pe piețele ță
rilor dezvoltate și pentru asigura
rea accesului larg al acestor state
la cuceririle științei și tehnicii mo
derne.
în același timp. România apre
ciază că ar avea o mare însemnă
tate organizarea unei conferințe in
ternaționale, in cadrul O.N.U., cu
participarea statelor in curs de dez
voltare și a țărilor dezvoltate, in
vederea soluționării globale a pro
blemelor subdezvoltării și instaură
rii noii ordini economice mondiale,
a realizării unor relații de colabora
re bazate pe deplină egalitate șl
echitate. I
De asemenea, țara noastră se pro
nunță pentru organizarea unei con
ferințe la nivel inalt a statelor în
curs de dezvoltare, care să dezbată
și să promoveze noi' căi și mijloace
de întărire a colaborării lor și. tot
odată. să. stabilească o strategie
comună în negocierile cu țările dez
voltate.
Prin datele și faptele prezentate,
prin concluziile puse în evidență,
prin soluțiile avansate problemelor
economice mondiale, atit de com
plexe și contradictorii. Conferința la
nivel inalt a țărilor nealiniate de la
Harare a marcat, fără indoială. o
contribuție importantă la marele
deziderat al stabilirii în lume a unor
relații economice echitabile, al edi
ficării noii ordini economice inter
naționale,
chemate să
favorizeze
progresul tuturor statelor, și in pri
mul rind al celor in curs de dez
voltare.
Acesta este un
obiectiv
primordial de realizarea căruia de
pind, in ultimă instanță, perspecti
vele de pace, înțelegere și colabora
re ale întregii omeniri, iar transpu
nerea în practică a măsurilor pre
conizate în documentele conferinței
— măsuri în care se regăsesc multe
din
propunerile
României,
ale
președintelui Nicolae Ceaușescu —
ar fi în interesul întregii omeniri,
al făuririi unui viitor prosper
pe
planeta noastră.

Gh. CEBCELESCU

portant este cel de la Mekala Wakena. pe riul Wabe Shebelle.
Unul dintre obiectivele prioritare
ale programului național de 10 ani
de dezvoltare social-economică.
adoptat în 1984 de Partidul Munci
toresc din Etiopia, il constituie
perfecționarea activității in agri
cultură. in vederea realizării unei
producții de-bunuri alimentare care
șă satisfacă necesarul de consum
intern și să elimine pentru tot
deauna consecințele dezastruoase
cauzate de secetă. Se are in ve
dere extinderea suprafețelor iriga
te. crearea unor exploatări agrico
le organizate după metode moder
ne și efectuarea unor vaste împă
duriri.
Animat de sentimente de solida
ritate cu lupta popoarelor africane
pentru progres economic și social,
poporul român urmărește cu viu
interes realizările obținute de po
porul etiopian pe calea făuririi
unei vieți noi. Relațiile tradiționa
le de prietenie dintre România și
Etiopia au cunoscut o puternică
dezvoltare și amplificare. în mod
deosebit în ultimii ani. De o mare
însemnătate s-au dovedit în acest
sens intilnirile la cel mai inalt ni
vel. desfășurate Ia București și
Addis Abeba, convorbirile dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
președintele Mengistu Haile Ma
riam. Documentele convenite cu
aceste prilejuri au dat un puternic
impuls intensificării și extinderii
pe diverse planuri a raporturilor
româno-etiopiene. in interesul re
ciproc, al păcii și înțelegerii în
lume.
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Cooperare pentru combaterea poluării
mediului înconjurător
STOCKHOLM 11 (Agerpres). —
La Stockholm au luat sfirșit lucră
rile unei reuniuni internaționale
privind cooperarea dintre state pen
tru combaterea poluării atmosferice,
la care au luat parte reprezentanți
ai parlamentelor din 16 țări. La în
cheierea lucrărilor a fost adoptat un
comunicat prin care participanții
cheamă la o cooperare mai activă
între guverne pentru lupta împo

CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Obiectivele Fondului
de solidaritate cu statele
africane din „prima linie“

Namibiei este

PE MARGINEA CONFERINȚEI LA NIVEL INALT
A ȚĂRILOR NEALINIATE
de dezvoltare, îndeosebi de materii
prime, fapt care, conjugat cu esca
ladarea proteeționismului comercial,
a dus ta prăbușirea prețurilor la
produsele respective și. implicit, Ia
reducerea veniturilor in devize ale
țărilor exportatoare.
Aproape nu a existat intervenție
în care să nu se exprime profunda
îngrijorare față de amploarea tot
mai mare pe care o cunoaște unul
dintre cele mai nocive fenomene din
economia mondială — transferul in
vers de resurse. Vorbitorii au rele
vat că efectele cumulate ale politi
cii „banilor scumpi" sint atit de pu
ternice incit ieșirile de capital din
țările in curs de dezvoltare prin
plata dobinzilor la datoria externă
și repatrierea profiturilor investito
rilor străini depășesc tot mai mult
intrările de fonduri în statele res
pective sub formă de noi credite și
împrumuturi. de asistență oficială
pentru dezvoltare și investiții di
recte- cu numai 7 miliarde de dolari
in 1981. dar de peste patru ori mai
mult (31 miliarde) doar după un
singur an. S-a ajuns, astfel, in si
tuația aberantă ca țările sărace, ai
căror eonii mor de foame sau de
lipsa apei potabile, să „finanțeze"
pe cele bogate.
Un mare număr de vorbitori au
arătat că din pricina reducerii ve
niturilor din exporturi și a sporirii
plăților in contul serviciului dat,oriei
externe, in special în cel al dobin
zilor, țările în curs de dezvoltare au
fost nevoite să adopte programe ri

Tovarășului MENGISTU HAILE MARIAM

Președintele Austriei
a vizitat standul României

Edificarea noii ordini economice mondiale
— cerință primordială a progresului și păcii in lume
Conferința la nivel înalt a țârilor
nealiniate, desfășurată zilele trecute
la Harare, a abordat — pe lingă
unele aspecte ale situației politice
internaționale, legate îndeosebi de
inlăturarea primejdiei de război. în
făptuirea dezarmării și lichidarea
apartheidului (vezi „Scinteia" nr.
13 702) — o serie de probleme eco
nomice care confruntă țările neali
niate. celelalte state m curs de dez
voltare. probleme asupra cărora a
fost adoptată o declarație specială.
Dezbaterile conferinței din capi
tala Republicii Zimbabwe au prile
juit. așa cum s-a desprins din inter
vențiile participanților, manifestarea
unui larg evantai de poziții, decurgind din prezenta in mișcarea de
nealiniere a unor state de o mare di
versitate in ce privește stadiile de
dezvoltare economico-socială, opțiu
nile politico-ideologice, din faptul
că fiecare țară a venit Ia Harare cu
preocupările și problemele sale spe
cifice. Dar. dincolo de această diver
sitate de poziții, ceea ce a prevalat
a fost consensul asupra necesității
imperioase a lichidării subdezvoltă
rii, a decalajelor dintre state și edi
ficării unei noi ordini economice
mondiale, care să asigure progresul
tuturor popoarelor. Dezbaterile au
subliniat astfel pregnant faptul că.
oricit de diverse ar li punctele de
vedere ale unora sau altora dintre
țări, toate statele nealiniate au in
terese comune, care se îndreaptă
spre aceeași direcție unică, funda
mentală : făurirea unei lumi a drep
tății și echității.
Declarația in probleme economice
adoptată la conferința de Ia Harare,
document ce ilustrează convergențe
in chestiunile abordate, apreciază că
una din problemele cele mai grave
ce confruntă țările in curs de dez
voltare este uriașa lor datorie exter
nă, care, la slirșitul lui 1985. s-a ri
dicat la aproape 1 000 miliarde de
dolari. Desigur, la crearea acestei si
tuații financiare critice au contribuit
mai multi factori, dar. așa cum au
arătat aproape toți vorbitorii. între
cei mai nocivi s-au dovedit a fi cos
tul ridicat al creditului și protecționismul comercial. Peste 45 la sută din
volumul aciuat al datoriei țărilor
respective a fost contractat după
1978, adică in perioada in care sta
tele capitaliste dezvoltate au ridicat
dobinzile' bancare la niveluri fără
precedent.
Marea majoritate a participanților
au arătat că scumpirea excesivă a
creditului a dus la înrăutățirea rapi
dă a condițiilor de rambursare a da
toriei, astfel incit in prezent țările
debitoare plătesc mai mult în contul

ZIUA NAȚIONALĂ A ETIOPIEI SOCIALISTE

Tirgul internațional

i

PRIMIRE. Cu prilejul vizitei pe
care o întreprinde in Cehoslovacia,
in frpntea unei delegații, la invi
tația Academiei Cehoslovace de
Științe.
președintele
Academiei
Republicii
Socialiste
România,
acad. Radu Voinea. a fost primit
de Josef Havlin, secretar al C.C.
ai P. C. din Cehoslovacia. Au fost
subliniate bunele raporturi dintre
cele două academii, care se dez
voltă in cadrul general al relațiilor
de prietenie și colaborare dintre
România si Cehoslovacia, în spiri
tul înțelegerilor convenite cu pri
lejul
intîlnirilor
româno-cehoslovace Ia nivel înalt.
Delegația
?.cademiei române a vizitat insti
tute de cercetări și universitare,
a avut convorbiri cu oameni de
știință din țara prietenă.

VIZITA. Primul ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papandreu,
a sosit joi în capitala R. P.
Bulgaria, Sofia. într-o vizită de
prietenie de două zile — informează agenția B.T.A.

CONVORBIRI
CHINO-SOVIETICE. La Beijing s-au
încheiat
convorbirile între Yao Yilin. vioepremier al Consiliului de Stat
al R.P. Chineze, și N.V. Talizin.
prim-vicepreședinte
al
Consiliului de
Miniștri, președințe al Comitetului' de Stat al
Planificării ale U.R.S.S. Au fost
semnate un acord consular, altul
privind colaborarea in domeniul
planificării, precum și o serie de
înțelegeri referitoare la schimbul
suplimentar de mărfuri.
MANDAT. In cursul sesiunii
extraordinare a Dietei
■ parlamentul japonez
,
____ Yapremierul
suhiro Nakasone a obținut, prelun
girea cu incă un an a celui de-al
doilea mandat în funcția de pre
ședinte al Partidului Liberal-De
mocrat. de guvernămînt. ceea ce
ii conferă, automat, și postul de
prim-ministru.

COOPERARE CULTURALĂ.. La
Mascat, capitala Omanului, ts-au
.
încheiat lucrările primei sesiuni a
miniștrilor culturii din țările mem
bre ale Consiliului de Cooperare
al Golfului. Participanții au adop
tat un olan comun de dezvoltare
a culturii in țările membre si un
program de perspectivă de coordo
nare a acțiunilor în acest dome
niu.
MONUMENT PENTRU „TITA
NIC". Comitetul pentru relații ex
terne al Senatului S.U.A. a aprobat
un proiect' de lege prin care se
autorizează guverhul american sa
înceapă negocieri cu Marea Britanie. Canada. Franța si alte state
interesate. în scopul desemnării
locului unde se află epava pa
chebotului „Titanic", drept monu-

ment comemorativ maritim inter
national. Proiectul afirmă, de ase
menea. că explorări subacvatice
limitate trebuie să continue la lo
cul. dezastrului pentru a
spori,
astfel, datele cu semnificație ști
ințifică, culturală și istorică despre
naufragiu.

AMIN ARE Consiliul pentru Co
merț și Dezvoltare al UNCTAD
(Conferința Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare) a ho
tărît să amine pină la 3 octombrie
decizia cu privire la locul și data
desfășurării conferinței UNCTAD
VII. Intrucît nu s-a. putut, degaja
un consens pînă acum între prin
cipalele grupuri de state, secreta
rul general al UNCTAD. Kenneth
Dadzie. a optat pentru amiharea
hotăririi. In principiu, conferința
trebuie să se desfășoare la mijlo
cul anului viitor, la Geneva sau
la Viena.
LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNI
TE se desfășoară, sub egida O.N.U.,
lucrările unei reuniuni de experți
guvernamentali în vederea înfiin
țării unui institut african pentru
prevenirea criminalității și regimul
deținuților, care se va adăuga unor
organisme regionale similare care
funcționează de mai multi ani.
I
GUVERNUL COSTARICAN este
ferm hotărît să nu permită folo
sirea teritoriului național ca bază
de operațiuni militare ale forțelor
antisandiniste împotriva guvernu
lui de la Managua — a declarat
președintele Republicii Costa Rica,
Oscar Arias, intr-un interviu acor
dat ziarului „The New York
Times".
NORVEGIA a hotărît să reducă
cu 10 la sută exporturile de pe
trol în perioada noiembrie-decembrie anul acesta, a anunțat un
purtător de cuvînt al ministerului
de resort citat de agențiile France
Presse și United Press Internatio
nal. Decizia a fost luată pentru a
urma linia stabilită de Organizația
Tarilor Exportatoare de Petrol
privind stabilizarea preturilor acestui produs pe piața mondială, a
precizat purtătorul de. cuvînt.
CAMPANIE ANTIDROG. In Ca
mera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. a fost prezentat un
proiect de lege privind lupta !mpotriva narcomaniei — unul din
marile flageluri care afectează societatea americană. Acest proiect
legislativ, elaborat de comun acord
de parlamentarii republicani și democrați. preconizează alocarea în
viitorul exercițiu
financiar, care
începe de la 1 octombrie a.c., a
sumei de 1,5 miliarde dolari pen
tru reprimarea traficului de dro
guri în toate etapele sale.

J

Prelungirea stării de asediu în Chile
SANTIAGO DE CHILE 11 fAgerpres). -- în Chile, autoritățile au
prelungit cu încă 90 de zile sta
rea/ de asediu din țară — trans
mite agenția France Presse. în
capitala tării. precum și în alte
orașe, armata și forțele polițienești
se află mobilizate pentru a preveni
acțiunile forțelor de opoziție. Au
fost introduse restricții de circula
ție parțiale.
Potrivit unui comunicat al guver
nului, 44 de persoane se află în de
tenție sub acuzația de a fi atentat

la ordinea publjcă, informează agen
ția France Presse.
în ultimele zile — transmit agen
țiile internaționale de presă — in
Chile și-au făcut apariția și o serie de
grupuri de extremă dreaptă, adevă
rate „escadroane ale morții". care se
dedau la acte criminale împotriva
elementelor democratice, de stingă.
Acțiunile acestor grupuri sint con
damnate de opinia publică chiliană.
Astfel, asasinarea ziaristului Jose
Carrasco Tabia, simpatizant al for
țelor de stînga, a produs un puternic
oprobriu, inclusiv în rindurile for
țelor armate chiliene.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Seînteil nr. I. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA- —
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII
40 360

