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Din gîndirea economica a președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU 

0 viziune științifică, unitară asupra 
cointeresării materiale și morale, în 

concordanță cu interesele întregului popor
în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie

rilor care mai există între munca fi
zică și intelectuală, calificată și ne
calificată, din industrie și agricultură, 
ca și intre responsabilitatea socială pe 
care o manifestă fiecare om al mun
cii, contribuția membrilor societății 
la dezvoltarea economico-socială 
este obiectiv diferită, fapt ce deter
mină.

Aflată în cadrul unității dialecti
ce dintre scopul nemijlocit al pro
ducției socialiste și mijloacele pen
tru realizarea lui, într-o interdepen
dență structural dinamică deplină 
cu toate componentele mecanismu
lui de funcționare a economiei na
ționale, cointeresarea materială și 
morală își găsește în opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, soluții științi
fice de fond, realiste și de 
mare perspectivă istorico-po- 
litică. elaborate pe baza unei 
concepții unitare. în raport de 
exigențele pe care le impune 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comu
nism.

Tezele, ideile și orientările 
ce caracterizează soluția • ro
mânească in această problemă 
fundamentală 
economic sînt 
lumul recent 
tura politică 
materială și morală in etapa 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate". Prin 
acest volum se continuă pre
zentarea unei noi părți din 
opera economică a președin
telui României socialiste dedi
cată făuririi unei economii na
ționale moderne. armonios 
dezvoltată in profil de ramu
ră și teritorial, capabilă să-și 
autocentreze și autoconcentre- 
ze forțele proprii în direcția 
dezvoltării rapide și multilate
rale.

Concepută ca un principiu 
fundamental al mecanismului 
de funcționare a economiei 
naționale, cointeresarea mate
rială — în. viziunea volumu
lui pe care îl prezentăm — 
este chemată să pună în func
țiune și să armonizeze inte
resele personale cu cele de 
grup și 'generale, pe baza 
unui siste’m de priorități obiectiv- 
determinate, în cadrul autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare, să creeze cu 
ajutorul pirghiilor economico-finan
ciare suportul real al interdepen
denței dinamice care trebuie să se 
formeze între gradul de satisfacere 
a nevoilor materiale și spirituale ale 
oamenilor și contribuția lor la dez
voltarea economico-socială. la pro
gresul general al societății noastre 
socialiste.

în condițiile în care producătorii 
bunurilor materiale și spirituale sînt 
și proprietarii socialiști ai întregii 
avuții naționale și deci beneficiari 
a tot ceea ce se creează în socie-

tatea noastră socialistă, munca utilă, 
de calitate, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, depusă atit pentru sine, 
cit și pentru societate este criteriul 
suprem, absolut și unic de aprecie
re a fiecărui membru al societății, 
condiția esențială a dezvoltării eco- 
nomico-sociale, a creșterii bunăstării 
materiale și spirituale a întregului| Răspunzînd mobilizatoarelor chemări 

I ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
I
I
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INSUFLEȚITOARE FAPTE DE
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In intreaga țară, in aceste zile premergătoare ale
gerilor de deputați de la 17 martie, oamenii muncii 
depun eforturi stăruitoare pentru desfășurarea in 
bune condiții a activității productive. Răspunzind prin 
fapte vibrantei chemări adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, de la 
inalta tribună a Congresului al IlI-tea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, colectivele de oa
meni ai muncii acționează cu fermitate și hotărire

CĂRBUNE, ȚIȚEI Șl
Din bazinul minier Comănești, co

respondentul nostru Gheorghe Baltă 
ne transmite :

— Minerii 
gerile de la 
deosebite în producție. Astfel, prin 
mecanizarea 
nipulare și transport, prin generali
zarea susținerii metalice în abataje, 
nivelul planificat al productivității 
muncii a fost depășit cu aproape 5 
la sută. Ca urmare, cantitatea de 
cărbune extrasă peste plan de la în
ceputul anului a ajuns la aproape 
4 000 de tone.

Dintr-un alt mare bazin carboni
fer al țării, din județul Argeș, pri
mim vești de la corespondentul nos
tru Gheorghe Cîrstea, care, aflindu-se 
în mijlocul acestui puternic detașa
ment muncitoresc, ne anunță :

— De la începutul acestui an, oa
menii muncii de la întreprinderea 
minieră Cimpulung au extras peste 
plan 6 000 tone de cărbune. Un suc
ces de prestigiu cate oglindește efor
turile de zi cu zi ale minerilor de 
aici pentru a extrage și livra termo
centralelor cît mai mult cărbune. 
Cele mai bune rezultate au obținut

de aici întîmpină ale-
17 martie cu succese

operațiunilor de ma-

COMENZILE LA EXPORT
Corespondentul nostru Silvestri 

Ailenei ne oferă amănunte despre un 
succes cu totul deosebit al harnicu
lui colectiv de la întreprinderea „In
tegrata" din Botoșani.

— Da, este vorba de o realizare cu

PRETUTINDENI,

ț 
pentru îndeplinirea in bune condiții a sarcinilor de 
plan pe acest ultim an al cincinalului. Zilnic sosesc 
la redacție numeroase vești care demonstrează succe
sele importante obținute in întrecerea socialistă de 
clasa noastră muncitoare, de întregul nostru popor. Sint 
rezultate care oglindesc că actuala campanie electorală 
este o campanie a faptelor, a muncii neobosite pen
tru țară, pentru înflorirea continuă și multilaterală 
a României socialiste.

GAZE PESTE PLAN
minerii de la cariera Aninoasa care 
și-au depășit planul cu 2 600 de tone 
de cărbune, urmați îndeaproape de 
cei din Cotești, Pescăreasa și Go- 
deni. Dar să știți că nici petroliștii 
argeșeni nu se lasă mai prejos. Pu
ternic mobilizați de îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, sondorii 
de la Schela de producție petrolieră 
Moșoaia acționează cu fermitate pen
tru a extrage din adîncuri tot mai 
mult țiței, contribuind astfel la dez
voltarea bazei energetice și de mate
rii prime a țării. Prin aplicarea unor 
măsuri tehnice și organizatorice, ei 
au reușit să ridice potențialul pro
ductiv al sondelor și să extragă zil
nic 11 tone țiței peste plan.

La rîndul său, din Sibiu, corespon
dentul nostru Nicolae Brujan ne 
transmite un nou succes al oameni
lor muncii din schelele de producție 
ale Centralei gazului metan Mediaș, 
care, .cu toate greutățile provocate 
de această iarnă deosebit de aspră, 
au extras peste plan de la începutul 
lunii februarie pînă „la zi" 10 mili
oane mc de gaz metan.

ONORATE IN AVANS
totul remarcabilă. Răspunzînd prin 
fapte chemării adresate de secretarul 
general al partidului, de a se acorda 
toată atenția producției pentru ex
port, colectivul întreprinderii a rea
lizat și livrat partenerilor externi

întreaga producție planificată pe pri
mul trimestru al anului. Onorindu-și 
la termenele stabilite toate celelalte 
contracte economice și încădrîndu-se 
in cotele de consum alocate, colec
tivul întreprinderii s-a angajat, în 
cinstea alegerilor de deputați de la 
17 martie, ca pină la șfîrșitul pri
mului trimestru al anului să livreze 
la export produse în valoare de a- 
proape 12 milioane lei. Un frumos 
angajament pe care cu siguranță co
lectivul botoșănean îl va îndeplini.

Aflat la Combinatul metalurgic din 
Tulcea, corespondentul nostru Necu- 
lai Amihulesei ne relatează :

— Mobilizîndu-se exemplar pentru 
îndeplinirea ritmică și în condiții de 
înaltă calitate a planului la export, 
oamenii muncii din combinat au ob
ținut, îrî perioada care a trecut de, 
la începutul anului, rezultate remar
cabile în onorarea contractelor. Ei au 
realizat integral comenzile de ex
port pe primele două luni ale anu
lui. Pină la șfîrșitul lunii februarie, 
metalurgiștii tulceni vor livra peste 
prevederi partenerilor din mai multe 
țări europene peste 7«<.tone de. fero- 
silicomăngan de calitate superioară.

Din județul Brașov primim vești 
de la corespondentul nostru Nicolae 
Mocanu :

— Oamenii muncii din cadrul în
treprinderii de utilaj chimic Făgă
raș, angajați cu întreaga lor capaci
tate in întrecerea socialistă ce se 
desfășoară in cinstea alegerilor de la 
17 martie, se preocupă stăruitor de 
realizarea exemplară a producției . 
destinate exportului, de respectarea 
cu strictețe a termenelor de livrare.

(Continuare in pag. a V-a)

MUNCĂ

La întreprinderea de con
strucții navale Constanța a în
ceput construcția celui mai mare 
doc plutitor realizat pinâ acum 
in România, cu o putere de 
20 000 tone-forță și destinat ri-‘ 
dicării navelor de mare tonaj, 
de pînă la 65 000 tdw, îii vede
rea executării lucrărilor de re
parații și întrețineri. Docul are 
o lungime de 210,6 metri, lăți
mea de 45 metri, iar înălțimea 
la puntea de comandă de 17 me
tri. El va intra in dotarea bazei 
de reparații a întreprinderii de 

. exploatare a flotei maritime 
„NAVROM“ din portul Midia.

începerea construcției celui 
mai mare doc plutitor realizat 
in țară este o expresie a capa
cității tehnice a industriei noas
tre constructoare de mașini, a 
priceperii muncitorilor și spe
cialiștilor din această ramură 
de bază a economiei. Co
lectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de con
strucții navale din Constanta, 
care, prin construcția noului doc 
plutitor, transpune in viață una 
din sabcirtlle liășâte1 de secre
tarul general- al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul vizitelor de lucru De 
șantierul naval constănțean. s-a 
angajat să livreze acest , doc 
pînă la șfîrșitul anului, iar în 
cinstea alegerilor de deputați de 
la 17 martie să încheie debita
rea tablei necesare pontonului 
docului. (George Mihăescu, co
respondentul „Scînteii".

a mecanismului 
cuprinse în vo- 
apărut în Edi- 

„Cointeresarca

popor. In acest fel. se pun bazele 
reale afirmării in societatea noas
tră a principiilor echității și justi
ției sociale, egalității depline între 
toți membrii societății, fără deose» 
bire de 
condițiile
nu poată realiza venituri prin ex
ploatarea muncii altora, singura sur
să de venit fiind munca utilă. Asi
gurarea unei retribuții egale la 
muncă egală pentru toți cetățenii, 
fără deosebire de naționalitate, sex 
sau vîrstă, reprezintă una din marile 
realizări ale noii orînduiri în patria 
noastră, un factor de importanță de
osebită pentru înfăptuirea deplinei e- 
galități in drepturi. Pe baza deosebi-

naționalitate, creîndu-se 
obiective ca nimeni să

ca urmare a aplicării princi
piului retribuției egale la mun
că egală, venituri inegale. în 
aceste condiții, partidul nostru' 
a fundamentat necesitatea unui 
raport echitabil intre venituri
le mici și mari pentru această 
etapă, care să asigure și co
interesarea materială, dar și 
ridicarea veniturilor oameni
lor muncii.

In aplicarea principiului co
interesării materiale, secretarul 
general al partidului atrage a- 
tenția asupra faptului că socie
tatea noastră socialistă, ca, de 
altfel, orice societate, nu poate 
consuma mai mult decît pro
duce, că, în general, nu poate 
și nu trebuie să consume nici 
tot ceea Ce produce, pentru că 
trebuie să fie asigurate în per
manență resursele necesare 
reproducției lărgite, acumulă
rile pe care le necesită dez
voltarea și modernizarea pu
ternică a bazei tehnico-mate- 
riale, a forțelor de producție 
— ca temelie trainică a bună
stării generațiilor de astăzi_ și 
de mîine. „Este de Ia sine în
țeles — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că fondul de 
retribuire este nemijlocit le
gat de producția generală, de 
bunurile materiale pe care le 
producem, de produsul social, 
de venitul național, de rapor
tul dintre fondul de consum 
și fondul de dezvoltare". In- 
țelegînd în toată complexita
tea și profunzimea lor inter
dependențele dinamice care se 
creează intre fondul de con
sum și fondul de acumulare, 
pe de o parte, și produsul 

pentru sine și produsul pentru 
societate, pe . de altă parte, parti
dul nostru concepe armonizarea 
elementelor sistemului de intere
se în cadrul unui orizont înde
lungat de timp, pornind de la ade
vărul că atit prezentul, cît și viito
rul omului sînt rezultatul muncii 
care trebuie să se bazeze mereu pe 
cele mai noi cunoștințe ale științei 
și tehnicii, ale cunoașterii în gene
ral.

La nivelul actual de dezvoltare a 
forțelor de producție și de maturi-

Dr. Constantin C. POPESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

La temelia progresului și bunăstării:
UN PROGRAM DE INVESTIȚII FĂRĂ PRECEDENT

Țara întreagă înfățișează acum, 
în preajma alegerilor de deputați 
pentru Marea Adunare Națională 
și consiliile populare, tabloul însu- 
flețitor al unor grandioase înfăp
tuiri obținute de poporul nostru in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. Economia românească a 
continuat să se dezvolte în ritmuri 
dinamice, dispune astăzi de o in
dustrie modernă, de înaltă produc
tivitate și eficiență, de o agricul
tură avansată și un puternic poten
țial de cercetare științifică. Aceste 
realități, reflectate pregnant în noul 
chip al orașelor și satelor țării. în- 
tr-o nouă calitate, superioară, a 
muncii și a vieții sint indisolubil 
legate de înfăptuirea unor ample 
si complexe programe de investiții. 
Harta țării stă mărturie elocventă 
acestui uriaș efort constructiv, prin 
sutele de capacități productive con
struite an de an. prin modernele 
cartiere de locuințe și obiectivele 
social-culturale înălțate pretutin
deni și cunoscute nouă, tuturor.

Ca să ne facem o imagine cit 
mai fidelă asupra . dimensiunilor 
acestor programe tot mai mari de 
investiții, să reamintim că. pentru

perioada 1981—1985, sînt alocate 
fonduri materiale și financiare în
sumind 1 200 miliarde lei. Orienta
te cu precădere spre dezvoltarea 
producției materiale, acestea vor 

- asigura punerea în funcțiune a cir
ca 1 850 capacități de producție noi, 
de pe urma cărora se vor obține 
sporuri mai mari de producție și 
de venit’ național, un susținut pro
gres economic și social.

Alocarea unei părți însemnate 
din venitul național pentru dezvol
tare reprezintă, în mod evident, o 
opțiune fermă a partidului nostru, 
a secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, opțiune iz- 
vorîtă din aspirațiile supreme ale 
poporului. Intr-adevăr, practica, 
viața au validat pe deplin că rata 
înaltă, optimă a acumulării repre
zintă condiția hotărîtoare pentru 
dezvoltarea și modernizarea in 
ritm înalt a forțelor de producție, 
pe fundamentul temeinic al indus
trializării socialiste, pentru sporirea 
continuă a puterii economice a tă
rii și a venitului național și ridi
carea, pe această bază, a gradului 
de civilizație materială si spirituală 
a tuturor oamenilor muncii.

Dacă privim harta economică a 
țării vedem că nu există zonă, nu 
există județ in care să nu se fi 
construit, în acești ani, noi și mo
derne obiective industriale, ansam
bluri urbanistice impunătoare, edi
ficii destinate învățămîntului și 
științei, culturii și ocrotirii sănătă
ții. Un număr impresionant de 
orașe și localități au cunoscut și 
cunosc o puternică afirmare în 
viața economică și socială. Partidul 
nostru promovează cu stăruință și 
rigoare științifică această politică 
de amplasare rațională și armo
nioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării, cu con
vingerea fermă c& progresul eco
nomic și social al tuturor zonelor 
și județelor țării constituie condi
ția primordială a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României. Determinînd 
ample consecințe pozitive pe toate 
planurile vieții economice si sociale 
și. în primul rînd. consolidînd baza 
economică a deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor pa
triei. fără deosebire de naționali-

(Continuare in pag. a V-a)

in- 
nu 

co- 
ne-

nu pe 
noastră 

iemeinic

deplin puse în va
in România, acela 
adus la lumină va- 
talentele. energiile

Conștiința permanenței

Dina COCEA

1200 MILIARDE LEI

Sub semn înalt
și temerar

Venind din îndelung trecut, 
Urcăm spre orizontul clar 
Al unui timp din nou crescut 
Sub semn înalt și temerar.

Zarea Istoriei se-aratâ, 
Atit de vie sub pleoape I 
Sfirțit i veac și, totodatâ, 
De lung mileniu, e aproape

Prag nou ne-așteaptă. Și, spre el 
Ne îndreptăm cu siguri pași, 
Purtind același nobil (el, 
De la străbuni către urmași,

Oricîte încercări spre creste 
Am mai avea de înfruntat, 
Partidul Comunist ne este 
Stegar lucid și încercat.

Izbînda, știm, ii incununâ 
Pe cei netemători la greu 
De-i drum prielnic sau furtună 
Suim încrezători mereu.

In fruntea-ntregului popor 
Se află-al patriei Erou 
Neostenit, cutezător, 
Stîrnind al faptei cald ecou

Cuprinsă-i astăzi mindra țară 
De larg elan cetățenesc 
Cu-ardoare revoluționară 
Mari ctitorii visăm. Și cresc.

Ni-i vrerea simplă și firească 
Noi, „bună pace" vrem să fie 
Și vrem statornic să-nflorească 
Slăvită noastră Românie.

Corneliu ȘERBAN

Bogăția supremă și inepui
zabilă a unei națiuni, a- 
ceea care face ca numele 
său să se înscrie cu dem
nitate în concertul popoa
relor lumii constă in forța 
de creație, in energia crea
toare a oamenilor care o 
compun. Au fost secole 
lungi cind cea mai mare 
parte a acestei uriașe bo
gății umane, al cărei depo
zitai- și stăpin legitim este 
poporul, s-a consumat dacă 
nu in van atunci cel puțin 
în tipare înguste, guverna
te de relații sociale pro
fund inechitabile in virtu
tea cărora tocmai cei care 
munceau dispuneau in cel 
mai scăzut grad de avuția 
națională. Intr-adevăr, așa 
cum spunea Eminescu, 
„munca este bogăția supre
mă a unui popor" și po
porului nostru îi este ca
racteristică dragostea de 
muncă, respectul față de 
cel care muncește, stima 
pentru cei care merg pe 
propriile lor picioare, cu 
fruntea sus și disprețul față 
de paraziți și parazitism. 
Iată de ce instaurarea 
muncii la rangul de valoa
re supremă, definitorie 
pentru locul omului in so
cietatea socialistă pe care 
o făurim se vădește a fi 
intr-un acord intim, pro
fund. de substanță si cu 
însușirile și năzuințele spe
cifice ale poporului român 
Dar pentru ca aceste 
sușiri. șl năzuințe să 
rămînă ascunse, ca o 
moară îngropată, este 
voie să li se dea șansa unui

țel de atins, a unor obiec
tive in făurirea cărora ele 
să fie 
loare.
care a 
lorile.
tuturor fiilor patriei, punin- 
du-le in față idealuri noi, 
obiective nevisate de înain
tași este Partidul Comunist 
Român, un partid al clasei 
muncitoare, al întregului 
popor. In special in ulti
mele două decenii, de cind.

Ia cirma partidului și a 
statului se află cel mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — uriașul bloc 
de marmură al energiei 
naționale se arata intr-o 
strălucire neegalată de nici 
o altă epocă din milenara 
noastră istorie. Nu este 
nevoie decît să-ți arunci 
ochii peste țară, să privești 
orașele și satele noi. să 
simți inima puternică a in
dustriei românești socialis
te. moderne și in continuă 
modernizare, să pui. cum 
spune poetul, timpla pe 
sufletul cald și vibrant al 
țării spre a intelege uria
șele dimensiuni ale puterii 
de creație ie care e in 
stare un popor liber, stă
pin la el acasă și de aceea 
hotărî! să-și făurească in 
libertate și dragoste , de 
țară propriul său viitor.

Dar toate acestea, și liber
tatea. și) demnitatea, și. 
uneori, chiar dragostea de 
țară, de trecutul ei de lup
tă și jertfe n-au venit de 
la sine, n-au picat din cer. 
ci sini efectele luminoase 
ale unei munci conștiente, 
ale unei activități intense 
și pline de abnegație des
fășurate sub flamura idea
lurilor pe care partidul, 
secretarul său general 
le-au făcut să rodească in 
mintea și inima tuturor ro
mânilor. A meritat și me
rită să muncim, invingind 
orice greutăți, trăim intr-o 
epocă și într-o țară nouă 
în care munca este supre
mul mod de afirmare uma
nă. A meritat și merită să 
facem totul pentru a da 
viață orientărilor partidu
lui. pentru a păși cu în
credere pe drumul măreț 
al viitorului comunist. în
crederea noastră, a milioa
nelor de oameni care ne 
pregătim să dăm votul 
candidaților in alegerile de 
la 17 martie se bizuie pe 
fapte palpabile, 
vorbe. încrederea 
are argumentul 
ai noului chip al patriei, al 
creșterii necontenite a a- 
vuției naționale, al liber
tății în care ne făurim pro 
priul destin și al demni 
tății cu care fiecare 
tre noi. indiferent 
muncim, ne afirmăm 
nar personalitatea, 
de creație talentul 
fi in primul rind oameni.

(Continuare in pag. a V-a)

ÎN ALEGERILE DE LA 17 MARTIE
Un vot pentru împlinirile sotialiste ale prezentului, 
un vot pentru viitorul luminos al patriei noastre 

MĂREȚE CTITORII CARE VOR DĂINUI PESTE VEACORI
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MUNCĂ RODNICĂ, EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ IN ÎNTREAGA ECONOMIE!
■ Cum acționează colectivele de oameni ai muncii pentru înfăptuirea 

exemplară a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului?
■ Cu ce fapte deosebite de producție întîmpină alegerile de la 17 martie?

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ

-îndeplinit ritmic și integral
Și oamenii muncii de la întreprin

derea mecanică din municipiul Ba
cău aplică cu strictele măsurile sta
bilite prin programul privind regi
mul de lucru pe perioada de iarnă, 
adoptat de conducerea partidului. 
După reorganizarea schimburilor de 
lucru au fost menținute în funcțiu
ne numai utilajele și instalațiile 
strict necesare. Au fost oprite, între 
altele, trei linii de tratament termic 
secundar, o linie de zincare și un 
utilaj de încălzire prin inducție a 
barelor de metal, care nu erau în
cărcate la capacitatea nominală, sar
cinile de producție ale acestora fiind 
preluate de utilajele similare men
ținute în funcțiune. La unele uti
laje din atelierele de scule și repa
rații, de debitare a materiilor pri
me etc., timpul de funcționare a 
fost redus la jumătate, ceea ce a 
permis. în perioada care a trecut 
de la începutul anului, reducerea 
consumului cu circa 200 MWh ener
gie electrică, față de norma de con
sum. Rezultatul obținut în direcția 
economisirii energiei se cuvine re
marcat cu atît mai mult cu cit si în 
aceste condiții întreprinderea băcă
uană și-a îndeplinit zi de zi sarci
nile la producția fizică, absolut la 
toate sortimentele, onorîndu-șisîn 
mod ritmic și la termenele stabilite

contractele încheiate cu partenerii 
interni și externi. Mai mult, au rea
lizat peste plan circa 100 tone de 
organe de asamblare și au depășit 
cu 25 Ia sută planul la export.

Acestea sint faptele ce atestă fer
mitatea cu care acționează acest 
harnic colectiv pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului. Semnificativă pentru mo
dul în care și-a desfășurat ac
tivitatea colectivul de aici este 
următoarea precizare: întregul spor 
de producție a fost obținut numai 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Datorită hărniciei oameni
lor, mai bunei organizări a produc
ției, introducerii unor tehnologii 
moderne de lucru, nivelul planificat 
al productivității muncii a fost mai 
mare cu aproape 20 la sută decit in 
aceeași perioadă a anului trecut. 
iDornic să răspundă prin fapte che
mării adresate de secretarul gene
ral al partidului de la tribuna înal
tului forum al democrației și uni
tății noastre socialiste, colectivul de 
aici își intensifică acum eforturile 
pentru a întîmpină alegerile de la 
17 martie cu rezultate și mai bune 
în îndeplinirea sarcinilor de plan.

Din multitudinea acțiunilor între
prinse pentru mai buna organizare 

a muncii rețin cu deosebjre atenția 
cele din secția de producție unde se 
realizează elemente de asamblare 
pentru industria constructoare de 
mașini și industria chimică. Aici, ca 
și în celelalte secții și ateliere 
„cheie" ale producției, numărul 
muncitorilor a sporit în ultima vre
me cu cei care lucrau la utilajele și 
liniile tehnologice oprite în prezent. 
In felul acesta s-au eliminat locu
rile „înguste" de pe fluxul tehnolo
gic, mai precis de la instalațiile de 
tratamente termice și de la mașini
le de finisat organele de asambla
re, ceea ce a determinat și crește
rea simțitoare a producției. După 
cum ne-a precizat subinginerul 
Pavel Avătăjei, șeful secției; prin- 
tr-o mai bună organizare a mun
cii, prin aprovizionarea ritmică 
cu materii prime și materiale, ca 
și prin folosirea intensivă a utila
jelor. producția zilnică a sporit cu 
5—3 tone elemente de asamblare.

Un fapt ne-a reținut mai mult 
atenția în această secție : preocupa- 
rea specialiștilor, a tuturor munci
torilor de aici pentru introducerea 
unor noi tehnologii de fabricație, 
care să conducă atît la creșterea 
productivității muncii, cît și la rea
lizarea unor produse de înaltă teh
nicitate și complexitate, competitive 
pe piața mondială. In atelierele de 
forjă și presă, bunăoară, a fost în
locuită complet tehnologia de pre
sare la cald și așchiere cu cea de 
presare la rece. Noua tehnologie 
asigură pe de o parte realizarea 
unor însemnate economii de metal, 
combustibil și energie electrică, iar 
pe de alta creșterea considerabilă a 
fiabilității produselor. De asemenea, 
a fost introdusă. în premieră, teh
nologia de deformare plastică la 
rece a metalului, prin care se reali

zează organele de asamblare pentru 
automobilele „OLTCIT".

Modernizarea tehnologiilor a per
mis în același timp, după cum ne-a 
precizat- ing. Ovidiu Palade, șeful 

La întreprinderea mecanică din Bacău, principala 
direcție de acțiune - creșterea productivității muncii

serviciului tehnic de proiectare, asi
milarea și introducerea în fabrica
ție a unui număr de 50 noi tipodi- 
mensiuni de organe de asamblare. 
Practic, lunar, în întreprindere se 
realizează circa 700—800 de sorto- 
tipodimensiuni de produse. Aceasta 

în condițiile în care peste 60 la sută 
din producția anului 1985 o repre
zintă produsele noi și modernizate. 
Faptul că de mai multă v^eme nu 
s-a înregistrat nici un refuz, nici o 

reclamație cu privire la calitatea 
produselor din partea. beneficiarilor 
interni și partenerilor externi dove
dește că eforturile depuse de între
gul colectiv și-au atins obiectivul 
propus. Iar ceea ce trebuie reținut, 
multe din produsele realizate la în

treprinderea băcăoană sint livrate 
unor parteneri deosebit de exigenți 
din Anglia, R.F. Germania. Elveția, 
Olanda etc. De fapt, întreprinderea 
își păstrează de ani de zile aceiași 
parteneri externi, iar în acest an 
numărul acestora a sporit simțitor, 
întreaga producție planificată pentru 
export avînd desfacerea asigurată.

în acest sens, comunista Gabriela 
Pădurarii, de la serviciul desfacere, 
rre-a precizat că, zilnic, unitatea pri
mește zeci și zeci de cereri, care de 
care mai urgente, pentru satisface
rea înainte de termen a unor co
menzi, unele chiar în afara contrac
telor. Recent, întreprinderea de co
merț exterior „ROMELECTRO" a 
solicitat să se asigure neîntîrziat un 
lot de organe de asamblare necesare 
la montarea unor linii electrice 
peste hotare. Fără să piardă timp, 
conducerea întreprinderii, comitetul 
de partid au mobilizat muncitorii și 
specialiștii dj.n unitate, s-au făcut 
modificările necesare în programul 
de fabricație, în pregătirea S.D.V.- 
urilor, in asigurarea materiilor pri
me. Eficiența măsurilor luate ? In 
aceste zile se lucrează Ia finisarea 
produselor respective, urmind ca în 
cel mai scurt timp să fie livrate pri
mele loturi. Alți parteneri șxterni 
au solicitat ca produsele contractate 
să fie livrate la dimensiuni măsura
te în țoii, și nu după sistemul metric. 
Pentru aceasta a fost nevoie să se 
modifice operativ o gamă largă de 
S.D.V.-uri. Tot pentru a se satisface 
solicitările partenerilor externi, în 
întreprindere a fost pus în funcțiune 
un modern atelier de acoperiri gal
vanice. La această dată, specialiștii 
unității se preocupă de finalizarea 
tehnologiilor de fabricație pentru 

alte circa 100 de noi sortotipodimen- 
siuni de organe de asamblare, de 
confecționarea unor dispozitive care 
să conducă la dublarea productivi
tății muncii la presele de fabricat 
piulițe.

Sintetizînd efectul practic al mă
surilor luate in ultimul timp, direc
torul întreprinderii, tovarășul Gheor- 
ghe Lungeanu, ne-a spus că oamenii 
muncii s-au angajat ca în întîmpi- 
narea alegerilor de la 17 martie să 
producă suplimentar încă 100 tone 
organe de asamblare și să livreze în 
avans sau in plus la export produse 
în valoare de aproape o jumătate 
de milion lei. Întrucît solicitări exis
tă, părerea unanimă a muncitorilor 
și specialiștilor este că s-ar putea 
realiza cantități mult mai mari de 
produse atît pentru beneficiarii in
terni, cît și pentru piața externă. Q 
singură problemă ar trebui rezolva
tă : aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime de bună calitate. în pre
zent. în întreprindere se resimte 
serios lipsa oțelurilor necesare pen
tru fabricarea organelor de asam
blare, întrucît majoritatea furnizori
lor din cadrul Ministerului Industriei 
Metalurgice au restanțe în livrarea 
materialelor contractate. Cele mai 
mari rămîneri în urmă le înregis
trează întreprinderea „Laminorul" 
Brăila, Combinatul metalurgic Cîm- 
pia Turzii și Combinatul de oțeluri 
speciale Tîrgoviște. De aceea, colec
tivul de aici adresează un apel căl
duros tuturor colectivelor de muncă 
din unitățile furnizoare de a-și 
onora ritmic, la termenele prevăzute, 
obligațiile contractuale.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

CONTRACTELE LA EXPORT
- onorate la termen, 

la un nivel calitativ superior
Imperativul sub semnul căruia,își 

desfășoară activitatea în aceste zile 
oamenii muncii de la întreprinderea 
de confecții Craiova, a doua unitate 
ca mărime cu acest profil din țară 
și care ocupă un loc fruntaș în în
trecerea socialistă din cadrul Cen
tralei industriale a confecțiilor, este 
înscris pe panouri mari în aproape 
toate secțiile de fabricație : „Sarci
nile de export — exemplar îndepli
nite, la un nivel calitativ superior". 
Și este firesc să fie așa întrucît, în 
acest an, 85 la sută din producția 
unității este destinată partenerilor de 
peste hotare, unor firme recunoscute 
din R.F. Germania, O’anda, R.D. 
Germană, S.U.A., Canada.

Căile și modalitățile concrete de 
acțiune în vederea onorării contrac
telor încheiate cu partenerii externi, 
în condiții de calitate superioară și 
la termenele stabilite, problemele 
care mai trebuie rezolvate au fost 
dezbătute pe larg, intr-un înalt cli
mat de exigență și răspundere mun
citorească, în cadrul recentei adunări 
generale a reprezentanților oameni

lor muncii. Cu acest prilej S-a arătat 
deschis, fără ocolișuri, că; mai sînt 
rezerve încă nevalorificate în ce pri
vește sporirea productivității muncii, 
a calității produselor, a eficienței în
tregii activități economice. S-au for
mulat propuneri și sugestii, s-au luat 
angajamente, intr-un cuvînt s-au 
stabilit toate măsurile necesare pen
tru realizarea exemplară a exportu
lui în acest ultim an al actualului 
cincinal.

Am revenit după zece zile în în
treprindere pentru a urmări modul 
cum au început să se materializeze 
propunerile făcute în forumul de 
conducere muncitorească. înainte de 
investigația propriu-zișă să consem
năm faptul că, in ultima vreme, con
siliul oamenilor muncii a luat o serie 
de măsuri deosebite, menite să asi
gure derularea în bune condiții a 
exportului, printre care specializarea 
unor secții și a celor mai bune for
mații de lucru în executarea comen
zilor pentru export. „In general, pro
gramele special întocmite pentru 
producția de export — programe a 
căror înfăptuire se urmărește zilnic 

și se analizează decadal — au în ve
dere toate fazele procesului tehnolo
gic, începind de la receptionarea țe
săturilor, pregătirea fabricației pen
tru fiecare model, întocmirea tehno
logiilor și pînă la recepția finală a 
produselor", ne precizează tovarășul 
Petre Mitran, din cadrul serviciului 
plan-dezvoltare al întreprinderii.

în mod firesc, măsurile stabilite 
în adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii se referă în 
primul rind la activitatea secției a 
IlI-a, unde se realizează aproape 90 
la sută din producția pentru export. 

, Aici,. pe unul din numeroasele pa
nouri ce. alcătuiesc propaganda vi
zuală scrie : „Economisind un centi
metru de țesătură pe produs vom 
putea realiza cu materialele econo
misite 15 rochii pe zi, 450 rochii pe 
lună și 4 900 pe an". La prima ve
dere, s-ar părea că nu există nici o 
legătură între aceste cuvinte-ang^ja- 
ment și sarcinile d'e export. Și totuși 
există. La adunarea generală a oa
menilor muncii, ing. Maria Neacșu, 
șefa secției a III-a, spunea : „Lu
crăm pentru parteneri- foarte exi- 
genți. Avem din partea lor scrisori 
de mulțumire, dar noi trebuie să a- 
vem în vedere și eficiența produc
ției. Mă angajez și propun ca absolut 
toate produsele să fie numai de cali
tate extra și, în același timp, să fie 
realizate cu maximă economie de 
materiale. Pentru aceasta trebuie să 
adoptăm însă o nouă viziune asupra 
controlului de calitate". Ca atare, 
imediat după adunarea generală s-au 
alcătuit colective speciale de control, 
care urmăresc sistematic cum se res

pectă disciplina de producție, stabi
lind pe loc măsuri concrete pentru 
prevenirea și eliminarea risipei de 
materiale, pentru respectarea strictă 
a disciplinei tehnologice .

Un mobilizator angajament al colectivului 
întreprinderii de confecții din Craiova

Tot in cadrul adunării generale a 
oamenilor muncii, ing. Luminița 
Terpeziceanu, șefa serviciului de 
creație, a propus să se mărească nu
mărul de modele oferite partenerilor 

externi, iar vizionarea noildr modele 
să se facă în comun, pe secții, de 
către mai mulți specialiști, astfel in
cit să se asigure încă din faza de 
creație îmbunătățirea calității con

fecțiilor. Cum s-a acționat pentru 
înfăptuirea acestei propuneri ? „Cu 
maximă operativitate, ne spune chiar 
inginera L. Terpeziceanu. In perioa
da care a trecut din acest an am 

creat pentru export 111 modele noi 
și am introdus în fabricație peste o 
sută de produse, care au primit și 
girul specialiștilor, al altor categorii 
de oameni ai muncii din secțiile de 
producție. Din vizionările organizate, 
din observațiile și sugestiile făcute 
de oamenii din producție, în general 
din dialogul purtat am avut de cîș- 
tigat cu toții, și în special noi, crea
torii de modele".

Alte și alte propuneri făcute în 
adunarea generală au început să ro
dească din plin. Și, ceea ce este de 
reținut, principalii animatori ai ac
țiunilor întreprinse sint chiar autorii 
propunerilor făcute. „Chiar in aces
te zile s-au organizat și reluat cursu
rile pentru ridicarea pregătirii pro
fesionale a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, problemă la care 
s-au referit mai mulți participanți 
la dezbaterile din adunarea generală, 
ne spune Ștefan Dragomîr, șeful 
serviciului organizarea producției și 
a muncii. Prima serie de 52 confec
tioned au și început cursurile în ca
drul atelierului-școală al întreprin
derii".

Printre altele, în vederea creșterii 
mai accentuate a productivității 
muncii, în cadrul adunării generale 
s-a făcut și propunerea ca sistemul 
de transport interoperațional meca
nizat, care se dovedește a fi deosebit 
de eficient în secțiile unde s-a apli
cat, să fie generalizat în toată în
treprinderea. Măsurile luate ? Pentru: 
extinderea sistemului, îndeosebi la 
țesăturile din stofă groasă, au și în
ceput lucrările pentru realizarea 
SDV-urilor și utilajelor necesare 
prin autoutilare.

Ce poate exprima însă mai eloc

vent calitatea muncii oamenilor de 
aici decit declarația unuia din parte
nerii de peste hotare ? „Colaborez de 
doi ani cu întreprinderea de confec
ții din Craiova — ne-a spus Widmer 
Hans, reprezentantul firmei „Flick- 
Aktuell" din R. F. Germania. Sînt 
foarte mulțumit de modul cum de
curge această colaborare. Sînt la fel 
de mulțumit de calitatea confecțiilor 
pe care le-am contractat și care sînt 
foarte solicitate la noi în țară. Do
vadă că, în acest an, am contractat 
40 000 confecții pentru sezonul de 
vară și 50 000 confecții pentru sezo
nul de iarnă. Așadar, un volum mare 
de confecții, care onorează ambele 
părți".

O apreciere care, fără îndoială, o- 
norează colectivul întreprinderii din 
Craiova. Și cu seriozitatea care îi 
caracterizează, oamenii muncii de 
aici sînt hotărîți să obțină în conti
nuare noi succese în producție. „Prin 
materializarea propunerilor făcute în 
adunarea generală, prin urmărirea 
zilnică a derulării sarcipilor de ex
port, prin asigurarea unei asistențe 
competente pe fluxul de producție 
și datorită sprijinului acordat de 
centrala industrială, care ne-a asi
gurat contracte, a fost posibil ca, în 
perioada ce a trecut din luna februa
rie, bunăoară, să depășim planul Ia 
producția de export cu circa 5 009 de 
confecții, ne-a spus ing. Constantin 
Nicoiaescu, directorul întreprinderii. 
Este un succes pe care muncitorii și 
specialiștii din unitatea noastră îl 
dedică apropiatelor alegeri de la 17 
martie".

NIcoIae BABAI.AU
corespondentul „Scînteii"

RECOLTE BOGATE, SUPERIOARE
- prin bună organizare, 

pasiune și răspundere
Cooperativa agricolă din Furcu- 

lești — Teleorman este o unitate care, 
ani de-a rîndul, a constituit un punct 
de referință pentru alte unități agri
cole in ce privește modul de gospo
dărire, nivelul de organizare și re
zultatele economico superioare. In 
anul 1975, bunăoară, în condiții de 
neirigare, producția medie de po
rumb a depășit 6 500 kg boabe la 
hectar, realizare pentru care această 
unitate agricolă a fost distinsă cu 
înaltul titlu de Erou al Muncii Șb- 
cialiste. Recolte mari, cu mult peste 
media producțiilor realizate pe an
samblul județului, s-au obținut și la 
celelalte culturi. Desigur, rolul ho- 
tăritor în obținerea acestor produc
ții l-au avut cei 1 000 de cooperatori, 
oameni harnici și de o aleasă cinste 
— de a căror muncă se leagă saltul 
pe care l-a făcut această unitate. 
Iată insă că pe drumul ascendent pe 
care s-a înscris cooperativa agricolă 
din Furculești au apărut, în ultimii 
doi ani. unele obstacole. Concret, 
recoltele la hectar au început să 
scadă, eficiența economică este în 
descreștere și, în mod evident, și 
cîștigurile cooperatorilor. Planul la 
□reducția fizică pe anul 1984 a fost 
ndeplinit doar in proporție de 62 
t sută, cele mai mari nerealizări 
registrîndu-se in sectorul vegetal, 
ică tocmai în domeniul în care co- 
Sratorii de aici se prezentau al- 
ață cu cele mai mari realizări, 
m căutat în darea de seamă pre- 
ată zilele trecute la adunarea ge- 
’.ă a cooperatorilor din Furcu

lești cîteva cifre care puteau să dea 
răspuns foarte clar cauzelor care au 
determinat acest regres nedorit. Este 
vorba de gradul de participare la 
muncă al cooperatorilor, respectiv al 
celor care alcătuiesc forța de mun
că activă a unității. Adică de locui
tori ai satului care trăiesc aici și 
care, în virtutea statutului de coope
ratori, beneficiază de un lot perso
nal. Fie și numai raportîndu-ne la 
aceste elemente, ele sint suficiente 
pentru a spune din capul locului cu 
toată claritatea că desfășurarea unei 
activități efective, susținute, in ca
drul cooperativei nu este nicidecum 
un act benevol, ci o indatorire, o 
obligație. Era deci firesc să găsim 

«asemenea date in darea de seamă 
prezentată la recenta adunare gene
rală a cooperatorilor. Dar nu le-am 
găsit. Le-am găsit însă în fișele con
tabile de evidență. Potrivit datelor 
existente aici, din cei 600 de coope
ratori care ar trebui să aibă drept 
ocupație agricultura, anul trecut au 
participat la executarea lucrărilor 
agricole doar 390 de persoane, din 
care numai 75 au efectuat volumul de 
muncă stabilit de adunarea genera
lă ; 210 cooperatori nu au executat 
nici măcar o normă de muncă, iar 
alți 80 au lucrat doar pentru a-și 
justifica dreptul asupra lotului per
sonal primit în folosință.

Iată o primă explicație la întreba
rea care s-a repetat de mai multe 
ori în adunarea generală : „Se si
tuează rezultatele noastre la nivelul 
maxim al posibilităților actuale ?" 

Nu. Acesta a fost răspunsul ce s-a 
desprins din cuvîntul celor ce au 
participat la dezbateri, răspuns care 
concordă de fapt cu realitatea. Da
rea de seamă a încercat să pună re
zultatele slabe obținute, mai ales la 
grîu, orz, soia, fasole și în legumi
cultura, pe seama greșelilor de ordin 
tehnologic, fapt ce in parte este ade
vărat. Aflăm, bunăoară, că la cerea
le păioase, ca urmare a seminței ne
corespunzătoare și greșelilor făcute 
la semănat și fertilizat, densitatea 
plantelor la recoltare a fost foarte 
mică, ceea ce a dus la diminuarea 
producției cu 25—30 la sută. La cul
tura porumbului, pe ansamblul coo
perativei, s-a obținut o producție 
medie de 5 330 kg boabe la hectar, 
recoltă cu mult sub posibilitățile 
existente aici. O dovadă în acest 
sens o constituie diferențele foarte 
mari înregistrate nu numai de la o 
fermă la alta, ci chiar între echipele 
din cadrul aceleiași ferme. Astfel, 
la ferma nr. 3 pe o solă de 40 hec
tare, unde tehnologiile au fost apli
cate corespunzător, s-au realizat 
16 000 kg porumb știuleți la hectar, 
față de, numai 5 200 kg obținute pe 
o solă învecinată, lucrată tot in acord 
global de o echipă în care coopera
torii nu au participat cu regularitate 
la muncă. Și alte asemenea situații 
pun in evidență moduri diferite de a 
înțelege răspunderea față de produc
ția agricolă.

Dincolo de aceste fapte, important 
este că în adunarea generală coope
ratorii au discutat deschis, în spirit 
constructiv, despre toate aceste pro
bleme, făcînd propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea activității pre
zente și de perspectivă a cooperati
vei. Detașîndu-se oarecum de punc
tul de vedere al consiliului de con
ducere, prezentat in darea de seamă, 
majoritatea celor care au luat cu
vîntul au insistat asupra necesității 
îmbunătățirii actualului climat de 
muncă și, strîns legat de aceasta, a 
stilului de muncă al întregului con
siliu de conducere al cooperativei, al 
președintelui cooperativei, inginerul 
Petre Boboc. „Putem oare să ne de
clarăm mulțumiți de munca noas
tră — întreba Iulian Popescu — de 

vreme ce de doi ani încoace încercăm 
să ne lăudăm doar cu ce am făcut 
înainte ? Nu sînt de acord cu cei 
care caută să pună recoltele mici 
pe seama condițiilor climatice mai 
dificile". In cuvinte pe cit de sim
ple. pe atît de limpezi, el a subliniat 
apoi lipsurile și i-a numit pe cei care

Cîteva concluzii desprinse din adunarea generală 
a cooperatorilor de la C.A.P. Furculești, județul Teleorman

poartă răspunderea pentru recoltele 
slabe realizate pe unele sole. „Dacă 
pe aceste parcele s-ar fi executat lu
crările la timp și se aduna fiecare 
bob, grămada ar fi ajuns și aici la 
fel de mare ca pe tarlalele echipelor 
fruntașe. Dar, de ce să nu spunem 
deschis, sînt în comună unii așa-ziși 
gospodari care n-au prea văzut cul
turile agricole din cimp. Parcă le e 
rușine să ia sapa pe umăr și să iasă 
la prășit, așa cum făceam cu ani in 
urmă, cind cooperativa era fruntașă.

Avem o avere mare, pămînt bun, 
care acum, cind îl putem și iriga, 
poate rodi de două ori mal mult 
decit am recoltat anul trecut. Să-l 
lucrăm însă cum trebuie. Iar pentru 
asta e nevoie să vină toți la muncă".

„Nu este o cinste pentru noi să 
vadă cineva că la o fermă a C.A.P.

Furculești lucrează doar 12 coope
ratori — spunea Florea B. Călin. 
Oricît de harnici ar fi ei, cu atîția 
oameni, culturile nu pot fi prășite la 
timp Era bine ca la adunare să 
participe toți cei care nu vin cu re
gularitate la munca în cooperativă, 
pentru a lămuri lucrurile aici, nu pe 
la colturile străzilor. De altfel, con
siliul de conducere și primăria aveau 
datoria să se ocupe de reintegrarea 
acestora în formațiile de muncă din 
care au făcut parte".

Desigur, participarea la muncă 
este un act de conștiință civică, o 
indatorire elementară. Cit de mult 
contează insă forța mobilizatoare a 
celor puși să conducă activitatea 
cooperativei nu trebuie căutat în alte 
locuri pentru că aceasta s-a dovedit 
cu ani in urmă chiar aici la Furcu
lești. Or, tocmai în această privință, 
consiliul de conducere și președin
tele cooperativei ar trebui să-și con
centreze mai mult atenția. A gospo
dări o avere obștească de mărimea 
cooperativei din Furculești nu este 
deloc simplu și ușor. Trebuie spus 
insă că atît din modul în care au fost 
prezentate lucrurile în darea de 
seamă, cit și din conținutul inter
vențiilor celor care au luat cuvîn
tul s-a desprins că nu există o gîn- 
dire colectivă asupra sarcinilor de 
primă urgență și. cu atît mai puțin, 
de perspectivă. Nu intîmplător au 
lipsit aprecierile cu privire la acti
vitatea consiliului de conducere, pen
tru că perioade întregi ea s-a rezu; 
mat la ceea ce a făcut sau nu pre
ședintele cooperativei. Este îmbucu
rător — așa cum s-a apreciat în a- 
dunare — că președintele își petrece 
toț timpul, de dimineața pînă seara 
tîrziu. în mijlocul cooperatorilor pe 
cimp. conducînd direct mersul lucră
rilor, îndemnindu-i pe oameni să lu
creze cu dăruire și răspundere. Dar 
cît de mult ar fi cîntărit în balanța 
unei munci eficiente dacă la această 
activitate ar fi luat parte toți mem
brii consiliului, alți factori de deci
zie. fie că este vorba de șef de fer
mă sau membru cooperator. Or, este 
foarte greu să tragi la răspundere 
pe membrii consiliului de conducere 
atît timp cît sarcinile nu le-au fost 
repartizate cu precizie, iar unele 
decizii de importanță majoră, inclu
siv în ce privește schimbarea unor 
cadre de conducere, au fost luate 
fără consultarea și aprobarea lor. 
Cert este că președintele cooperati
vei a luat aceste decizii în dorința 
de a întrona mai multă ordine și 
disciplină în activitatea unității, lu
cru absolut necesar în situația ce se 
crease. Dar în calitatea pe care el o 
deține nu are dreptul să acționeze 
sub impulsul unor convingeri perso
nale. Pentru că ceea ce președintele 
cooperativei apreciază drept o in
tenție foarte bună poate fi privită 

cu rezervă de către alți membri ai 
consiliului de conducere.

In unanimitate, cooperatorii și-au 
exprimat convingerea că, în ansam
blul său, consiliul de conducere, 
președintele cooperativei pot și tre
buie să-și îmbunătățească stilul de 
muncă, cu efecte pozitive asupra ac
tivității unității. Iar aceasta trebuie 
să se reflecte in nivelul producțiilor 
ce se vor obține. De altfel, coopera
torii din Furculești și-au propus să 
obțină in acest an, in medie la hec
tar, 5 200—5 500 kg grîu și orz, 15 000 
kg porumb știuleti, 45 000 kg sfeclă 
de zahăr, să realizeze 2 500 litri de 
lapte pe vacă furajată. Sînt niveluri 
care exprimă adevăratul potential 
economic al acestei cooperative. 
Dar pentru realizarea lor, hotări- 
toare este participarea la munca in 
cooperativă a fiecărui țăran, parti
cipare care trebuie să cuprindă de 
pe acum un număr cît mai mare de 
oameni, fie la pregătirea răsadurilor 
de legume, fie in cimp, la fertilizarea 
ogoarelor și semănăturilor, la cu
rățirea canalelor de irigații și pu
nerea în stare de funcționare a echi
pamentelor de. udare, la executarea 
altor lucrări. Cu răspundere trebuie 
acționat acum și în zootehnie, unde 
prin furajarea și îngrijirea cores
punzătoare a animalelor să fie rea
lizate producțiile prevăzute.

Pentru îmbunătățirea substanțială 
a activității cooperativei agricole 
din Furculești este necesar un spri
jin mai ferm și mai eficient din 
partea comitetului comunal de 
partid, organ a cărui intervenție nu 
s-a făcut prea mult simțită în viața 
unității. Iar sprijinul acordat trebuie 
să determine îmbunătățirea climatu
lui de muncă, participarea tuturor 
țăranilor la lucrările agrțcole. aceasta 
constituind condiția hotărîtoare pen
tru redresarea activității cooperati
vei.

Și sintem siguri că în cel mai scurt 
timp destoinicii gospodari din Furcu
lești vor reuși 
cele mai bune 
propus, situind

să înfăptuiască in 
condiții tot ce și-au 
din nou cooperativa

lor intre unitățile de frunte ale jude
țului și, de ce nu, și ale țării.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
Stan ȘTEFAN

BABAI.AU
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ÎN CINCINALUL 1981-1985 ÎN FUNCȚIUNE

17 martie

Oricine privește orașele, satele, județele, localitățile patriei noastre poate 
avințul construcției de locuințe, avîntul noului in industrie, in agricultură, în întreaga viață 
social-culturală, poate vedea că întreaga țară se transformă rapid prin munca entuziastă 
a întregului popor, care înfăptuiește neabătut politica partidului comunist.

- NICOLAE CEAUȘESCU

PROFUNDE TRANSFORMĂRI ÎNNOITOARE
■ In perioada 1981—1985 se înfâptuiește un vast pro

gram de investiții, care se ridicâ la CIRCA 1 200 MILIAR
DE LEI, efort constructiv fără precedent în istoria țării.

■ Pe această bază s-au asigurat modernizarea și dez
voltarea forțelor de producție, darea în funcțiune a CIRCA 
1 850 NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE.

■ Fondurile fixe în economie vor ajunge, la sfîrșitul 
acestui an, la 2 860 MILIARDE LEI, comparativ cu 1 950 
MILIARDE LEI în anul 1980.

■ Prin înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare 
armonioasă a zonelor și județelor țării, ca urmare a unui 
susținut efort de investiții, toate județele dispun de ca
pacități pentru realizarea unei producții de 70 000 LEI 
pe locuitor.

Născut din inițiativa personală și construit sub îndrumarea per
manentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, METROUL BUCUREȘTEAN 
reprezintă nu numai o operă-simbol pentru stadiul înalt atins de 
creația tehnică și științifică românească, dar și o mărturie elocventă 
a esenței umaniste a politicii partidului nostru, politică consacrată 
în întregime ridicării necontenite a gradului de civilizație materială 
și spirituală a întregului popor.

Marele bulevard subteran, de acum o prezență de marcă în geo
grafia Capitalei, leagă rapid, în condiții de confort maxim, puternice 
platforme industriale de un mare număr de cartiere, asigurind de-a 
lungul a 17 stații și pe o distanță de circa 28 km o capacitate de 
transport de peste 50 000 călători pe oră. Noi tronsoane se află 
acum în lucru, urmind ca, pînă la sfîrșitul acestui an și cincinal, dru
mul de fier subteran din inima Capitalei să măsoare 37 km.

Ca urmare a preocupării statornice a partidu
lui nostru, a secretarului său general, pentru dez
voltarea echilibrată și armonioasă a tuturor zone
lor și județelor țării, numeroase orașe și localități 
s-au transformat, în anii actualei legislaturi, în 
CENTRE INDUSTRIALE Șl URBANISTICE PUTERNI
CE, ÎNFLORITOARE. La Zalău, Bistrița-Năsăud, Bo
toșani, Călărași, Giurgiu, Slobozia, Vaslui, Tulcea, 
în multe alte localități au fost înălțate puternice 
platforme industriale, pe harta înnoirilor economi
ce opărind repere ale unor ramuri cu rol hotărî- 
tor în promovarea progresului tehnic : chimie, elec
trotehnică, construcții de mașini, metalurgie, elec
tronică.

Mutații revelatoare s-au produs și pe plan so
cial. Anual sînt create zeci de mii de noi locuri 
de muncă, cele mai multe în industrie, întărin- 
du-se în acest fel, în permanență, rîndurile puterni
cului detașament al clasei noastre muncitoare.

INSUFLEȚITOARE PERSPECTIVE DE PROGRES
■ In cincinalul 1986-1990 se prevede realizarea unui 

program de investiții însumind 1 350-1 400 MILIARDE LEI.
■ Tot în această perioadă vor fi construite și puse în 

funcțiune PESTE 1 500 NOI CAPACITĂȚI DE PRODUC
ȚIE în toate ramurile economiei naționale.

■ Printre marile obiective care vor fi finalizate în cin
cinalul viitor se numără CANALUL POARTA ALBĂ - 
MIDIA - NĂVODARI și cea mai mare parte a CANALU
LUI BUCUREȘTI - DUNĂRE.

B In fiecare județ se va asigura realizarea unui volum 
de activitate economică pe locuitor de cel puțin 80 000 
LEI anual, iar în 29 de județe acest volum va fi de peste 
100 000 LEI anual.

26 mai 1984. Eveniment memorabil 
înscris în istorie și în viața întregii 
țări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
inaugurează cea mai grandioasă con
strucție din istoria României și una 
dintre cele mai uriașe de acest gen 
din lume : CANALUL DUNĂRE - 
MAREA NEAGRĂ. însemn nou și de
finitiv înscris pe harta planetei, ma
gistrala albastră este în întregime în
truparea geniului constructiv al po
porului român, o realizare de presti
giu și trainică mărturie a forței și ca
pacității creatoare a clasei muncitoa
re, a specialiștilor noștri. O operă de 
artă inginerească de o asemenea am
ploare, cu un înalt grad de dificul
tate, a fost posibilă numai datorită 
dezvoltării puternice a bazei tehnice 
și materiale a industriei noastre, a în
tregii economii naționale.

Prin deosebita sa însemnătate eco
nomică și socială, canalul nu este doar 
o simplă cale de navigație, ci un 
amplu complex economic, cu funcțio
nalități multiple. Scurtînd cu aproa
pe 400 km drumul navigabil al Du
nării spre portul Constanța, asigurind 
condiții pentru utilizarea celui mai e- 
conomic mijloc de transport — apa — 
magistrala albastră dispune de-a lun
gul celor 64,2 km ai săi de trei por
turi fluviale, precurrf și de un mare 
port maritim și fluvial, fiind traversa
tă de 11 grandioase poduri rutiere și 
de cale ferată. Volumul de trafic pe 
care canalul îl va putea prelua anual 
este de 75 milioane tone de mărfuri, 
în timp ce stații de pompare de mari 
dimensiuni vor asigura necesarul de 
apă pentru irigarea și sporirea rodni
ciei pămîntului pe o suprafață de 
220 000 hectare.

Votați, la 17 martie, can. 

ții Frontului Democrației și l 
tații Socialiste, garanția sign, 
a înfăptuirii istoricelor program 
de dezvoltare economică și socială 
a patriei adoptate de Congresul 
al Xlll-lea al partidului, chezășia 
continuării neabătute a mersului 
nostru ferm înainte pe calea 
progresului și bunăstării, a făuririi 
socialismului și comunismului pe 

pamintul României!

UN VOT PENTRU VIITORUL LUMINOS AL PATRIEI NOASTRE

Mărețe ctitorii care vor dăinui peste veacuri
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Din gîndirea economică a președintelui Nicolae Ceaușescu întîmpinarea alegerilor de la 17 martie
0 viziune științifică, unitară asupra cointeresării 

materiale și morale, in concordanță 

interesele întregului popor
(Urmare din pag. I)

și de pro- 
cantitatea, 

_______ __ ,_____ economico- 
socială a muncii utile depuse pre
supune, în concepția secretarului 
general al partidului nostru, ca în
tregul mecanism al cointeresării 
materiale să funcționeze pe baza 
îmbinării stimulării materiale cu 
răspunderea materială, veniturile 
oamenilor muncii fiind astfel di
mensionate, potrivit principiului „de 
la fiecare după capacitate, fiecă
ruia după munca sa", în,raport de 
dezvoltarea generală a societății și 
de contribuția adusă la aceasta.

Corespunzător exigențelor pe care 
le impune afirmarea cu putere a 
principiilor eticii și echității socia
liste în noua etapă de dezvoltare 
economico-socială a patriei noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că nu trebuie să existe limite 
nici în ceea ce privește creșterea 
veniturilor în cadrul stimulării ma
teriale, dar nici în ceea ce privește 
reducerea lor, în cadrul răspunderii 
materiale. Aceasta este, de altfel, 
expresia directă a faptului că ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor membrilor so
cietății nu poate avea loc decit dacă 
se 
tea 
tatea 
baza 
două 
resării materiale 1 pe toate treptele 
structurji organizatorice.

In voțiim, cititorul află o funda
mentare temeinică a modului in care 
stimularea și răspunderea materială 
trebuie să funcționeze atit în cadrul 
cointeresării materiale personale, cit 
și colective, punîndu-se astfel bazele 
unui sistem de pîrghii economico-fi
nanciare și juridico-organizatorice in 
măsură să favorizeze creșterea res
ponsabilii 
cii, orga

zare a relațiilor sociale 
ducțle, repartiția după 
calitatea și importanta

dezvoltă continuu proprieta- 
' socialistă de stat și proprie- 

șocialistă cooperatistă, pe 
promovării cu fermitate a celor 
laturi funds mentale aid cointe-

țj^.tiyturor oamenilor mun- 
uitoconducerii munci-

torești în gospodărirea cu maximum 
de eficiență a părții din avuția na
țională încredințată fiecărui colectiv, 
ca o condiție hotăritoare pentru în
deplinirea sarcinilor de plan de către 
fiecare întreprindere. Fiind și o pîr- 
ghie a conducerii științifice, a repar
tizării raționale a resurselor de mun
că pe ramuri și subramuri. sistemul 
de cointeresare materială este folo
sit de către partidul nostru și în 
direcția atragerii și permanentizării 
forței de muncă in acele sectoare cu 
condiții de muncă deosebite, care au 
o importanță vitală pentru dezvolta
rea echilibrată a economiei naționale, 
sau în direcția ridicării calificării în 
acele sectoare care manifestă cel mai 
puternic efect de antrenare în dome
niul înzestrării tehnico-productive și 
unde societatea face cele mai mari 
eforturi in vederea introducerii celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii.

Pentru dezvoltarea echilibrată a 
economiei naționale, pentru asigura
rea necesităților reproducției socia
liste lărgite și a altor nevoi generale 
ale societății, esențialul este — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca în 
fiecare unitate economică, Ia nivelul 
fiecărui loc de muncă, productivita
tea muncii să crească mai repede 
decît creșterea retribuției, creindu-se 
astfel condițiile reale pentru sporirea 
puterii de cumpărare a veniturilor 
oamenilor muncii, prin acoperirea 
lor permanentă cu mărfuri și 
servicii.

Fundamentînd necesitatea și posi
bilitatea de a reflecta prin pîrghiile 
cointeresării materiale exigențele 
dezvoltării pe baze intensive a eco
nomiei noastre naționale în etapa ac
tuală, secretarul general al partidu
lui a conceput în cadrul procesului 
de perfecționare a mecanismului e- 
conomico-financiar ca formele de 
retribuire — bazate pe acord glo
bal — să asigure corelarea strictă a 
veniturilor cu îndeplinirea planului 
la producția fizică, producția marfă

vîndută și încasată, producția netă, 
la productivitatea muncii și reduce
rea costurilor, la îmbunătățirea ca
lității și competitivității produselor 
și a altor indicatori de eficiență eco
nomică. In acest fel, nu numai că se 
leagă organic veniturile de rezulta
tele muncii prestate, dar se asigură 
și premisele reale pentru ca ridica
rea continuă a nivelului de trai și 
îmbunătățirea calității vieții să aibă 
ca suport trainic creșterea puternică 
a productivității muncii, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, sporirea eficienței cu care se 
cheltuiesc resursele de materii pri
me, combustibili și energie, dezvol
tarea pe baze intensive a întregii 
economii naționale.

Demonstrînd necesitatea perfecțio
nării pe baze echitabile, realiste, a 
aplicării cointeresării materiale în 
raport de noile condiții pe care le 
ridică edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, secretarul 
general al partidului atrage atenția 
asupra faptului că o importantă tot 
mai mare trebuie să o aibă cointe
resarea morală a tuturor oamenilor 
muncii, formele revoluționare pe 
care numai socialismul le poate ge
nera, de transformare a conștiinței 
socialiste pe care o impune calitatea 
de proprietari, producători și benefi
ciari într-o adevărată forță ce de
clanșează energiile creatoare ale ma
selor largi populare.

Unitatea dintre cointeresarea ma
terială și morală constituie, în viziu
nea partidului nostru, a secretarului 
său general, substanța autoconduce- 
rii muncitorești revoluționare și au- 
togestiunii economico-financiare, su
portul social-economic și politico- 
ideologic al manifestării unei largi 
inițiative din partea tuturor oame
nilor muncii în direcția ridicării pe 
o treaptă calitativ superioară a în
tregii activități economico-sociale — 
ca singura cale pentru înfăptuirea

unei calități tot mai înalte a vieții 
întregului popor.

Creșterea puternică a venitului na
țional și, pe această bază, a fondu
lui de consum și a veniturilor reale 
ale tuturor membrilor societății, chiar 
în condițiile deosebit de grele de la 
începutul acestui cincinal, demon
strează pe viu justețea politicii 
P.C.R., care — și în domeniul cointe
resării materiale și morale, ca de alt
fel și în celelalte domenii ale con
strucției socialiste — aplică legită
țile generale, adevărurile universal- 
valabile la condițiile istorice, con
crete ale țării noastre, adueîndu-și 
contribuția la rezolvarea creatoare a 
problemelor pe care le ridică edifi
carea noii orînduiri sociale, la dez
voltarea și îmbogățirea teoriei și 
practicii mecanismului de funcționa
re a economiei socialiste.

Integrind problemele cointeresării 
materiale și morale în cadrul obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale 
în perioada care urmează, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază in Ra
portul prezentat la cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român necesitatea de a condiționa 
funcționarea mecanismului de armo
nizare a intereselor oamenilor mun
cii cu realizarea veniturilor nete ale 
unităților economice, punindu-se ast
fel bazele trainice întăririi autoges- 
tiunii economico-financiare, înfăptui
rii unui nou echilibru și a unei efi
ciente sporite. Pe această bază va fi 
posibil să înfăptuim Programul par
tidului, să creăm condițiile pentru a 
realiza'o economie socialistă multi
lateral dezvoltată, atît din punctul 
de vedere al industriei și agricultu
rii, al invățămîntului, științei și cul
turii, dar și al nivelului de trai și 
al gradului de civilizație. In felul 
acesta se pun temelii trainice trece
rii, în perspectivă, la afirmarea tot 
mai puternică a principiilor comu
niste de repartiție, de muncă și de 
viață.

Oamenii muncii
constructori și cronicari

de istorie nouă
Chipul de azi al unei vechi așezări 

transilvane1
Multe din scrisorile ce sosesc la redacție acum, in preajma alege

rilor de deputați în Marea Adunare Națională și in consiliile populare, 
se referă la modul cum înțeleg oamenii muncii să întîmpine acest 
eveniment de o excepțională importanță în viața politică a țării noas
tre. Trecînd în rev/stă marile realizări obținute în actuala legislatură 
în dezvoltarea localităților, modernizarea întreprinderilor în care 
muncesc, ridicarea nivelului de viață materială și spirituală, semna
tarii prezintă, totodată, succesele, obținute în îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin. Publicăm aici unele dintre ele.

con- 
chi- 
tone

dez- 
con-

fibră tip bumbac ; se află in 
strucție o fabrică de celuloză 
mică, cu o capacitate de 80 000 
pe an.

Pe plan urbanistic se relevă 
voltarea patrimoniului locativ,
strucția unor noi edificii social- 
culturale. Actualul cincinal aduce 
cetățenilor orașului un spor de 
1 500 de locuințe noi. Un frumos 
cartier, cu blocuri cu cinci nive
luri, amplasate în trepte pe panta 
unui deal, va purta numele lui 
Simian Bărnuțtu. Printre noile edi
ficii se numără, de asemenea, un 
spital cu policlinică, un local mo
dern pentru poștă și telefoane, un 
hotel.

In raza municipiului funcționea
ză peste 50 de unități școlare și 
preșcolare, între care două licee și 
citeva școli profesionale. Cei 10 000 
de elevi au la dispoziție, pe lingă 
sălile de clasă. 38 de ateliere pen
tru practică, 28 de laboratoare, bi
blioteci cu peste 100 000 de volu
me. Azi, la Dej există 25 de insti
tuții culturale, între care o casă 
de cultură, o bibliotecă municipală, 
un muzeu, două cluburi.

Mindria firească pentru realiză
rile de pînă acum accentuează și 
mai mult hotărîrea tuturor colecti
velor de muncă din orașul nostru 
de a întimpina alegerile de la 17 
martie cu noi realizări in toate 
domeniile de activitate. Ne vom 
aduce, astfel, și noi contribuția la 
traducerea în viață a vibrantei 
chemări a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a face ca apropiatele 
alegeri să constituie o puternică 
manifestare a voinței întregii noas
tre națiuni de a asigura îndepli
nirea in cele mai bune condiții a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

dintre ele.
pentru prima dată în țară, ‘cără
mizi refractare necesare industriei 
siderurgice, precum și produse pen
tru cuptoarele cu temperaturi înal
te din industria cimentului și sti
clăriei. Fabrica „11 Iunie", care 
înainte producea doar marmeladă, 
a ajuns să realizeze o gamă largă 
de conserve de legume și fructe și 
să livreze cantități sporite de ase
menea produse pe piața internă și 
la export.

Ca urmare a investițiilor masive 
pentru crearea unor noi obiective 
economice, alocate îndeosebi în pe
rioada de după Congresul al 
IX-lea, au fost realizate o între
prindere de prelucrare a lemnului, 
apoi Combinatul de celuloză și 
hîrtie. Fabrica de sucuri naturale 
concentrate, Fabrica de făinuri pro
teice pentru ingrășătorii de ani
male.

Astăzi, municipiul Dej realizează 
echivalentul valoric al producției 
sale din 1944 în mai puțin de două 
zile, iar din anul 1965 — in 24 de 
zile. Diversificarea și ridicarea con
tinuă a nivelului calitativ al pro
duselor au făcut ca mărfurile reali
zate de unitățile locale să fie cu
noscute și apreciate nu numai in 
țară, ci și in numeroase alte țări 
unde

Nu 
care . 
poate minări aparțin actualei 
gislaturi. Astfel, pentru a da un 
singur exemplu, anul trecut a fost 
pusă în funcțiune întreprinderea de 
fibre artificiale, cu o capacitate 
anuală de 30 000 de tone de celo-

Și noi, locuitorii orașului Dej, 
ca și cetățenii întregii țări, am 
trăit in această perioadă apropie
rea marelui eveniment al alegeri
lor de la 17 martie. Și trebuie să 
spun că pentru noi, ca, de altfel, 
pentru toți cetățenii, alegerile în
seamnă nu numai un act prin care 
ne desemnăm reprezentanții în or
ganele puterii, ci și un prilej de 
bilanțuri, de retrospectivă a dru
mului străbătut, atît în perioada 
acesțor ani, cit și. în general, in 
întreaga epocă a construcției so
cialiste.

Aruncînd o asemenea privire re
trospectivă asupra orașului nostru, 
trebuie să spunem că, in urmă cu 

■ patru decenii, această veche așeza
re transilvană nu era decît un 
tirgușor de provincie, unde princi
palele activități erau extracția sării 
la Ocna Dej și ceva negoț cu vite.

In anii noștri, anii construcției 
socialiste, Dejul' a cunoscut o dez
voltare fără precedent pe toate 
planurile, și in primul rînd al ac
tivității industriale. Cele citeva 
unități mai vechi s-au dezvoltat și 
modernizat, incit au devenit de 
nerecunoscut, concomitent cu con
strucția de întreprinderi noi. La 
salina Ocna Dej s-au deschis noi 
galerii, au fost mecanizate lucrări
le de exploatare, introducindu-se 
in subteran, pentru prima dată în 
țară, mijloace de transport auto, 
producția sporind de peste 10 ori 
față de anul 1948. O altă unitate, 
Fabrica de ciment, a. fost profilată 
pe producția de materiale refracta
re și mortare speciale, realizind.
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sînt exportate.
puține dintre înfăptuirile cu 
pe drept cuvint Dejul se 

‘ ' .................... le-

Eugen URICARU

Foto : E. Dichiseanu
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in mu muncii

Emil MOLDOVAN
secretar al Comitetului municipal 
de partid Dej

le personaje;.,, nu 
rații de cititori, 

oricît de „Înte
țită", de „nova- 

poate face ab- 
•a fundamentală 
ea care l-a im- 
înțeles, necesar, 
oces de actuali- 
ința (mai mult 
ifeste) de origi- 
4rii, de cele mai 
d dintr-o nevoie 
d gîndirii artis- 
d intrării în con
opide cititorilor, 
m, de aceea, re- 
imai la interven- 
imii ani, la in- 

țe, la unele ac- 
modei ori înda- 
i, la preluări 
ori texte de- 
tă această pri
cit expresia ne- 

nai aproape de 
>rn bunuri artis- 

spirituale cîștigate 
vouuate
” "n is- --------—----------------și de

gătură 
stabili 
este refe
ri și problema persona- 
literar contemporan ? Este 
it, atit pentru cititor, cit 
îtru cercetătorul aplecat asu- 
-xtelor că în cele din urmă din 
tudinca personajelor unei li- 

uri se alcătuiesc cîteva tipuri, 
bine spus — arhetipuri, ce au 
:ărcătură etico-emoțională con- 
ată, clară, evidentă, aș spune, 
te arhetipuri capătă înfățișări 
tice, relief, consistență în func- 
e talentul autorului și nu doar 
ci și in funcție de interesul (in 
il propriu al cuvintului) citi- 
u>- Valorile fundamentale ale 
îității își găsesc întruchiparea 
in personajele literaturii anti- 

® parcursul istoriei și al isto- 
literare apariția unui nou per- 
i-tip însemnind un eveniment 
îl, consemnind de fapt o 
îbare, un ciștig în conștiința 
la care are nevoie de acest 
personaj. Don Quijote repre- 
nu doar un nou personaj, ci 

schimbare, o mutație chiar, în 
rea socială a epocii. De Ia 
Quijote pipă la Werther, iar 
Werther la Rastignac asistăm 
întreg proces de creștere, ma- 

ire și apoi de viciere a uma- 
Jlui burghez. Sutele de roma- 
îre se înscriu sferei de in- 
ță artistică (și nu numai ar
ii a acestor personaje arhetip 
c decît să reia in tonuri pro- 
iceleași note fundamentale. 
:are literatură națională are 
najele sale cu funcție nodală 
rul cărora se aglomerează, a- 
li cristalelor mai mult sau 
iuțin armonic alcătuite în fio
le mină, operele complemen- 
Cu teama de a greși, îndrăz- 
îă pomenesc aici pe Vitoria 

și Ion, pe Dinu Păturică și 
e Scatiu, pe Alexandru Lă- 
anu, pe Mitică ori pe Ilie Mo- 
e, pe Kesarion Breb ori Călin 
ăceanu, pe Gheorghidiu și 
ol Bologa. pe Cațavencu, pe

Numărul, ordinea, impor- 
lor sînt arbitrare, ceea ce Ie 
e și le conferă autoritate 
omplexifatca lor caracterolo- 
umanitatea lor. Desigur, la 
vedere poate stîrni nedume- 

firmația : Cațavencu ori Pă- 
purtători ai însemnelor uma- 

? Pînă la un punct, eu cred , 
□sibil. Umanismul este in pri- 
ind opus unilateralității. Uma- 

este opus schematismului, 
ent ce profesează acesta din

se 
în-

urmă. Umanismul unui personaj se — ---- Ai‘^vomuuu-1 CU capii-*
citatea de înțelegere și reacție la 
viața reală. Personajele susțin, nu 
impun idei. Cu atit mai mică este 
șansa de viabilitate literară a unui 
personaj monocord, in fond nefiind 
decît o stratagemă de literaturizare 
a unei teorii ori numai a unei 
„teoriolg". A vedea numai în 
roz ori a privi numai în ne
gru, a opta pentru idilism ori 
printr-o frecventă răsturnare a 
clepsidrei, pentru negativism 
(vicii de optică ce au afectat 
intermitent și proza noastră con- 
temporană) o luYne care prin esența 
ei nu înțelege excesele înseamnă să 
comiți delictul de spoliere spiritua
lă. să faci din literatură un mijloc 
de coerciție intelectuală. Complexi
tatea umanismului presupune in
vestigarea pînă Ia capăt (la capătul 
posibil și credibil, desigur) a bine
lui și răului, a certitudinii și in
certitudinii, a clarobscurului și a 
strălucitorului, in general explora
rea fascinantului univers ce încon
joară și umple lăuntric ființa noas

tră. O explorare 
nu lipsită de pri
mejdii proprii și 
figurate, o ex
plorare ce se a- 
seamănă cu toate 

explorările omului în Cosmos și pe 
Terra, avind aceeași năzuință : de 
a da măsură omenească la tot ceea 
ce există in Univers. Mult mai bine 
decit rîndurile de față a exprimat 
această sublimă idee, care stă la 
izvorul ființării noastre așa și aici 
(„Dacă dragoste nu e, nimic nu e“) 
Marin Preda. Dragoste și încrede
re în om, in șansa acestuia de a de
fini lumea necuprinsă din sine și 
din împrejurările sale, apropiate 
ori îndepărtate, ca pe o lume ome
nească. Datoria scriitorului este de 
a ajuta cu literatura sa lupta oame
nilor pentru a fi și a rămine oa
meni. Iar această datorie nu se 
poate împlini decit avind o funcia
ră, temeinică, naturală încredere in 
capacitatea contemporanilor de a 
prețui, înțelege și stăpîni liberta
tea. Marile personaje poartă o ase
menea lumină, capabilă să depă
șească „pozitivitatea" ori „negativi- 
tatea" afectiv-estetică și cine din
tre cei care se gîndesc cu teamă că 
sînt scriitori nu dorește să dea lu
mii un mare personaj? Acesta este, 
trebuie să fie, dealtminteri, obiecti
vul esențial al prozatorilor contem
porani, adică al acelor scriitori care 
se străduiesc să înțeleagă în pro
funzime și să reflecteze memorabil 
(atît în plan etic, cît și în cel este
tic) sensurile fundamentale ale 
existenței noastre, ale epocii și ale 
realităților noastre românești, ale 
umanismului socialist pe care-1 edi
ficăm. Iată de ce cred că se cuvine 
să medităm îndelung asupra vi
brantului îndemn, atit. de clar ex
primat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul prezentat Ia 
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului : „Numai trăind și scriind 
împreună cu poporul, pentru popor, 
participind activ Ia făurirea pre
zentului și viitorului patriei noas
tre, creatorii de literatură și artă 
pot da opere de înaltă valoare, iși 
pot îndeplini misiunea in formarea 
conștiinței revoluționare, in pro
movarea adevăratului umanism re
voluționar al societății noastre so
cialiste, in care tot ce se realizează 
este destinat înfloririi patriei, omu
lui, bunăstării și fericirii sale". Nu
mai creind în cărțile noastre oa
meni care să se ridice la nivelul de 
complexitate instaurat in societatea 
românească de astăzi de noua ome
nie socialistă, racordindu-ne opere
le la dialectica atît de complexă și 
exemplară a vieții vom putea răs
punde acestui clarvăzător îndemn.
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Orientarea școlară și profesională 
a tineretului se integrează, ca pro
blematică, în sistemul de măsuri, 
preconizate de documentele progra
matice ale Congresului al XIII-lea 
al partidului, menite să determine, 
pe baze științifice, făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
printrro folosire mai rațională, nu 
numai a resurselor materiale, ei și a 
potențialului uman. De realizarea a- 
cestei acțiuni, cu deosebită valoare 
socială și economică, răspund în 
principal familia, școala, organizații
le de copii și tineret. întreprinderi
le economice interesate in folosirea 
unor cadre bine pregătite, capabile 
să stăpînească tehnica și tehnologii
le moderne. Dintre acești factori, cel 
care exercită cea mai mare influen
ță asupra copiilor și tinerilor în for
marea aspirațiilor, intereselor și 
idealurilor profesionale este familia. 
Părinții sînt sfătuitorii cei mai apro- 
piați ai copiilor în toate momente- 
le-cheie ale vieții. Și opțiunea pen
tru o anumită școală și, prin ea, 
pentru viitoarea profesie este un a- 
semenea moment important din via
ța unui tînăr.

Cunosc părinții dimensiunile ma
jore ale acestei importante proble
me — orientarea școlară și profe
sională a copiilor lor ? Sînt ei pregă
tiți _ să o rezolve corect (științific)? 
Iată întrebări la care vom încerca să 
răspundem în cele ce urmează, suge- 
rînd și unele soluții.

îndrumarea copilului spre o școală 
și, prin aceasta, spre o profesiune 
este o problemă dificilă, prin com
plexitatea ei. și foarte importantă, 
prin consecințele și implicațiile ei. 
Ea constă în temeinica cunoaștere a 
copilului și. in funcție de aceasta, în 
formarea lui pentru muncă.

Ce ar.trebui să cunoască părinții 
cu privire la copil ? a) Ce dorește ,ă 
ajungă, ce profesiune îi place în

mod deosebit ? b) Ce poate copilul 
să realizeze mai bine, cu mai mult 
succes ? c) Ce profesiuni sînt mai 
solicitate și mai necesare în zona în 
care trăiește, ca și pe plan național? 
In funcție de răspunsurile pe care 
le vor avea la aceste întrebări (părți 
componente ale complexei probleme 
a orientării), își vor putea desfășura 
cu folos munca de îndrumare a co
pilului.

Să le analizăm, acum, pe rînd.

a țăriiSporește o mare bogăție
fțrea n peste 20 de ha. Aceasta in- îitl cu, m za uret, rrtxincă am 
aaaugaț personal fondului forestier 
al țării peste 300 de hectare de 
pădure. Nu există bucurie mai 
mare pentru mine decit să văd a- 
ceastă pădure tinără cum crește, 
an de an tot mai înaltă, tot mai 
viguroasă ! Desigur, această mun
ca este o părticică a acțiunii mari 
de reimpădurire ce se desfășoară 
la nivelul_ județului. Anul trecut, 
de pildă, in județul nostru s-au 
făcut împăduriri pe o suprafață to
tala de aproape 2 300 ha, iar pen
tru anul acesta se prevăd 2 105 ha. 
vr7, ,Directivele Congresului al 
XIII-lea al partidului se mențio
nează că in domeniul silviculturii, 
m cincinalul viitor se va acționa 
pentru înfăptuirea sarcinilor din 
,,P) ogTciniul național**.  Vor fi reîm.- 
pădurite și împădurite toate supra
fețele, prevăzute pentru această 
perioadă. Arboretele slab produc
tive vor fi înlocuite cu specii va
loroase din punct de vedere eco
nomic și repede crescătoare, va 
spori productivitatea pădurilor, se 
vor*  executa construcții hidrotehni
ce în scopul amenajării torenților, 
nor fi valorificate cantități sporite 
de produse ale pădurii. în toate 
domeniile noastre de activitate se 
va~ pune accentul pe creșterea ca
lității lucrărilor realizate. Personal, 
voi face tot ce-mi va sta în pu
tință pentru ca in cantonul Poiana 
Mărului pădurea să-și înalte tot 
mai mindră fruntea spre cer.

Vasile BERHECI 
pădurar. Ocolul silvic Mălini, 
județul Suceava

pre realizările actualei legislaturi, 
in general ale anilor noștri atit de 
bogați in înfăptuiri, se are in ve
dere rezultatele in domeniul in
dustriei al construcției de locuin
țe etc. în rindurile de mal jos, aș 
dori să relev aspecte dintr-un alt 
domeniu de mare insemnătate atit 
pentru economia națională, cit și 
pentru viața oamenilor, pentru me
diul înconjurător, pentru însăși 
frumusețea patriei. Este vorba de 
sprijinul pentru creșterea păduri
lor. Da, sprijin, căci pădurea nu 
crește întotdeauna de la sine, cum 
poate iși închipuie unii, ci are ne
voie adesea și de ajutorul atent al 
omului. Principalul ajutor îl repre
zintă, desigur, împădurirea supra
fețelor de pe care pădurea a fost 
taiață și a celor improprii agricul
turii. Pe lingă împăduriri, se exe
cută. anual, completări ale planta
țiilor din anii precedent!, se refac 
lucrări silvice calamitate, se între
prind operațiuni de ajutorare a 
regenerării naturale, de combatere 
a dăunătorilor.

Programul P.C.R., Directivele 
Congresului al XIII-lea, sarcinile 
puse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in fața silvicultorilor 
privind gospodărirea mai bună a 
fondului forestier sint menite să 
asigure valorificarea rațională a a- 
cestei neprețuite avuții naționale. 
O expresie clară a preocupărilor 
conducerii de partid și de stat pen
tru buna îngrijire a pădurilor o 
constituie „Programul național 
pentru conservarea și dezvoltarea 
fondului forestier în perioada 
1976—32010".

Și noi, silvicultorii, întîmpinăm

tie Pe par
cursul actualei legislaturi ne-arn 
îndeplinit și depășit, an de an, 
sarcinile care ne-au revenit. Actua
lele alegeri ne vor găsi în plină 
campanie de primăvară de împă
duriri. Vom folosi fiecare zi bună 
de lucru pentru a realiza și depăși 
planul și in acest an cind avem de 
executat lucrări pe o suprafață de 
56 800 hectare. Ca urmare a indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se acordă o atenție spo
rită nu numai împăduririlor, ci și 
regenerării naturale a pădurii.

O preocupare constantă a silvi
cultorilor o constituie asigurarea 
materialului de împădurit (semin
țe. puteți. butași) de calitate supe
rioară. Pentru producerea puieți- 
lor necesari anul acesta și in cei 
următori au fost asigurate canti
tățile necesare de semințe și de 
butași.
, Continuăm și în 1985 acțiunea de 
înlocuire a arboretelor slab produc
tive cu specii de valoare economi
că ridicată, punem in valoare, prin 
împăduriri, terenuri degradate din 
afara fondului forestier, improprii 
pentru culturi agricole.

Eu lucrez ca pădurar de 15 ani 
la Ocolul silvic Mălini, din județul 
Suceava. Dragostea pentru pădure 
am moștenit-o de la tata, care tot 
pădurar a fost. La concursul „Cel 
mai bun pădurar'1, ce se organizea
ză anual, anul trecut am obținut 
locul I pe județul Suceava. Can
tonul silvic Poiana Mărului, de 
care mă ocup, se întinde pe o su
prafață de 1 000 de hectare. în 
fiecare primăvară asigur împădu-
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fesorii săi și în special pe diriginte, 
care au tot timpul o evidență de 
ansamblu asupra copilului nostru, 
elevul lor. Putem fi astfel bine in
formați asupra rezultatelor pe care 
le are copilul nostru la învățătură, 
disciplinele la care are succese și 
cele la care are rezultate mai mo
deste sau chiar insuccese; ce rezul
tate a obținut la concursurile școlare 
pe discipline de invățămînt sau pe 
meserii (dacă a participat), care sint

vățămint, de eventualele insuccese și 
insatisfacții în exercitarea profesiu
nii alese. Nemaivorbind de efec
tele in plan economic și social pe 
care le au, trebuie să Ie aibă, prac
ticarea meseriilor celor mai adec
vate fiecărui tînăr, munca plină de 
entuziasm, interesul pentru perma
nentă autoperfecționare profesiona
lă și umană.

în alegerea unei școli, respectiv 
profesiuni, un criteriu esențial tre-

Orientarea școlară și profesională 
a tinerilor - misiune de înaltă 

răspundere pentru școală și familie
Este necesar să cunoaștem ce do

rește copilul și tînărul, ce aspiră el 
să ajungă in viață, ce preferințe, ce 
interese și ce idealuri are, deoarece 
nu in toate cazurile acestea sînt 
realiste și.adecvate. Vîrsta fragedă, 
lipsa de maturitate ii fac uneori pe 
copii să viseze, să aspire spre pro
fesiuni care, deși frumoase, nu li 
se potrivesc. De aceea, este necesar 
să fim preocupați de cunoașterea po
tențialului real al copilului nostru : 
adică să vedem dacă este apt pentru 
profesiunea pe care și-o dorește. 
dacă nivelul de cunoștințe pe care-1 
are sau și-1 va putea dobîndi asi
gură deprinderile și aptitudinile ne
cesare practicării ei. Cum putem ști ’ 
aceste lucruri ? Cdnsultînd pe pro-

cercurile pe materii pe care le frec
ventează și cu ce rezultate Cu a- 
ceste informații de ansamblu, primi
te din partea dirigintelui și a școlii, 
"pe care colectivele didactice sînt 
chemate să le ofere cu maximă com
petență și solicitudine, părinții își 
pot forma.o imagine clară șl realistă 
asupra potențialului (intelectual 
și aptitudinal) al copilului, ima
gine absolut necesară pentru a 
da caracter adecvat activității lor de 
orientare școlară și profesională. In 
acest fel se vor putea și corecta e- 
ventualele aspirații și dorințe nea
decvata ale copilului. Orientați ast
fel. copiii și tinerii vor fi scutiți de 
surprize neplăcute la concursurile de 
admitere pe diferite trepte de în-

buie să fie și cel al „cerinței de 
mină de lucru". Dacă nu ținem sea- 
ma_ de aceasta, riscăm să îndrumăm 
tînărul spre „adrese" care nu exis
tă, riscînd ca la sfîrșitul studiilor să 
nu găsească plasament pe măsura 
pregătirii dobîndite. Fără îndoială 
că în orientare pornim de la indi
vidul respectiv, de la ceea ce poa
te el, de la nivelul și calitatea cu
noștințelor, deprinderilor și aptitudi
nilor lui. Toate acestea însă core
late rațional, necesar cu cerințele . 
societății, ale vieții, deoarece cunoș
tințele, deprinderile și aptitudini' 
sale nu sînt valori în sine și pen 
sine, ci ele înfloresc și rodesc 
mai într-o activitate practică

solicită. Aceasta este profesiunea 
caracter social, economic, politic i 
terminant.

Considerațiile de pînă acum ne 
dreptățesc, credem, să afirmăm 
in materie de orientare școlară 
profesională, părinții au de fă. 
două „acorduri" : primul, intre . 
dorește" și „ce poate" copilul și, 
doilea, între „ce poate" el și 
este necesar" pentru societate. ’ 
a realiza aceste acorduri, activ' 
de orientare a familiei devine 
rică și se soldează, de obicei 
succese și insatisfacții atît 
copil cit și pentru părinț; 
unele nereușite la conc 
admitere sau „navetismr 
naj al unor tineri, deci 
ale unei orientări în 
realizat aceste „acorr 
aceste „acorduri" 
fie măsuri de ulti’ 
în „sistem de disp» 
aici, încercăm di 
buie să aibă ce 
educativ de du 
cunoaștere a 
o parte, și p 
(cunoaștere) 
momentul 
spectivă - 
aceste a 
cu școo 
primul 
țială
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în întîmpinarea alegerilor de la 17 martie Cronica zilei

IERI AU CONTINUAT ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Adunări cetățenești pentru propuneri de candidați 
ai Frontului Democrației si Unității Socialiste

5 5 1

în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională
In întreaga tară au continuat sîm- 

bătă să se desfășoare adunări cetă
țenești în cadrul cărora au fost pro
puși candidați ai Frontului Demo
crației și Unității Socialiste in ale
gerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

în județul ALBA — Maria Komițan, 
profesor la Liceul industrial nr. 1 
din Ocna Mureș, și Maria-Rodica 
Margin, director adjunct Ia Liceul 
industrial nr. 1 din Blaj, in circum
scripția electorală nr. 6 — Ocna Mu
reș ;

în județul ARAD — Anton- 
Constantin Hanciu, directorul I.A.S. 
Șemlac. Teodor Avram, inginer-șef 
la I.A.S. Șemlac, și Teodor Șerban, 
directorul I.A.S. Aradul Nou, în cir
cumscripția electorală nr. 5 — Chi- 
șineu-Criș ;

în județul ARGEȘ — Floarea 
Tîrlea, organizator de partid, 
președintele Consiliului unic a- 
groindustrial de stat și cooperatist 
Bîrla, și Maria Chiriță, președintele 
C.A.P. Costești, în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 — Costești ; Ana 
Bălșanu, inginer-șef, la întreprinde
rea de porțelan pentru menaj, și 
Simion Grama, directorul întreprin
derii „Electroargeș" din Curtea de 
Argeș, în circumscripția electorală 
nr. 5 — Curtea de Argeș ;

în județul BACĂU — Nicolae 
Călinoiu, președintele Uniunii com
pozitorilor și muzicologilor, și Cor
nelia Trăilescu, compozitor, în cir
cumscripția electorală nr. 3 — Ba- 
cău-Sud ; Constanța Semeniuc, se
cretarul Comitetului comunal de 
partid Tirgu Trotuș. și Maria Popa, 
secretarul Comitetului comunal de 
partid Helegiu, în circumscripția 
electorală nr. 9 — Tîrgu Ocna ;

în județul BIHOR — Florea Voinea, 
secretar al C.C. al U.T.C., în 
circumscripția electorală nr. 6 — Ti- 
leagd ; Paraschiv Alecu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Ora
dea al P.C.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 1 — Oradea-vest ; Emil 
Mărginean, directorul întreprinderii 
„înfrățirea", și Sferlea Nicolae 
Agud, director adjunct la întreprin
derea „înfrățirea" din Oradea. în 
circumscripția electorală nr. 11 — 
Sînmartin ;

în județul BOTOȘANI — Suzana 
Gâdea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. în cir
cumscripția electorală nr. 3 — Flă- 
mînzî ; Mircea Călin, președintele 
C.A.P. Ripiceni, Dumitru Avătavului, 
președintele C.A.P. Știubieni, și 
Vasile Ursache, președintele C.A.P. 
Coțușca în circumscripția electorală 
nr. 7 — Săveni ;

în județul BRAȘOV — Fejer 
Vilma, membru cooperator !a C.A.P. 
Purcăreni, și Gyerko Roza, șef de 
echipă la C.A.P. Săcele, în circum
scripția electorală nr. 7 — Săcele ; 
Ana Ciurea, directorul întreprinde
rii de stofe, și Marioara Aldica, di
rectorul întreprinderii de produse 
zaharoase. în circumscripția electo
rală nr., 4 — Brașov-gară ;

în județul BRĂILA — Ana 
Mureșan, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, ministrul comerțu
lui interior, în circumscripția elec
torală nr. 1 — Brăila-Sud ; Ion
Ceaușescu, prim-vicepreședinte. mi
nistru secretar de stat la Comitetul 
de Stat al Planificării, în circum
scripția electorală nr. 6 — Făurei ;

în municipiul BUCUREȘTI — 
Aristina Parotă, adjunct al ministru
lui industriei chimice, în circum
scripția electorală nr. 17 — Drumul 
Taberei ; Ilie Văduva, rectorul Aca

demiei de studii economice, și Bratu 
Păun, prorector la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", in circumscripția elec
torală nr. 25 — Dorobanți ; Victor 
Ciobanu, șeful clinicii de medicină 
internă la spitalul „Grivița", și 
Gheorghe Rădulescu, directorul spi
talului „Alexandru Sahia", în circum
scripția electorală nr. 32 — Buftea ; 
Georgeta Ionică, director general al 
Centralei industriei bumbacului, și 
Steliana Istodorescu, director gene
ral al Centralei confecțiilor, în cir
cumscripția electorală nr. 12 — Fe
rentari ; Aurica Ciobanu, direc
torul întreprinderii „Suveica", Stela 
Țurcanu, directorul întreprinderii 
„Aurora", și Ana Livia Iliescu, di
rector adjunct al întreprinderii de 
morărit, panificație și produse făi
noase, în circumscripția electorală 
nr. 27 — Tei ;

în județul BUZĂU — Petre Gigea, 
ministrul finanțelor, in circumscrip
ția electorală nr. 5 — Pogoanele ;

în județul CARAȘ-SEVERIN — 
Ilie Matei, prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., in circumscripția electorală 
nr. 3 — Bocșa ; Vasile Petru Uscat, 
directorul întreprinderii de construc
ții de mașini Reșița, și Nicolae 
Lăzărescu, directorul întreprinderii 
de antrepriză pentru construcții- 
montaje metalurgice și reparații, în 
circumscripția electorală nr. 1 — Re- 
șița-est ; /

în județul CLUJ — general-colo
nel Iulian Topliceanu, în circum
scripția electorală nr. 4 — Cluj-Na- 
poca Mănăștur; Pall Arpad, prorec
tor. și Kiss Ștefan, profesor la Uni
versitatea din Cluj-Napoca. în cir
cumscripția electorală nr. 11 —Gher
la; Aurel Rău, scriitor, redactor-șef 
al revistei „Steaua", și Ionel Silviu 
Vlad, secretar al Filialei Uniunii 
scriitorilor din Cluj-Napoca, în cir
cumscripția electorală nr. 9 — Hue
din ;
în județul CONSTANȚA — Gheorghe 

Dimoiu, directorul întreprinderii de 
construcții navale, și Nicolae Mihai, 
director adjunct al întreprinderii 
de exploatare a flotei maritime „Na- 
vrom", în circumscripția electorală 
nr. ■ 2 — Constanța-Sud ; Dumitru 
Radu Popescu, președintele Uniunii 
scriitorilor, și Gheorghe Bălăiță, 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, 
directorul Editurii „Cartea Româneas
că". în circumscripția electorală nr. 1 
Constanța-est ;

în județul COVASNA — Ștefan 
Rab, prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R., jn cir
cumscripția electorală nr. 4 — Bara- 
olt ; Mona Dobre, director la între
prinderea „Oltul" din Sfintu Gheor
ghe, și Rodica Popescu, vicepreședin
te al Uniunii județene a cooperati
velor de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor, în circumscripția 
electorală nr. 1 — Sfintu Gheorghe ;

în județul DÎMBOVIȚA — 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 9 — Voinești ; Ion Brad, scriitor, 
directorul Teatrului „C. I. Nottara", 
și Ion Dodu Bălan, scriitor, profesor 
la Universitatea din București, în 
circumscripția electorală nr. 7 — 
Răcari ;

în județul DOLJ — Florica 
Popescu, secretarul comitetului de 
partid, prodecan la Facultatea de 
medicină a Universității din Craiova, 
și Elena Niculescu, prodecan la Fa
cultatea de electrotehnică a Univer
sității, în circumscripția electorală 
nr. 2 — Craiova, Brazda lui Novac ;

In județul GALAȚI — Țetiția 
Ionaș și Olimpia Solomonescu, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 6 — Foltești ;

în județul GIURGIU — Ferdinand 
Nagy, ministru secretar de stat la 

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, în circumscripția, elec
torală nr. 3 — Călugăreni; Georgeta 
Oprea, președintele C.A.P Greaca, 
și Mihai Iliescu, inginer-șef la C.A.P. 
Berceni, în circumscripția electorală 
nr. 6 — Hotarele ;

în județul GORJ — Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Motru ;

în județul HARGHITA — Ștefan 
Bîrlea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, în circumscrip
ția electorală nr. 2 — Miercurea- 
Ciuc-sud ; Aurelia Baboș, maistru, 
secretar al comitetului de partid la 
întreprinderea filatura de in și ci- 
nepă, Domokos Magdalena, munci
toare, secretar de organizație de 
bază la întreprinderea de stofe pen
tru mobilă, și Bence Rozalia, mun
citoare, secretar de organizație de 
bază la Filatura de in și cînepă din 
Gheorgheni, în circumscripția elec
torală nr. 4 — Gheorgheni ;

în județul HUNEDOARA — 
Iulian Costescu, director general al 
Combinatului minier Valea Jiului, 
și Gheorghe Marchiș, directorul în
treprinderii miniere Lupeni, în cir
cumscripția electorală nr. 7 — Lu
peni ;

în județul IALOMIȚA — Vasile 
Berbecel, director general al Direc
ției generale județene pentru agri
cultură și industrie alimentară, și 
Radu Zezeanu, director al Trustului 
județean I.A.S. Ialomița, in circum
scripția electorală nr. 4 — Urziceni ;

în județul IAȘI — general-colonel 
Vasile Milea, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, în circumscrip
ția electorală nr. 10 — Vlădeni ; 
Teoctist Arăpaș, mitropolit al Moldo
vei și Sucevei, în circumscripția e- 
lectorală nr. 9 — Belcești. Cameluța 
Beldie, rectorul Institutului politeh
nic, și Lorica Gavriliță, rectorul In
stitutului de medicină și farmacie 
din Iași, în circumscripția electorală 
nr. 2 — Iași-nord-est ;

în județul MARAMUREȘ — 
Veronica Ileana Nicoleta Șăplăcan, 
președintele Comitetului județean 
Maramureș al O.D.U.S.. inginer la 
Centrala minieră Baia Mare, și 
Maria Ofrim, președintele Comite
tului municipal Baia Mare al 
O.D.U.S., activist la Consiliul popu
lar municipal. in circumscrip ia 
electorală nr. 2 — Baia Mare-sud ;

în județul MUREȘ — loan Ungur, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 9 — Gurghiu; 
Maria Burje, inginer, șef de fermă 
la I.A.S. Albești, si Tiana Vasilica 
Micu, inginer la Ferma Criș â I.A.S. 
Sighișoara, în circumscripția elec
torală nr. 4 — Sighișoara ;

în județul OLT — Ion Petre, mi
nistrul construcțiilor industriale. în 
circumscripția electorală nr. 9 — 
Balș ; Damian Munteanu, director 
general al Direcției generale jude
țene pentru agricultură și industrie 
alimentară, și Alexandru Deaconu, 
directorul Trustului județean S.M.A. 
Olt, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Potcoava ;

în județul PRAHOVA — Ștefan 
Korodi. secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., in circumscripția 
electorală nr. 14 — Mizil ; Elena 
Dumitrașcu, președintele C.A.P. Mă
gurele. și Felicia Diaconiță, pre
ședintele C.A.P. Băltești, în circum
scripția electorală nr. 12 — Boldești- 
Scăeni ; Domnica Alexandrescu, 
inspector general al Inspectoratului 
școlar județean Prahova. Emilia 
Corfița, directorul Liceului indus
trial „1 Mai", și- Nela Vasiliu, di
rectorul Liceului industrial energetic 

nr. 2 din Ploiești. în circumscripția 
electorală nr. 6 — Gherghița ;

în județul SATU MARE — 
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus
tiției, in circumscripția electorală nr. 
6 — Livada ;

în județul SĂLAJ — Ana 
Marincaș, economist la întreprin
derea de conductori electrici emai
lați, și Olga Scripcaru, inginer-șef 
la întreprinderea integrată de in din 
Zalău, in circumscripția electorală 
nr. 1 Zalău ; Dochia Farcaș, țăran
că cooperatoare, secretarul Comite
tului de partid la C.A.P. Surduc, și 
Floare Marchiș, țărancă cooperatoa
re. secretarul Comitetului de partid 
la C.A.P. Cernuc, in circumscripția 
electorală nr. 4 — Jibou ;

în județul SIBIU — Albert Klein, 
episcopul Bisericii evanghelice de 
confesiune augustană. membru al 
Consiliului Național al F.D.U.S.. în 
circumscripția electorală nr. 5 —Ag
nita ;

în județul SUCEAVA — Szilagyi 
Dezideriu, redactor-șef al ziarului 
„Elore" in circumscripția electorală 
nr. 3 — Rădăuți : Mariana Adriana 
Bejan, șef de atelier, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de tricotaje „Zimbru", și 
Constantin Toader, secretarul comi
tetului de partid de' la Combinatul 
de celuloză și hirtie din Suceava, 
în circumscripția electorală nr. 1 — 
Suceava-nord ;

în județul TELEORMAN — 
Gheorghe David, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, in circum
scripția electorală nr. 2 — Zimnicea : 
Ștefania Ionescu, președintele C.A.P. 
Putineiu. și Fănica Udma. președin
tele C.A.P. Slobozia-Mîndra, in cir
cumscripția electorală nr. 4 — Sal
cia : Valentina Constantinescu, direc
torul Liceului economic, și Ileana 
Rozeta Dumitrescu, director adjunct 
al Liceului agroindustrial din Ro
șiori de Vede, în circumscripția 
electorală nr. 5 — Roșiori de Vede :

în județul TIMIȘ - Fejes Iuliu, 
secretar al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, in 
circumscripția electorală nr. 10 — 
Sinnicolau Mare ;

In județul TULCEA — Ion 
Anastasiu, prim-secretar al Comite
tului județean Tulcea al P.C.R. — în 
circumscripția electorală nr. 2 — Ba- 
badag ;

în județul VASLUI — Richard 
Winter, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 3 — Negrești : Costică Foarfecă, 
secretarul Comitetului de partid de 
la întreprinderea de rulmenți din 
Bîrlad, și Diomid Năstase, directo
rul întreprinderii de rulmenți. în 
circumscripția electorală nr. 2 — 
Bîrlad ;

în județul VÎLCEA — Florentina 
Crișan, directorul Școlii generale 
nr. 4 din Rîmnicu Vîlcea, și Ligia 
Doina Pîrșcoveanu, director adjunct 
la Grupul școlar auto, în circum
scripția electorală nr. 1 — Rîmnicu 
Vilcea-nord ;

în județul VRANCEA — Vintilă 
Iloria Furtună, directorul I.A.S. Co- 
tești, și Constantin Bazon, directo
rul I.A.S. Măicănești, în circum
scripția electorală nr. 5 — Vulturu.

★
De asemenea. în cursul aceleiași 

zile, în numeroase municipii, orașe 
și comune s-au desfășurat adunări 
cetățenești in cadrul cărora au fost 
desemnați candidați pentru alegeri
le de deputați în consiliile populare 
locale.

în Capitală a avut loc. sîmbătă, 
o adunare jubiliară prilejuită de 
împlinirea a 100 de ani de la în
ființarea primei organizații profe
sionale a ziariștilor din România. 
Organizată de Consiliul ziariștilor, 
adunarea a reunit ziariști din pre
sa centrală și locală, activiști de 
partid, reprezentanți ai uniunii sin
dicatelor pe ramură, muncitori ti
pografi.

Cu acest prilej s-a desfășurat un 
simpozion in cadrul căruia a fost 
marcat evenimentul aniversat și 
s-au subliniat sarcinile actuale ale 
presei și ziariștilor în lumina isto
ricelor hotârîri ale Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.. a concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu despre 
rolul social-politic al presei și al 
gazetarilor comuniști.

în încheiere. într-o atmosferă de 
puternică angajare patriotică, parti- 
cipanții la adunarea jubiliară și la 
simpozion au adoptat o telegramă 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

tv
12.00 Telex
12,05 Lumea copiilor • Tot înainte ! 

știri și reportaje • Povestirile 
unui catalog • Clubul isteților
• Telefilmoteca de ghiozdan (co
lor). Misterul lui Herodot. Ulti
mul episod

12,40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (color) • Uver
tură la album — piese instrumen
tale • Pagini cinematografice 
vesele • Circumscripții ale ini
țiativei — reportaj • Melodii 
populare • La zi in 600 de secun
de • O voce și o chitară — mo
ment muzical interpretat de Culal 
Lăpușneanu • Fapt divers pe ma
pamond • Telesport • Chaplin 
despre... Chaplin (IV) • Viața, 
iubirea cea dintîi — melodii în 
primă audiție interpretate de Vic
tor Socaciu • Inedite — reportaj
• Meridianele cîntecului • Sec
vența telespectatorului

15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) • Agen

dă electorală
19,20 Reportaj ’85. Tara între două le

gislaturi. Tinerețea unui străvechi 
oraș

19.35 ..Cîntarea României1* * (color). De 
pe marea scenă a țării, pe micul 
ecran. Emisiune realizată in co’a- 
borare ou Consiliul Culturii si 
Educației Socialiste și cu Comi
tetul de cultură și educație socia
listă al județului Sălaj

• Rîdeți ca-n viață: SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata morgana — 19, Polițist sau 
delincvent — 15; 17 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13).
• Raliul: COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17: 19.
• Cireșaril: VIITORUL (10 67 40) — 
15; 17; 19.
• Adela: STUDIO (59 53 15) — 10: 
12,30: 15: 17; 19. MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul — 15; 18,30; 
MUNCA (21 50 97).
• Mitică Popescu: POPULAR (35 15 17)
— 15: 47: 19.
• Fapt divers: ARTA (213186) — 9; 
11; 13: 15; 17: 19.
• Nemuritorii — 17; 19, Frumoasa 
Shiniang — 15 : LIRA (31 71 71).
• Nick Carter superdetectiv: BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,45; 10,45; 13; 15: 
17.15; 19,15.
t .einvnisiil : FESTIVAL (15 63 84)

— 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Dublura intră in acțiune: LUMI
NA (14 74 16) — 9; 11; 13: 15; 17: 19.
• Vraciul : VICTORIA (16 28 79) — 9: 
12: 15; 18, FEROVIAR (50 51 40) — 9: 
12: 15; 18, CULTURAL (83 50 13) — 9: 
11,30: 14: 16,30: 19.
• Prințul de peste mări și țări: 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13: 
15: 17: 19.
• Surorile medicale: DACIA (50 35 94)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19.
• Pe urmele șoimului: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11: 13; 15: 17.15; 19.30. 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15: 
17: 19.
• Aventuri în Marea Nordului și
Tatăl meu pe termen scurt : SALA 
MICA A PALATULUI — 10,30; 16;
19.30.
• Aventuri In Marea Nordului: PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15: 17,15:
19.30.
• Cidul: LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45: 11.45: 15: 18.15.
• Desculț in parc: CAPITOL (16 29 17)
— 8.30: 10.30: 12,30: 14.45: 17: 19.15.
• Albă ca zăpada și cei șapte pitici
— 9: 11; 13: 17. Amintirea unei mari 
iubiri — 15: 19: DOINA (16 35 38).
• Kramer contra Kramer: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11.30; 14: 16.30: 
19. UNION (13 40 04) — 9: 11,30: 14: 
16.30: 19.

20,15 Film artistic (color). Ishi. Premie
ră pe țară. Producție a studiouri
lor americane

21.35 Melodii îndrăgite (color)
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

LUNI, 25 FEBRUARIE
20,00 Telejurnal (parțial color) • Agen

dă electorală
20,15 Priorități în economie. Documen

tele Congresului al XIII-lea al 
partidului — Platforma electorală 
a Frontului Democrației șl Unită- 

•ții Socialiste
20.35 Tezaur folcloric (color)
21,00 Roman-foileton (color). Verdi. 

Premieră pe țară. Producție a te
leviziunii Italiene, tn rolul princi
pal : Ronald Pickup. Regia : Re
nato Castellanl. Episodul 2

21.50 Telejurnal (parțial color) 
22,00 închiderea programului

Starea căilor 
de circulație

După cum anunță comandamentul 
special constituit la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicați
ilor, drumurile naționale din întrea
ga țară sînt redate traficului rutier. 
Se mai men'in insă, in multe zone', 
straturi de*  zăpadă bătută și înghe
țată pe partea carosabilă a drumu
rilor, care alternează cu secțiuni de 
drum curățat de zăpadă. Pe aceste 
trasee se acționează pentru combate
rea lunecușului, utilizîndu-se, cu 
precădere, nisip antiderapant.

îptreaga rețea de căi ferate, pre
cum și instalațiile aferente, se află 
in stare de funcționare, iar aeropor
turile din Capitală și din țară sînt 
disponibile pentru utilizare.

Pe Dunărea fluvială, de la Baziaș 
Ia Brăila, navigația este întreruptă 
datorită ghețurilor oprite la km. 998— 
943, 870—863, 493—237 și de la km. 
164 la mila 27. Pe celelalte sectoare 
ale Dunării fluviale curg sloiuri care 
acoperă 50 pină la 80 la sută din lă
țimea fluviului. Pe segmentul de 
Dunăre de la Brăila la Tulcea navi
ghează numai spărgătoare de gheață, 
iar in porturile Brăila, Galați și Tul
cea activitatea este restrînsă din 
cauza gheții și a temperaturilor co- 
borîte.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI KUWEIT

Alteței Sale
Șeic JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH

Emirul Statului Kuweit

KUWEIT

Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi face o deosebită 
plăcere să vă transmit călduroase felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și pace poporului 
kuweitian prieten.

Exprim convingerea că raporturile bune statornicite între Republica 
Socialistă România și Statul Kuweit vor cunoaște o dezvoltare continuă, 
în interesul celor două popoare ale țărilor noastre, al înțelegerii și colabo
rării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare Alteței Sale, 
șeicul Saad Al-Abdullah Al-Salem 
Ai-Sabah, prinț moștenitor și prim- 
ministru al Statului Kuweit,.cu oca

Kuweitul — care a- 
niversează la 25 fe
bruarie împlinirea a 
24 de ani de la procla
marea independenței 
— se numără printre 
principalii producători 
de „aur negru" ai 
Orientului Mijlociu. 
Zăcămintele de petrol 
sînt evaluate la circa 
67 miliarde de barili 
și reprezintă peste 13 
la sută din rezervele 
mondiale, ele consti
tuind baza dezvoltării 
economice a tânărului 
stat arab din regiunea 
de nord a Golfului.

Un exemplu eloc
vent al .drumului de 
adinei transformări pe 
care acesta l-a stră
bătut în ultimul sfert 
de veac îl oferă înfă
țișarea de azi a capi
talei emiratului. Dacă 
înainte de 1961 orașul 
Kuweit era o mică a- 
șezare înconjurată de 
ziduri medievale și cu 
o populație ce nu de
pășea 50 000 de locui
tori. în prezent au 
apărut clădiri moder
ne din beton și sticlă, 
bulevarde largi măr
ginite dfe arbori exo
tici, iar numărul lo
cuitorilor a crescut de 
peste 20 de ori, ajun-

gînd la peste I milion. 
Atit în perimetrul tra
dițional al orașului, 
cit și dincolo de limi
tele sale se desfășoa
ră o viață economico- 
comercială intensă. 
Astfel, la 45 km sud 
de capitală a fost con
struită platforma in
dustrială Shuaiba — 
Ahmadi, cuprinzînd 
rafinării, o uzină de 
desalinizare a apei de 
mare, fabrici de ma
teriale de construcții 
și de produse alimen
tare. La terminalul 
Mina Al Ahmadi acos
tează nave petroliere 
din toate colțurile 
lumii.

Desigur, dezvoltarea 
orașului Kuweit con
stituie doar un aspect 
al transformărilor în
registrate de acest stat 
în anii care au trecut 
de la apariția sa pe 
harta lumii. Un loc 
important în preocu
pările autorităților 
kuweitiene l-a ocupat 
și îl ocupă diversifi
carea economiei națio
nale, ridicarea de noi 
orașe, valorificarea în 
continuare a princi
palei bogății a tării.

Prieten apropiat al

vremea
—» ......... ........... .. ! — t    ----------

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 februarie, ora 20 — 27 
februarie, ora 20. în țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor în cea 
mai mare parte a țării, la începutul 
intervalului. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ninsori slabe locale. 
Vîntul va sufla moderat, cu intensifi
cări la munte și în estul țării, unde.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 10: Titanic vals — 15: Poveste 
din Hollywood — 19; (sala Atelier : 
Harap Alb — 10,30; Fata din Andros
— 14,30: Farul și domnul Valentino 
18,30: (sala din Piața Cosmonauților. 
11 07 57) : Papa dolar — 18,30.
• Filarmonica ..George Enescu**  
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. „Genurile și 
formele muzicii simfonice**.  Concertul 
și simfonia (I). Dirijor și comenta
tor ; Nicolae Racu — 11; (sala Stu
dio) : Portret cameral GEORGE 
ENESCU — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11: Liliacul — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Leonard — 10,30: O noapte la Veneția
— 18.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Luna dezmoșteniților — 10; Neîn- 
semnații — 14,30: Romeo și Julieta 
la sfîrșit de noiembrie — 18,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Răceala
— 10; Anchetă asupra unui tînăr 
care nu a făcut nimic — 14,30; Gus
tul parvenirii — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște 
țărani 10.30; Cerul Înstelat deasu
pra noastră — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mlrîiala — 18,30. 

zia Zilei naționale a acestei țări, 
prin care ii transmite calde felici
tări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și 
prosperitate poporului kuweitian 
prieten.

popoarelor arabe, po
porul român urmăreș
te cu interes și sim
patie succesele obținu
te de poporul kuwei
tian pe calea dezvol
tării economice și so
ciale. între Republica 
Socialistă România și 
statul Kuweit s-au 
statornicit relații de 
colaborare, care cu
nosc un curs ascen
dent. Momente de cea 
mai mare însemnătate 
în această direcție 
le-au constituit întîl- 
nirile la nivel înalt 
din Kuweit și de 
la București, dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și emirul 
Jaber Al-Ahmad Al- 
Jaber Al-Sabah. întîl- 
niri care au prilejuit 
de fiecare dată rodnice 
schimburi de vederi 
de natură să dea un 
puternic impuls conlu
crării româno-kuwei- 
•tiene. Fără îndoială 
că .extinderea în con
tinuare a acestei cola
borări corespunde în
tru totul intereselor re
ciproce, constituind, în 
același timp, o contri
buție marcantă la 
cauza păcii și înțele
gerii internaționale.

izolat, va spulbera zăpada. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 17 și minus 7 grade, mai scă
zute în jumătatea de est a tării, iar 
cele maxime între minus 7 și plus 3 
grade, local mai ridicate în vest. Di
mineața și seara se ,va produce ceață, 
în București : Vremea va continua să 
se încălzească ușor, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi mal 
mult noros, favorabil ninsorii slabe. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 10 și minus 7 grade. Iar cele 
maxime între minus 2 și plus un grad. 
Ceață slabă.

• Teatrul de comedie (14 60 64) : 
Un bărbat și mai multe femei (spec
tacol susținut de Teatrul din Petro
șani) — 18.
• Teatrul „Nottara**  (59 31 03. sala 
Magheru) : Micul infern — 10: Jocul 
de-a vacanța — 18; (sala Studio) : 
Trăsura la scară — 10,30; Acești în
geri triști — 17,30.
• Teatrul Giulești (sala Malestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 10; Cursa de Viena — 15; Anoni
mul venețian — 18,30; (sala Giulești. 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 
11; Milionarul sărac — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase**  
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — n; Doctore, sînt al dv.
— 18; (sala Victoria, 50 58 65) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 18,30. 
•> Ansamblul „Rapsodia română**  
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Bucuroși de oaspeți — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
înțelepții din Helem — 11.
• Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10,30: 
Pinocchio — 18.
• Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77) : 
O fetiță caută un cîntec — 10: Cartea 
junglei — 12: (sala din Piața Cosmo
nauților. 11 07 57) : Punguța cu doi 
bani — 11,30.
• Circul București (10 41 95): Parada 
circului — 10; 15.30; 19.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada în emisie — 15,30; 
Estrada în croazieră — 18.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă Ia încer
care — 18,30.

Pretutindeni, insuflețitoare fapte de muncă Conștiința permanentei
(Urmare din pag. I)
Fentru aite amănunte vă fac legă
tura cu ing. loan Pironea, directorul 
comercial al întreprinderii :

„Realizarea producției destinate 
exportului a fost încredințată unor 
formații de lucru specializate, ceea 
ce a asigurat condiții pentru atinge
rea unor înalte ritmuri de lucru și

PRODUSE NOI, DE 1NALT NIVEL CALITATIV
— Oamenii muncii din tînăra in

dustrie a județului Vaslui, care și-a 
mărit potențialul de producție prin 
intrarea în funcțiune, numai in ul
tima legislatură, a unui număr de 
peste 120 de obiective și capacități 
productive, sînt hotăriți să intîmpi- 
ne cu noi succese alegerile de la 17 
martie, ne comunică corespon
dentul nostru, Petre Necu’a. în 
acest sens, in fiecare unitate se 
acționează stăruitor pentru continua 
înnoire și modernizare a produse
lor și tehnologiilor de fabricație. 
Ponderea produselor noi. moderni
zate și reproiectate reprezintă. în 
prezent. 44,2 la sută din întreaga 
producție-marfă. Demn de subliniat 
este faptul că numai în perioada 
care a trecut din acest an au fost 
introduse în fabricație 57 noi pro
duse, cele mai multe la întreprin
derile ABROM, de rulmenți din Bir- 
iad, „Mecanica", „Textila" Vaslui, 
„Hușana" din Huși.

Din Zalău, corespondentul nostru 
Eugen Țeglaș ne anunță :

— în actuala legislatură, în uni
tățile industriale din județul Sălaj 
au fost introduse in fabricație peste 
1 100 produse și grupe de produse 
noi, cu performante tehnico-func- 
ționale superioare. Gradul de înnoi- 

a unei înalte calități a produse
lor. Astfel, am reușit să depășim 
prevederile planului „la zi" cu 3.2 
la sută. O contribuție de seamă la 
obținerea acestor rezultate au adus 
colectivul secției acoperiri anticoro- 
zive condus de ing. Ion Sas și. in 
mod deosebit, colectivul atelierului 
de emailări utilaje condus de ing. 
Octavian Ciora".

re și modernizare a produselor și 
tehnologiilor a ajuns in momentul 
de față la aproape 60 la sută din va
loarea producțiel-marfă industrială 
realizată in unitățile economice sâ- 
lăjene. Cîteva dintre cele mai re
cente și semnificative produse in
troduse în fabricație : compresoare 
de bobinaj ultrasubțiri. conductoare

NOI LOCUINȚE Șl
Din Botoșani, corespondentul nos

tru Silvestri Ailenei revine comuni- 
cîndu-ne că, în zona centrală a mu
nicipiului, constructorii au dat în fo
losință înainte de termen primele 
200 apartamente dintr-un nou an
samblu de locuințe. Un succes care 
se datorește pasiunii și muncii stă
ruitoare a constructorilor de aici, de
dicat apropiatelor alegeri de deputați 
de la 17 martie. Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, în noul ansamblu de lo
cuințe se vor da în folosință încă 400 
apartamente și aproape 1 500 mp spa
ții comerciale.

Constructorii și cetățenii din ora
șul Sinaia au finalizat cu patru luni 
mai devreme lucrările pentru creș
terea debitului de apă potabilă in 
localitate, ne comunică coresponden
tul nostru Constantin Căpraru. Timp 
de citeva luni, aici s-au desfășurat 
lucrări complexe pentru mărirea de- 

de clasă termică ridicată, aparaturi 
industriale.

Despre preocuparea permanentă a 
oamenilor muncii pentru Înnoirea și 
modernizarea tehnologiilor, vești 
bune primim și de la corespondentul 
nostru Manole Corcaci, care, aflîn- 
du-se în mijlocul specialiștilor de la 
filiala din Iași a Institutului de cer
cetare și prelucrare a cauciucului și 
maselor plastice, a consemnat un 
succes deosebit. Despre ce este vor
ba ? Specialiștii de aici au realizat 
o nouă și eficientă tehnologie de ob
ținere a unor profile cu dimensiuni 
mici și foarte mici din policlorură 
de vinii. Aceste produse, realizate în 
premieră in țara noastră, sînt solici
tate ca materiale izolante în indus
tria electrotehnică, in construcția de 
material rulant de tracțiune și de 
aparataj electric de medie și de 
înaltă tensiune.

LUCRĂRI EDILITARE
bitului de apă potabilă a orașului. 
Pe Valea Dorului s-a construit o 
nouă stație de tratare și filtrare a 
apei acumulate de pe versanții mun- 
toși, s-au construit rezervoare cu o 
capacitate de 1 500 mc, s-au sudat și 
îngropat într-un teren foarte acci
dentat peste 4 km de conductă de 
aducțiune. La toate aceste lucrări, 
cit și ia altele, alături de construc
tori au participat muncitori de la 
întreprinderea de mecanică fină, e- 
levii școlilor și liceelor din locali
tate. „Datorită acestei largi parti
cipări a maselor de cetățeni — ne-a 
spus primarul orașului, Constantin 
Neagu — lucrările au fost executate 
într-un timp mai scurt și cu chel
tuieli mai mici".

Gheorqhe IONIȚA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

condiții, opera de de
clanșare a izvoarelor 
nesecate ale energiei 
naționale, a spiritului 
creator revoluționar 
al poporului. Conști
ent de dimensiunile 
și de anvergura re
nascentistă a construc
ției fără seamăn la 
care cu toții sintem 
chemați să -participăm 
spre propria' împlinire 
și afirmare, poporal 
român a ales și alege, 
ca singura alternativă 
menită să-i asigure 
viitorul liber și fericit: 
a ales și alege progra
mul istoric al parti
dului de făurire a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate și 
înaintării României 
spre comunism. Votul 
de la 17 martie este 
votul energic și ho- 
tărit al întregului po
por pentru prezentul 
și viitorul țării. Este 
un vot al conștiinței 
civice, al demnității 
cetățenești care se a- 
tirmă nestingherite in 
climatul democrației 
muncitorești revolu
ționare din patria 
noastră.

UN PROGRAM DE INVESTIȚII FARÂ PRECEDENT
Una din coordonatele majore ale 

politicii economice a partidului 
nostru constă în orientarea cu prio
ritate a fondurilor de investiții spre 
dezvoltarea ramurilor producției 
materiale. în felul acesta s-a asi
gurat modernizarea structurii eco
nomiei naționale, dezvoltarea mai

(Urmare din pag. I)
Căci tot ceea ce se 
face în România este 
destinat omului, socia
lismul este opera po
porului făurită pentru 
popor, pentru genera
țiile de azi și de 
mîine. Făurind pre
zentul. sintem conști- 
enți, totodată, că a- 
vem datoria de a lăsa 
urmașilor noștri, ge
nerațiilor viitorului o 
tară cit mai înflori
toare, o avuție în 
continuă creștere. Iată 
de ce promovăm cul
tul muncii temeinice 
și durabile, al obiecti
velor înfăptuite rapid, 
dar menite să dureze, 
să înfrunte veacurile. 
La deschiderea gran
diosului canal Du
năre" — Marea Nea
gră. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aprecia a- 
ceastă măreață operă 
a poporului ca fiind 
destinată să dăinuias
că multe secole de 
aici înainte, definind, 
astfel, răspunderea cu 
care noi toți trebuie să 
ne privim propria ac
tivitate, oriunde, am

desfășura-o. Noi nu 
construim nimic de 
dragul de a construi, 
ci cu via conștiință a 
necesității și a dura
tei tuturor înfăptuiri
lor noastre. Poporui 
își pune astăzi, în a- 
ceastă epocă eioică, 
semnătura pe opere 
materiale și spirituale 
menite să facă gloria 
României de azi și de 
mîine, acea Românie 
în numele căreia și 
pentru care ne vom 
da votul nostru la 17 
martie. Este un vot al 
hotăririi de a munci 
așa cum ne cer patria 
și partidul, al încre
derii câ stă in puterile 
noastre să înfăptuim 
ce ne-am propus, al 
speranței îndrituite că 
România de mîine va 
fi așa cum o facem 
azi. Cum de atîtea 
ori a subliniat secre
tarul general al parti
dului. măreața operă 
de construcție în care 
este angajat întregul 
nostru popor nu este 
ușoară, drumul este 
greu, cu porțiuni ne
cunoscute. Cu atit mai 
prețioasă este, în atari

(Urmare din pag. I)
tate. justețea unei asemenea orien
tări fundamentale este demonstrată 
de faptul că. în prezent, in fiecare 
județ s-au asigurat condiții pentru 
realizarea unei producții de 70 000 
lei pe locuitor.

puternică a tuturor ramurilor in
dustriale, a bazei energetice și de 
materii prime a țării, creșterea 
prioritară, în continuare, a ramu
rilor cu rol hotărîtor în promova
rea progresului tehnic și în asigu
rarea reproducției lărgite la scara 
Întregii economii. Ramură de bază 
a producției materiale, agricultura 
a parcurs, și în anii actualei legis
laturi, o etapă de accelerare a pro
cesului de dezvoltare intensivă și 
modernizare, pentru a valorifica 
mai bine, cu o productivitate și 
eficiență superioare, marile rezerve 
de care dispune.

O subliniere aparte trebuie fă
cută cu privire la implicațiile de 
ordin social ale investițiilor. Spo
rind considerabil rîndurile puterni
cului detașament al clasei munci
toare în toate județele, marele efort 
de investiții al societății noastre a 
accentuat rolul acestuia ca forță 
dinamizatoare a întregii vieți eco- 
nomico-sociale a țării. O amploare 
fără precedent a cunoscut și con
strucția de locuințe, s-au realizat 
noi spații pentru toate formele de 
învățămînt, numeroase creșe, gră
dinițe, spitale și așezăminte cultu
rale. au fost executate ample lu
crări edilitar-gospodărești.

Toate aceste binefaceri se vor 
amplifica în viitorul cincinal, cînd 
urmează să fie investite 1 350—1 400 
miliarde lei, efort de investiții de 
o amploare fără precedent in isto
ria construcției socialiste din țara 
noastră. Sînt acestea premise si
gure pentru un și mai puternic 
avint al dezvoltării societății noas
tre pe drumul progresului econo
mic și social — magistral jalonat în 
Directivele Congresului al XIII-lea 
al partidului — o nouă și elocventă 
dovadă a consecvenței cu care 
partidul, secretarul său general ac
ționează pentru asigurarea tuturor 

’condițiilor materiale necesare edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceausescu, 
poporul român obține realizări remarcabile, se afirmă 
ca un factor dinamic in lupta pentru pace si colaborare

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA INTERNAȚIONALĂ

Politica activă de pace și amplă colaborare internațională a Româ
niei socialiste, inițiativele și acțiunile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consacrate trecerii la măsuri efective de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, reglementării pe calea pașnică a tratativelor, 
a problemelor litigioase, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră sînt pe larg reflectate de mijloacele de infor
mare în masă din diferite țări.

Presa internațională prezintă, totodată, munca plină de abnega
ție a poporului nostru, succesele obținute în dezvoltarea economico- 
socială a țării, în asigurarea progresului multilateral al României so
cialiste.

„România și președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezarmare in 
lume" este titlul unui amplu ar
ticol publicât în revista „BALCA
NICA", din Italia.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu — relevă revista — 
estimează că problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituie 
oprirea cursei inarmărilor și reali
zarea dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare. Acumularea 
de arme tot mai nimicitoare, și în 
special de arme nucleare, a deter
minat o agravare fără precedent a 
situației internaționale, o creștere’ 
a pericolului de război, care de 
data aceasta ar putea deveni un 
război nuclear, cu consecințe ca
tastrofale pentru întreaga omenire.

România evidențiază necesitatea 
de a se demonstra clar popoarelor 
că viața și raporturile dintre state 
sint puternic afectate de situația 
actuală pe pian internațional. înar
marea constituie, în primul rînd, 
factorul principal al politicii de 
forță, care se manifestă atît sub 
forma presiunilor și amestecului 
politico-diplomatic, a restricțiilor 
economice, cit și a intervențiilor 
armate și agresiunilor. De aseme
nea, continuarea cursei inarmărilor 
este însoțită de creșterea cheltu
ielilor militare, cu grave consecin
țe pentiru dezvoltarea economică, 
mai cu seamă pentru țările sărace. 
In consecință, escaladarea cursei 
înarmărilor determină deteriorarea 
generală a situației internaționale, 
a raporturilor dintre state și a în
crederii între națiuni, ajungîndu-se 
la o tensiune fără precedent.

România, relevă publicația, con
vinsă că situația critică creată ca 
urmare a cursei înarmărilor, în 
special a celor nucleare, impune 
să se acționeze cu fermitate pen- ■ 
tru oprirea unui astfel de curs 
periculos al evenimentelor, a anun
țat că va face toate eforturile, ală
turi de alte țări iubitoare de pace, 
pentru realizarea de progrese efec
tive în domeniul dezarmării. Ea 
s-a declarat profund interesată in 
salvgardarea păcii. Subliniind în 
mod hotărît această aspirație a 
poporului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat, că 
realizările patriei sale, printre care 
și Canalul Dunăre — Marea Nea
gră, demonstrează ce se poate 
face în condiții de pace, cînd po
poarele își concentrează eforturile 
spre dezvoltarea lor economico-so- 
cială.

Revista scoate în evidență de
mersurile pentru pace ale României, 
arătind că președintele Ceaușescu 
s-a adresat conducătorilor S.U.A. 
și U.R.S.S., ai unor țări europene 
și Canadei, insistînd asupra nece
sității opririi noii faze a cursei 
înarmărilor și realizării dezarmării, 
în situația creată, susține pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, este 
necesară oprirea instalării rachete
lor americane In Europa, ca și a 
aplicării contramăsurilor sovietice, 
în vederea concretizării tratativelor 
de la Geneva între cele două țări. 
Avind în . vedere că transformarea 
Europei într-un continent fără 
arme nucleare privește nu numai 
U.R.S.S. și S.U.A., ci toate popoa
rele europene amenințate direct 
de armele nucleare, președintele 
Nicolae Ceaușescu susține că la 
negocieri trebuie să participe, în- 
tr-o formă sau alta, țările din cele 
două blocuri militare, pentru a-și 
aduce contribuția la realizarea unui 
acord adecvat. Țările europene — 
evidențiază publicația italiană — au 
nu numai dreptul, dar și obligația 
de a participa la eforturile directe 
pentru eliminarea pericolului unei 
confruntări nucleare pe continent.

Relevind că România acționează 
constant și promovează inițiative 
de pace și securitate în zona in 
care se află, revista „Balcanica" 
a subliniat faptul că în acest sens 
este bine cunoscută propunerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind convocarea unei întilniri la 
nivel înalt a țârilor balcanice, în 
vederea transformării Balcanilor 
într-o zonă a păcii și bunei ve
cinătăți, a colaborării și înțelegerii,» 
liberă de arme nucleare, de baze 
militare și de forțe armate străine.

„Apelul președintelui Nicolae 
Ceaușescu in favoarea dezarmării" 
este titlul sub care ziarul „EHU- 
ZU", din Cotonou, capitala R.P. 
Benin, a înfățișat poziția construc

tivă a șefului statului român pri
vind necesitatea opririi cursei înar
mărilor, a trecerii la dezarmare, și- 
în primul rînd Ia dezarmarea nu
cleară. a asigurării unei păci trai
nice în lume.

Un loc aparte este consacrat 
preocupării existente cu privire la 
agravarea situației economice mon
diale, îndeosebi a țărilor în curs 
de dezvoltare, relevîndu-se că se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România condam
nă acțiunile protecționiste ale ță
rilor industrializate față de state
le în curs de dezvoltare. Președin
tele Nicolae Ceaușescu, subliniază 
ziarul, consideră necesar să se ac
ționeze cu fermitate pentru solu
ționarea problemelor legate de li
chidarea subdezvoltării, pentru

toate domeniile, relatează ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
B.D.G.

Ziarul subliniază, de asemenea, 
că in cursul convorbirilor a fost 
exprimată îngrijorarea față de 
încordarea situației internațio
nale, evidențiindu-se că menți
nerea păcii este cea mai impor
tantă problemă a contemporanei
tății. Se relevă, de asemenea, ho
tărirea celor două țări de a-și 
aduce contribuția la rezolvarea 
problemelor complexe ce confrun
tă omenirea, la reducerea tensiu
nilor <din viața internațională pe 
calea negocierilor. Cu prilejul 
convorbirii, arată „Neues Deutsch
land", s-a evidențiat faptul că în 
prezent tuturor statelor le revine 
sarcina de a contribui la oprirea 
cursei înarmărilor, în special în 
domeniul nuclear, și la mobilizarea 
tuturor forțelor pentru a se trece 
la dezarmare, de a se asigura o 
pace trainică.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a pronunțat din nou pentru or
ganizarea unei conferințe interna
ționale, in cadrul O.N.U., cu parti
ciparea tuturor țărilor interesate 
— inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei — precum și 
a Uniunii Sovietice și S.U.A-, în 
vederea reglementării situației din

• Perioada deschisă de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. - epoca celor mai rod
nice împliniri • Demersuri principiale, 
constructive pentru eliminarea primej
diei nucleare din Europa și din lume
• Poziția activă a României privind 
soluționarea prin tratative a proble
melor litigioase, în sprijinul cerinței 
vitale a promovării unui climat de 
înțelegere și cooperare internațională

instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale.

Opinia României, susținută cu 
fermitate de șeful statului, privind 
rolul important al țărilor mici și 
miilocii în soluționarea probleme
lor internaționale, contribuția im
portantă pe care o pot aduce sta
tele membre ale Tratatului de la 
Varșovia și ale N.A.T.O. la nego
cierile sovieto-americane în pro
blemele dezarmării sînt scoase în 
evidență și de cotidianul elvețian 
„DER BUND".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat că este mai necesar ca 
oricind ca toate popoarele să-și 
unească eforturile pentru reluarea 
cursului destinderii, relevă „KU
WAIT TIMES". România consideră 
necesar ca toate popoarele și sta
tele europene să fie mai active, să 
participe într-o formă corespun
zătoare la negocierile sovieto-ame
ricane privind problemele dezar
mării nucleare.

Poziția exprimată de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, privind nece
sitatea ca țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia și cele ale 
N.A.T.O. să participe la negocierile 
in favoarea dezarmării, contri
buind astfel, în mod efectiv, la 
succesul acestora, este pusă în evi
dență de ziarul „HOROYA", din 
capitala Guineei, Conakry.

Despre primirea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a lui Abrj 
Elailah, președintele Comisiei pen
tru afaceri externe a parlamen
tului egiptean, trimis special al 
președintelui R.A. Egfpt, care a 
înmînat un mesaj din partea pre
ședintelui Mohamed Hosni Muba
rak, relatează agenția de presă 
M.E.N. Aceasta a evidențiat că 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
i-au fost exprimate mulțumirile 
președintelui Mubarak, ale po
porului egiptean pentru activita
tea politico-diplomatică neobosită 
și sprijinul permanent pe care îl 
acordă eforturilor de instaurare a 
unei păci globale, juste și durabile 
în Orientul Mijlociu.

în timpul primirii de către se
cretarul general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a to
varășului Egon Krenz, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.D.G., a. fost ex
primată satisfacția cu privire la 
evoluția pozitivă a relațiilor pe 
multiple planuri dintre România și 
R. D. Germană, fiind reafirmată 
hotărirea de a întări și lărgi in 
continuare cooperarea dintre cele 
două partide, țări și popoare in

Orientul Mijlociu, evidențiază a- 
gențiile de presă, între care TA- 
NIUG, CHINA NOUA, FRANCE 
PRESSE, REUTER și altele, men
ționând că această poziție a fost 
reafirmată cu ocazia întâlnirii cu 
primul ministru al Statului Israel, 
Shimon Peres, care s-a aflat într-o 
vizită oficială în România.

Convorbirile de la București din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru israelian sînt 
reflectate, de asemenea, de agen
ția egipteană de presă M.E.N., de 
Federația agențiilor naționale arabe 
FANA și agenția kuweitiană de 
presă KUNA.

Presa evidențiază faptul că dis
cuțiile de la București au analizat 
stadiul actual al relațiilor româno- 
israeliene, fiind exprimată dorința 
comună de a se acționa pentru lăr
girea cooperării economice în pro
ducție, a colaborării tehnico-știin- 
țifice, pentru sporirea și diversifi
carea schimburilor comerciale în 
folosul ambelor țări și popoare, al 
cauzei înțelegerii și păcii.

„Republica Socialistă România — 
trepte ale creșterii*  este titlul sub 
care revista sovietică „MEJDUNA- 
RODNAIA JIZN“ a publicat un 
amplu articol cu privire la dez
voltarea economică a țării noastre, 
subliniind, cu cifre și date, reali
zările remarcabile obținute în 
diferite sectoare. în anii care au 
trecut din august 1944, România 
s-a transformat dintr-o țară agra
ră înapoiată într-un stat indus- 
trial-agrar cu un complex indus
trial multilateral dezvoltat și cu 
o agricultură care se dezvoltă in
tens. Volumul producției indus
triale globale a României depă
șește, în prezent, de 100 de ori ni
velul anului 1943, agricultura fur
nizează o producție de 7 ori mai 
mare comparativ cu anul 1944. 
Dezvoltarea accelerată a ramurilor 
producției materiale a permis ca 
în cei 40 de ani care au trecut 
produsul social să sporească de 28 
de ori, iar venitul național — de 
peste 32 de ori — a relevat revista.

în anii construcției socialiste, în 
România au fost modernizate ra
murile industriei existente, au luat 
ființă noi ramuri. Este suficient 
să arătăm că, în prezent, la pro
ducția pe locuitor a unor sorti
mente dintre cele mai importante 
ale industriei România a ajuns, 
iar într-o serie de cazuri a depă
șit, numeroase state dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Ritmuri înalte de dezvoltare 
au cunoscut în anii postbelici în 
România construcțiile de mașini, 
care, alături de industriile chimi
că și ușoară, reprezintă baza com
plexului industrial al României și

joacă un rol important în adînci- 
rea participării țării la divizunea 
internațională a muncii. în anii 
construcției socialiste au fost crea
te subramuri industriale moderne 
— purtătoare ale progresului tehni- 
co-științific, care contribuie la ri
dicarea nivelului tehnic al întregii 
economii naționale, la creșterea 
eficientei producției. România 
face parte în prezent din rîndul 
primelor zece țări mari exporta
toare a o serie de produse ale in
dustriei construcțiilor de mașini, 
în special de utilaj petrolier și 
tractoare, a arătat publicația so
vietică, subliniind în continuare 
că transformări radicale s-au pe
trecut în anii construcției socia
liste și în agricultura României.

Publicația sovietică a pus apoi 
accentul pe documentele Congre
sului al XIII-lea al partidului vi- 
zînd dezvoltarea social-economică 
a României în anii 1986—1990 și, 
în perspectivă, pînă în anul 2000, 
subliniind că în etapa actuală în 
centrul atenției politicii economice 
a P.C.R. se află menținerea unor 
ritmuri ridicate de creștere eco
nomică, asigurarea unei dezvoltări 
economice echilibrate, necesitatea 
creșterii indicatorilor calitativi, a- 
sigurarea sporirii continue a ro
lului științei în dezvoltarea și mo
dernizarea forțelor de producție, 
extinderea bazei energetice și de 
materii prime, utilizarea mai ra
țională a resurselor naționale.

TELEVIZIUNEA IUGOSLAVA a 
ilustrat puternica dezvoltare econo
mică și socială a țării noastre în 
anii socialismului, cu precădere in 
perioada de după cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, de cînd în fruntea partidului 
și a țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A fost subliniată au
diența largă a politicii externe ro
mânești pe meridianele globului, 
evidențiindu-se identitatea de opi
nii între România și Iugoslavia ,a- 
supra problemelor care confruntă 
omenirea. A fost pus în lumină ro
lul determinant în dezvoltarea re
lațiilor tradiționale de prietenie 
dintre România și Iugoslavia, al 
întâlnirilor româno-iugoslave la cel 
mai înalt nivel.

Sub titlul „Agricultura Româ
niei in plină dezvoltare", ziarul 
„NODON SINMUN", din R.P.D. 
Coreeană, a publicat un articol 
consacrat procesului de dezvoltare 
și modernizare a agriculturii ro
mânești, în care se subliniază im
portanța acordată de conducerea 
de partid și de stat dezvoltării a- 
cestei ramuri economice.

Infățișînd bilanțul făcut de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român privind moder
nizarea continuă a agriculturii în 
ultimii ani, articolul a prezentat 
sporurile înregistrate de economia 
rurală românească în ultimul cin
cinal, relevîndu-se faptul că, în 
ciuda condițiilor climaterice nefa
vorabile din primăvara anului tre
cut, în 1984 s-a obținut cea mai 
bogată producție cerealieră din 
istoria țării.

Ziarul s-a referit pe larg la efor
turile depuse în România pentru 
consolidarea și modernizarea sis
tematică a bazei tehnico-materiale 
a agriculturii, la creșterea canti
tăților de îngrășăminte chimice fo
losite și la dotarea cu mașini de 
inaltă tehnicitate.

De o atehție specială s-a bucurat 
în articol activitatea de cercetare 
științifică în domeniul agriculturii 
românești, care asigură asimilarea 
unor culturi intensive și a unor 
soiuri de înaltă productivitate, îm
bunătățirea calității semințelor.

Infățișînd direcțiile de dezvoltare 
a țării noastre în cincinalul viitor, 
publicația braziliană „GAZETA DO 
POVO" a arătat că unul dintre o- 
biectivele fundamentale îl consti
tuie creșterea puternică, în conti
nuare, a forțelor de producție și a 
bazei tehnico-materiale a econo
mici românești.

Revista argentiniană „INTEGRA- 
CION" a prezentat direcțiile dez
voltării economico-sociale a Româ
niei în cincinalul 1986—1990. Obiec
tivul de bază al cincinalului va fi 
continuarea politicii Partidului Co
munist Român de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te, subliniază publicația. Activita
tea va fi orientată spre dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, perfecțio
narea și modernizarea forțelor de 
producție ale țării, dezvoltarea in
tensivă a industriei, ridicarea'per
manentă a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, creșterea mai 
intensă a productivității muncii, e- 
conomisirea strictă și valorificarea 
superioară a materiilor prime, com
bustibililor și energiei, reducerea 
costurilor de producție, sporirea 
substanțială a eficienței economice 
în toate ramurile și sectoarele.

(Agerpres)

ORIENTUL MIJLOCIU
• O declarație a președinte
lui libanez • Deschiderea 
unui oficiu al O.E.P. în 

Nigeria
BEIRUT 23 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului „Al Seyas- 
sah", din Beirut, președintele Liba
nului, Amin Gemayel, a subliniat ne
cesitatea reducerii tensiunii în țară 
pentru ca armata libaneză să se poa
tă concentra asupra misiunii sale de 
bază, care este eliberarea teritoriului 
țării de sub ocupația străină, trans
mite agenția Reuter.

LAGOS 23 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Nigeriei, 
Ibrahim Gambari, a declarat că gu
vernul țării sale a acordat Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei 
permisiunea de ea deschide un oficiu 
la Lagos. El a amintit că un anga
jament în acest sens a fost făcut 
de Nigeria în urmă cu cîțiva ani și 
că în prezent guvernul nigerian pune 
în practică angajamentul respectiv. 
Totodată, ministrul nigerian a reafir
mat sprijinul Nigeriei față de cauza 
O.E.P.

KUWEIT 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Național Pa
lestinian (C.N.P.), Abdel Hamid 
Saeh, a declarat, la Kuweit, unde a 
sosit pentru o vizită de două zile, 
că acordul asupra unei formule de 
acțiune comună iordaniano-palesti- 
niană, realizat recent, are la bază 
rezoluțiile adoptate la ultima sesi
une a C.N.P., de la Amman. El a a- 
preciat acordul drept nucleul unei 
acțiuni arabe unite destinate să asi
gure poporului palestinian dreptul, la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu.,
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Convorbiri româno - egiptene
CAIRO ?3 (Agerpres). — Tovară

șul Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, care se află 
intr-o vizită în Egipt, s-a întîlnit 
la Cairo cu primul miniștru al aces
tei țări, Kamal Hassan Aii. Cu acest 
prilej s-a efectuat o analiză a sta
diului relațiilor bilaterale, îndeosebi 
pe plan economic, precum și a per
spectivelor lor de dezvoltare.

Exprimindu-se satisfacția celor 
două țări față de evoluția raportu
rilor economice, a schimburilor co
merciale și a cooperării in produc
ție, in cursul convorbirilor a fost 
subliniată hotărirea României și 
Egiptului de amplificare și adîncire

a conlucrării dintre ele, pe baze 
reciproc avantajoase, în spiritul în
țelegerilor convenite între președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohamed’Hosni Mubarak.

De asemenea, tovarășul Manea 
Mănescu a avut întilniri cu Kamal 
Ganzouri, ministrul planului și al 
cooperării internaționale, președin
tele părții egiptene în Comisia mixtă 
de cooperare cu România, precum 
și cu Mohamed Abdel Wahab, mi
nistrul industriei, pu care a abor
dat probleme concrete ale colaboră
rii economice între cele două țări 
și ale dezvoltării conlucrării dintre 
die in viitor.

MOSCOVA

Adunarea din circumscripția electorală Kuibîșev 
unde, pentru alegerile în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., 

candidează tovarășul Konstantin Cernenko
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc aduharea alegă
torilor din circumscripția electorală 
Kuibișev, unde, pentru alegerile in 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., este 
propusă candidatura lui Konstantin 
Cernenko, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Din însărcinarea candidatului — 
care, așa cum relatează agenția 
T.A.S.S., Ia recomandarea medicilor 
a lipsit de la adunare — cuvintarea 
sa- a fost citită în fața alegătorilor. 
In cuvîntare s-a făcut o trecere în

revistă a realizărilor obținute în ul
tima vreme de Uniunea Sovietică in 
opera de edificare a societății socia
liste. dezvoltate și a comunismului, 
subliniindu-se, totodată, că politica 
externă a U.R.S.S. are ca țel princi
pal lupta pentru pace și încetarea 
cursei inarmărilor. „Obiectivul nos
tru final — se arată în cuvintare — 
îl constituie lichidarea totală a armei 
nucleare pretutindeni pe planeta 
noastră, înlăturarea definitivă a pe
ricolului unui război nuclear. O în
țelegere este pe deplin necesară și 
posibilă".

PE TOATE MERIDIANELE

ACȚIUNI Șl LUĂRI DE POZIȚIE 
Împotriva primejdiei nucleare, 

PENTRU DEZARMARE
BELGIA: împotriva planurilor de amplasare 

a rachetelor „Cruise"
BRUXELLES 23 (Agerpres). — 

Marșul de protest împotriva pla
nurilor de amplasare în Belgia a 
noilor rachete nucleare americane 
cu rază medie— cafe a pornit la 
20 februarie de la baza militară 
Florennes — s-a încheiat ieri. Cei 
48 de pârtiei panți la marș — nu
mărul lor este egal cu cel al ra
chetelor „Cruise" care ar urma să 
fie instalate pe teritoriul belgian — 
au fost însoțiți de peste 200 de 
militanți pentru pace din Belgia, 
Franța, R.F.G. și Olanda. La so-

sirea participanților la marș în 
orașul La Louviere, în clădirea 
teatrului municipal a avut loc un 
miting antirăzboinic.

Observatorii notează că această 
acțiune a reținut atenția păturilor 
largi ale opiniei publice din Bel
gia, tară a cărei populație se pro
nunță în proporție de peste 80 la 
sută împotriva instalării de rache
te „Cruise" pe teritoriul național, 
pentru eliminarea completă 
melor nucleare din Europa.

a ar-

R.F.G.: Apel la unirea eforturilor 
pentru salvgardarea păcii

președintele P.C. German, condu
cerii Partidului Social-Democrat 
din R.F.G. In document se subli
niază că cele două partide trebuie 
să acționeze în direcția educării ti
nerei generații în spiritul păcii, 
împotriva fascismului și a războ
iului.

BONN 23 (Agerpres). — Comu
niștii și social-democrații vest-ger- 
mani trebuie să-și unească efortu
rile pentru întărirea păcii și înlă
turarea oricărui pericol de izbuc
nire a unui nou război de pe pă- 
mîntul german — se spune într-un 
mesaj adresat de Herbert Mies,

INDIA
proclamării Oceanului

.... La
s-au desfășurat lucrările 
seminar internațional cu 
„Transformarea Oceanului

„Țările nealiniate se pronunță în favoarea 
Indian zonă a păcii" 
statelor 
mesajul 
primul 
Gandhi.
liniat el 
vență pentru transpunerea în viață 
a Declarației O.N.U., adoptată în 
1971, cu privire la proclamarea 
Oceanului Indian zonă a păcii. 
Premierul indian a subliniat că tre
buie intensificate eforturile pentru 
ca această zonă să devină o regiu
ne a păcii, stabilității și colaborării.

NAȚIUNILE UNITE : Spațiul cosmic nu trebuie 
să devină o arenă a confruntării militare

DELHI 23 (Agerpres).
Delhi 
unui 
•tema ___ ________
Indian intr-o zonă a păcii și co
laborării", la care au luat ’parte' 
specialiști în probleme istorice, 
geografice și politice din numeroa
se țări din regiune.

„Militarizarea crescîndă a Ocea
nului Indian duce la intensifica
rea încordării pe plan internațio
nal, constituie o amenințare la a- 
dresa securității și suveranității

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite s-au încheiat 
lucrările sesiunii Subcomitetului 
tehnico-științific al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea în scopuri 
pașnice a spațiului extraatmosfe
ric. în cadrul dezbaterilor, majori
tatea reprezentanților statelor 
membre și-au exprimat îngrijora
rea în legătură cu militarizarea

NOUA ZEELANDĂ : 0 semnificativă inițiativă 
a mișcării antinucleare

r

CONGRESUL PARTIDULUI LI
BER -DEMOCRAT DIN R.F.G. La 
Saarbruecken au început, simbătă, 
lucrările celui de-al XXXVI-lea 
Congres, al Partidului Liber-Demo- 
crat din R.F. Germania — forma
țiune țjolitică din coaliția guverna
mentală, alături de Uniunea Creș
tin Democrată/Uniunea Creștin So
cială. Congresul t alege un nou 
președinte al partidului in locul lui 
Hans-Dietrich Genscher, care a 
hotărît să se retragă din funcție. 
Candidează la acest post Martin 
Bergemann, actualul ministru al e- 
conomici.

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
O.N.U. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
lansat un concurs pentru realiza
rea celui mai bun afiș consacrat 
celei de-a 40-a aniversări a Orga
nizației Națiunilor Unite. Con
cursul este deschis participării ori
cărui cetățean din țările membre 
ale O.N.U., lucrarea apreciată de 
un juriu internațional drept cea 
mai bună urmlnd. să devină afiș 
oficial al O.N.U. și să fie folosită 
in intreaga lume. Această inițiati
vă urmărește să concentreze aten
ția asupra speranței pentru reali
zarea unei păci globale durabile, 
a dreptății, dezvoltării economice

și sociale, progresului și indepen
denței pentru toate popoarele 
lumii.

ÎNTR-O DECLARAȚIE FĂCUTA 
LA CARACAS, ministrul venezue- 
lean al relațiilor externe. Isidro 
Morales Paul, a arătat că pentru 
depășirea obstacolelor care încă 
mai persistă în calea procesului de 
pace în America Centrală, inițiat 
de „Grupul de la Contadora". este 
nevoie de întrunirea șefilor de stat 
din regiune sau a unor reprezen
tanți ai acestora pentru debloca
rea negocierilor și continuarea e- 
forturilor de pace.

STARE DE URGENTĂ. Parla
mentul Republicii Sri Lanka a pre
lungit cu încă o lună starea de 
urgență instituită din mai 1983 în 
întreaga țară.

PREOCUPĂRI ECONOMICE ÎN 
R. D. P. YEMEN. La Aden s-a des
fășurat prima ședință a guvernului 
recent constituit al R. D. P. Ye
men, sub președinția primului mi

nistru Heidar Abou Bakr Al-At- 
tas. Au fost examinate, cu acest 
prilej, proiectul planului guverna
mental de acțiuni pe anul 1985, 
precum și probleme legate de fela- 
borarea proiectului planului de dez
voltare social-economică a tării pe 
perioada 1986—1990.

DEVALORIZARE. Pe piețele va
lutare internaționale, dolarul ca
nadian a Înregistrat cel mai scăzut 
curs din istoria sa în raport cu 
dolarul american, ajungînd să , fie 
cotat la 72 cenți. Devalorizarea 
monedei canadiene s-a produs în 
pofida faptului că vineri, pentru a 
doua oară intr-o săptămînă, gu
vernul canadian a făcut un împru
mut cu care să-și susțină moneda 
împotriva presiunilor la care este 
supusă pe piață în raport cu do
larul american. După ce, la începu
tul săptămînii, ridicase un credit 
de 500 milioane dolari, el a făcut 
un nou împrumut — de data aceas
ta de 900 milioane dolari.

din zonă" — se spune 
adresat participanților 
ministru al Indiei, Rajiv 
Țările nealiniate — a sub- 
— se pronunță cu consec-

în 
de

crescîndă a Cosmosului, arătînd 
aceasta ridică bariere serioase 
calea transpunerii în viață a obiec
tivului proclamat de O.N.U. de 
utilizare în scopuri exclusiv paș
nice a spațiului extraatmosferic. 

de cuvînt s-a cerut a- 
unor măsuri concrete 
împiedice transformarea 
cosmic într-o arenă de 
și confruntare militară.

în luările 
doptarea 
care să 
spațiului 
competiție

WELLINGTON 23 (Agerpres). — 
Mișcarea antinucleară din Noua 
Zeelandă a anunțat că va desfă
șura noi acțiuni menite să ateste 
opoziția sa față de, continuarea 
cursei inarmărilor nucleare.

In acest sens, organizația „De
zarmarea nucleară" va lansa o flotă

că 
în

de ambarcațiuni în zona din Pa
cific unde urmează să se desfășoa
re testele cu rachetele nucleare a- 
mericane „MX". La această acțiu
ne vor participa și reprezentanți 
ai mișcării împotriva armelor nu
cleare din Australia.
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Pentru soluționarea 
pe căi politice 
a problemelor 

Americii Centrale 
Un interviu al tovarășului 

Fidel Castro Ruz
HAVANA 23 (Agerpres). — în

tr-un interviu acordat agenției spa
niole'de presă E.F.E., Fidel Castro 
Ruz, președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, s-a 
tru soluționarea 
controverselor 
arătat că - este 
unui război în 
și-a manifestat 
ce contribuția la căutarea unor so
luții politice regionale.

Totodată, conducătorul cubanez a 
evidențiat necesitatea de a se depu
ne eforturi susținute pentru depăși
rea dificultăților social-economice 
regionale, pentru scoaterea din sără
cie a milioanelor de oameni de pe 
planeta noastră și folosirea resurse
lor care în prezent sînt cheltuite 
pentru înarmare în scopul îmbună
tățirii condițiilor de muncă și de 
viață ale populației. „Consider, a 
spus el, că problemele dezvoltării nu 
pot fi abordate decît prin cooperarea 
întregii comunități internaționale, a 
țărilor socialiste și capitaliste".

pronunțat pen- 
pe căi politice a 

din regiune. El a 
necesară evitarea 

America Centrală și 
dorința de a-și adu-

Tentativă vizînd reluarea 
dialogului intercipriot
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, se va intîlni 
cu președintele Ciprului, Spyros Ky- 
prianou, la 11 martie, la Geneva, în 
cadrul unei noi tentative vizînd re
lansarea dialogului intercipriot, in
formează agenția France Presse, ci
tind surse ale Națiunilor Unite. După 
cum se știe, în septembrie 1984 se
cretarul general al organizației mon
diale s-a întilnit, separat, cu pre
ședintele Kyprianou și cu liderul 
comunității cipriote turce, Rauf 
Denktaș, care au angajat ulterior 
convorbiri directe, la 20 ianuarie, la 
New York.

a R. P. Angola

R.S.Aj Puternice proteste după represiunile 
dezlănțuite de autoritățile rasisteI

JOHANNESBURG 23 (Agerpres). 
— La Johannesburg a avut loc o 
adunare a locuitorilor de culoare or
ganizată în semn de protest față de 
măsurile samavolnice luate în ulti
mele zile de autoritățile rasiste sud- 
africane, care au arestat numeroși li-

IN SPRIJINUL LICHIDĂRII 
ULTIMELOR VESTIGII ALE CO
LONIALISMULUI. In cadrul pri
mei ședințe, din acest an a Comi
tetului O.N.U. pentru decolonizare 
au fost alese noile organe de con
ducere și a fost aprobat programul 
de activități pentru 1985. In func
ția de președinte al acestui comitet 
a fost ales Abdul Koroma (Sierra 
Leone). Intr-o declarație făcută cu 
acest prilej, el a subliniat că nici 
un fel de forme de oprimare și re
presiune nu vor putea stăvili lupta 
pentru libertate și independență 
națională a popoarelor aflate încă 
sub dominație străină.

PESTE 400 000 DE OAMENI au 
participat la marșul național îm
potriva inflației și șomajului, des
fășurat în Columbia. In diferite 
orașe au avut loc, cu acest prilej, 
adunări și mitinguri în cadrul că
rora participanții au cerut îmbu
nătățirea condițiilor de viață și de ■ 
muncă.

1

J

deri ai organizațiilor sindicale ale 
negrilor și ai Frontului Unit Demo
cratic. Cu acest prilej a luat cuvîn- 
tul Desmond Tutu, laureatul din 1984 
al premiului Nobel pentru .pace, care 
a denunțat noile acte abuzive ale re
gimului minoritar de la Pretoria și 
a respins acuzațiile de „înaltă tră
dare" folosite drept pretext pentru 
arestarea membrilor F.U.D. care gru
pează peste 700 de organizații anti- 
apartheid din R.S.A.

LUANDA 23 (Agerpres). — In cu- 
vîntarea rostită la incheierea lucră
rilor sesiunii Adunării Poporului, 
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare An
gola, s-a pronunțat pentru continua
rea eforturilor consacrate soluționă
rii pe căi politice, prin dialog, a pro
blemelor cu care se confruntă în 
prezent statele din regiune — trans
mite agenția Prensa Latina. El a a- 
mintit propunerile cuprinse într-un 
mesaj adresat recent secretarului ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, privind problema obținerii 
independenței Namibiei și retragerii 
trupelor sud-africane din Angola și 
a subliniat necesitatea încetării a- 
mestecului străin în treburile interne 
ale popoarelor africane.

Jose Eduardo dos Santos a abor
dat, de asemenea, aspecte ale pro
gramului guvernamental de măsuri 
privind creșterea nivelului de trai 
al populației, care s-a aflat pe ordi
nea de zi a lucrărilor sesiunii actuale 
a parlamentului angolez.

Forul legislativ suprem al Angolei 
a adoptat planul de dezvoltare eco
nomică a țării și bugetul de'stat pe 
anul 1985.

Șomaj record în țările Pieței comune
BRUXELLES 23 (Agerpres). — 

Rata șomajului în țările membre ale 
C.E.E., mai puțin Grecia, a atins, în 
luna ianuarie, cel mai înalt nivel — 
12 la sută din populația activă — se 
arată într-un raport al Oficiului de 
statistică al „celor zece", dat 
cității la Bruxelles și reluat 
genția France Presse.

Potrivit raportului, numărul 
rilor înregistrați oficial în cele 9 țări 
se ridică la 13,6 milioane, la sfîrșitul 
lunii 
față

publi- 
de a-

șome-

ianuarie, în creștere cu 600 000 
de decembrie 1984.

în
criză 
siderurgică a 
C.E.E. a adoptat anul trecut un am
plu plan de restructurare a acestui

încercarea de a depăși grava 
cu care se confruntă industria 

„celor zece", Comisia

important sector economic. Intre al
tele, se prevede închiderea unor ca
pacități de producție considerate ne- 
rehtabile, țărilor în cauză fiindu-le 
acordate unele compensații.

în virtutea acestui plan, comisia a 
aprobat recent subvenții pentru in
dustria siderurgică italiană, preci
zează agenția A.N.S.A. Hotărirea a 
fost luată însă numai după ce gu
vernul italian s-a angajat să nu mai 
pună în funcțiune instalațiile supli
mentare ale uzinei de la Bagnoli. 
Italia urmează, de asemenea, să pre
zinte Comisiei de la Bruxelles lista 
instalațiilor siderurgice ce vor fi în
chise in cadrul restructurării acestui 
sector economic.
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