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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
ȘEDINȚĂ”C6MÎTETULUT POLifTc 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 27 decemhrie, a avut loc ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a aprobat ACTIVI
TATEA DELEGAȚIEI ROMANE LA ȘEDINȚA A 41-A 
(EXTRAORDINARA) A SESIUNII CONSILIULUI DE 
AJUTOR ECONOMIC RECIPROC, ținută la Mos
cova, în zilele de 17—18 decembrie, apreciind 
că aceasta s-a desfășurat in conformitate cu 
mandatul încredințat de cqnducerea partidului, 
cu indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în spiritul politicii partidului și statului nostru de 
extindere și întărire continuă a colaborării prie
tenești, multilaterale, cu statele membre ale 
C.A.E.R., cu toate țările socialiste.

fn cuvîntarea rostită în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, s-a referit pe larg la importanța adop
tării Programului complex al progresului tehni-

co-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. pînă 
în anul 2000 ; la necesitatea luării celor mai -co
respunzătoare măsuri pentru realizarea lui in 
viață. (Cuvîntarea se publică in ziarul de azi).

In spirituh aprecierilor și considerentelor pre
zentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvin- 
tarea sa. Comitetul Politic Executiv a aprobat 
activitatea delegației române la ședința a 41-a 
(extraordinară) a sesiunii C.A.E.R., Programul 
complex al progresului tehnico-științific al țărilor 
membre ale C.A.E.R. pînă in anul 2000, pre
cum și programul de măsuri pentru îndeplinirea 
angajamentelor asumate de partea română la 
această ședință, pentru realizarea in cele mai 
bune condiții a obiectivelor cuprinse in acest im
portant document.

Comitetul Politic Executiv a examinat, In con
tinuare, PROPUNERILE DE AMPLASARE A POR
TULUI CAPITALEI PE CANALUL DUNĂRE - BUCU
REȘTI Șl DE REALIZARE A LACULUI, REZULTAT

PRIN BARAREA ARGEȘULUI, IN ZONA MIHAl- 
LEȘTI - CORNETU. Propunerile supuse aprobării 
au la bază orientările și indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu referitoare la con
strucția întregului canal Dunăre - București, care 
va asigura folosirea cu maximă eficiență a re
surselor de apă ale Argeșului pentru irigații, na
vigație, producerea de energie electrică, alimen
tarea cu apă potabilă și industrială a unor lo
calități și obiective economice, pentru apărarea 
terenurilor din zonă împotriva inundațiilor, pen
tru desecarea și drenarea suprafețelor cu ex
ces de umiditate. S-a apreciat că dispunem de 
tot ce este necesar pentru ca lucrările acestui 
important obiectiv hidrotehnic și de navigație - 
care vor începe anul viitor - să se desfășoare 
în bune condiții și la un inalt nivel de efi
ciență.
(Continuare in pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe secretarul permanent al Comitetului Militar 
de Salvare Națională din Republica Islamică Mauritania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a primit, vineri, pe maio
rul Mohamed Mahmoud Ould Deh, 
secretarul permanent al Comitetului 
Militar de Salvare Națională din Re
publica Islamică Mauritania, care e- 
fectuează o vizită în țara noastră la 
invitația Consiliului Național al 
F.D.U.S.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite președinte
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
colonelului Maaouya Ould Sid’ Ah
med Taya, președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islamică Mauri
tania, a Comitetului Militar de Sal
vare Națională și a poporului mau- 
ritanian un salut prietenesc, iar po
porului român succes deplin în dez
voltarea economică și socială a țării.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
șef piui statului Republica Islamică 
Mauritania, Comitetului Militar de 
Salvare Națională, din partea sa și a 
poporului român, un salut prietenesc, 
iar poporului mauritanian prieten, 
cele mai bune urări de progres și 
prosperitate.

In cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost

subliniate bunele relații de prietenie 
și colaborare existente între Româ
nia și Mauritania.

Apreciindu-se rezultatele pozitive 
obținute pină acum in cooperarea e- 
conomică și schimburile comerciale, 
s-a subliniat că există perspective 
reale de extindere a acestora in vii
tor. în acest cadru, s-a arătat că sînt 
create condiții pentru studierea și 
identificarea de noi domenii de 
colaborare, pe baze reciproc avan
tajoase, pentru încheierea unor acor
duri pe termen lung, care să confe
re perspectivă și stabilitate conlu
crării dintre România și Mauritania. 
S-a relevat, de asemenea, că dez
voltarea colaborării dintre organiza
țiile politice din cele două țări este 
de natură să contribuie la intensi
ficarea conlucrării româno-maurita- 
niene, atit pe plan bilateral, cit și 
pe arena interiîațională.

In timpul întrevederii a fost re
levată necesitatea unirii eforturilor 
și a conlucrării tot mai strînse a tu
turor popoarelor, a forțelor pro
gresiste de pretutindeni în vederea 
opririi agravării situației internațio
nale, pentru promovarea unei politici 
de dezarmare, de destindere, colabo
rare și pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că problema fundamentală 
a epocii contemporane este încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la dez

armare, în primul rînd la dezarma
rea nucleară, apărarea dreptului su
prem al oamenilor, al națiunilor la 
existentă, la viață, la libertate și 
pace.

S-a relevat necesitatea soluționării 
pe cale pașnică, prin tratative, a tu
turor stărilor de încordare și con
flict, a problemelor litigioase care 
mai există între unele state, evi- 
tindu-se soluțiile militare, confruntă
rile armate.

A fost evidențiată, totodată, În
semnătatea soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării, a edifi
cării noii ordini economice mondia
le, întemeiată pe egalitate și echi- < 
tate, care să asigure progresul tu
turor națiunilor, stabilitatea politică 
și economică mondială. In acest ca
dru, a fost reliefată importanta în
tăririi solidarității și conlucrării în
tre țările în curs de dezvoltare pen
tru a pune mai bine în valoare po
tențialul economic de care dispun, 
pentru dezvoltarea economico-socia- 
lă mai rapidă, pentru asigurarea bu
năstării popoarelor lor.

La întrevedere au hiat parte Ion 
Stoian, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Tamara Dobrin, pre
ședinte al Biroului Executiv al Con
siliului Național al F.D.U.S.

A fost de față ambasadorul Mau- 
ritaniei la București, Yehdih Ould 
Sid’ Ahmed.

BILANȚUL MUNCII PATRIOTICE A TINEREI ' 
GENERAȚII PE ANUL 1985

Telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

CUVÎNTAREA tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Consider ca foarte importantă 

adoptarea Programului complex 
de colaborare în domeniul științei 
și tehnicii, al introducerii pro
gresului tehnic in țările din cadrul 
C.A.E.R. într-adevăr, acest pro
gram se înscrie in hotăririle adop
tate la consfătuirea la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R. din 
1984, cu privire Ia dezvoltarea co
laborării. specializării și cooperării 
în producție. Prin aceste hotăriri 
s-a avut în vedere ca țările mem
bra C.A.E.R. să-și satisfacă în con
diții mai bune cerințele de mate
rii prime, energetice, de folosire 
mai completă a capacităților de 
producție și de specializare în pro
ducție.

In același timp, în acest program 
s-a pornit de la necesitatea ridică
rii nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, de la faptul că țările 
membre ale C.A.E.R. trebuie să se 
situeze la nivel mondial și — într-o 
serie de domenii — să ocupe un 
loc de frunte, din punct de vedere 
tehnic și al calității produselor pe 
care Ie realizează. In acest sens, 
programul are în vedere să creeze 
condițiile necesare realizării aces
tor obiective.

Consider că obiectivele generale 
ale Programului sînt deosebit de 
importante și trebuie — așa cum 
am hotărit, de altfel, cînd am adop
tat programul respectiv — să fa
cem totul pentru a asigura reali
zarea în cele mai bune condiții a 
acestor obiective.

Trebuie să spunem însă că, în 
coordonarea planurilor economice 
pe cincinalul 1986—1990 — cel pu
țin în ce privește România — nu 
se realizează obiectivele stabilite 
in programul adoptat la consfătui
rea economică Ia nivel înalt din 
1984.

Deși s-au făcut unii pași în a- 
ceastă direcție, nu putem fi pe de
plin mulțumiți de felul cum am 
soluționat in comun aceste pro
bleme. în această direcție mai ră- 
mîn încă foarte multe de făcut.

In primul rînd, consider că tre
buie să acționăm în C.A.E.R. pen
tru a găsi soluții problemelor din 
domeniul energetic și al materiilor 
prime. Nu s-a trecut, în fapt, la 
o revedere a specializării in pro
ducție și Ia o dezvoltare mai bună 
a cooperării în aceste domenii — 
și de aceea consider că noi tre
buie să acționăm ca, în perioada 
imediat următoare, să realizăm 
prevederile programului pe care 
l-am adoptat în 1984. Numai pe 
această bază vom crea și condi
țiile necesare ca prevederile Pro

gramului complex In domeniul cer
cetării și introducerii progresului 
tehnic să poată fi realizate in con
diții bune.

In altă ordine de idei, aș dori 
să mă refer la faptul că, in reali
zarea colaborării în perioada tre
cută, nu am acționat cu întreaga 
răspundere și cu toată fermitatea 
pentru a realiza convențiile pe 
care le-am semnat. Intr-adevăr, 
multe din ceea ce am convenit în 
anii1 anteriori "nu au fost realizatd 
în mod corespunzător. De aceea, 
se impune neapărat stabilirea de 
măsuri in toate domeniile în ve
derea realizării Programului de 
progres tehnico-științific pină in 
anul 2000.

In actuala ședință a Comitetului 
Politic Executiv a fost prezentat 
un ptogram de măsuri in acest 
sens. Dar el trebuie considerat 
numai ca o bază, urmind ca, in 
lunile următoare, să acționăm și 
să stabilim măsuri concrete pri
vind implicarea institutelor noas
tre de cercetări, a ministerelor, 
centralelor industriale in realizarea 
acestui program.

Noi ne propunem să coordonăm 
un anumit număr de teme și să 
participăm aproape la toate temele 
avute in vedere. Avem, pentru 
aceasta, o bază corespunzătoare, 
avem forțe de cercetare — și sin- 
tem interesați să participăm Ia 
realizarea acestora tocmai in ve
derea înfăptuirii hotăririlor Con
gresului al XIII-Iea, a Programu
lui partidului, a programelor noas
tre in domeniul cercetării.

In mod deosebit consider că noi 
trebuie să acordăm, in continuare, 
o atenție deosebită problemelor 
energeticii, ale materiilor prime și 
realizării de noi materiale cu ca
racteristici superioare, paralel cu 
ridicarea nivelului tehnic al ma
șinilor și utilajelor, cu automati
zarea și robotizarea. De ce atrag 
atenția asupra acestui lucru ? Pen
tru că există tendința de a depla
sa puțin activitatea numai in do
meniul creării unor noi mașini și 
utilaje, al realizării de instalații 
automate, de roboți. Or, problema 
centrală pentru noi trebuie să ră- 
mină problema energeticii, a noilor 
surse de energie, pentru a asigura 
stabilitate pe o perspectivă înde
lungată. In acest domeniu, trebuie 
să acționăm împreună cu celelalte 
țări ; dar și cercetătorii noștri tre
buie să-și propună, ca o problemă 
fundamentală, de a asigura și so
luționa problemele energetice — 
mă refer la toate sursele de ener
gie — precum și ale noilor mate
rii prime și materiale.

De ce atrag atenția asupra aces

tor probleme 7 Pentru că am im
presia că și in Programul complex 
se pornește mai mult de la faptul : 
cu ce să producem — șl nu ce să 
producem in primul rind ; pentru 
că roboții sau automatizarea nu 
constituie un scop în sine. Noi tre
buie să pornim de la problemele 
fundamentale — și acestea sint 
sursele de energie și materii pri
me, Ia care trebuie să adăugăm 
problemele agriculturii, ale pro
ducției agridoie.

Pornind de la realizarea acestor 
programe complexe se pune între
barea cu ce să le realizăm : cu 
mașinile vechi sau cu mașini noi, 
cu roboți inventați sau alte forme 
de automatizare și mecanizare ? 
Cred că in programele noastre 
trebuie să pornim de la soluțio
narea problemelor de bază, ale e- 
nergeticii și materiilor prime, pre
cum și ale elaborării de noi tehno
logii care să ducă la reducerea 
consumurilor și Ia o valorificare 
superioară. De altfel, în discuțiile 
avute in cursul ultimelor săptă- 
mini și in cadrul măsurilor stabi
lite privind perfecționarea organi
zării producției și a muncii, a ac
tivității întreprinderilor, introdu
cerea de noi tehnologii, am pornit 
tocmai de la aceste probleme. De 
fapt, ele înseamnă o concretizare 
a ceea ce trebuie să facem.

Este necesar ca, in rezolvarea 
temelor de cercetare pe care le 
coordonăm — poate vom cere să 
coordonăm chiar un număr mai 
mare de teme — să nu pornim for
mal, ci să ne angajăm la lucruri 
concrete pe care să Ie realizăm. 
Participarea Ia celelalte teme, pe 
care le coordonează alte țări din 
C.A.E.R., trebuie, de asemenea, să 
nu fie formală, ci să acționăm pen
tru a contribui la realizarea unor 
tehnologii noi, la noi descoperiri in 
domeniile care ne interesează, care 
să satisfacă necesitățile dezvoltării 
economico-sociale, dar și să ne si
tueze la un nivel științific și teh
nic cit mai avansat, in conformi
tate cu prevederile Programului 
complex, cit și cu obiectivele pre
văzute in programul nostru pro
priu de cercetare.

Consider că prevederea referi
toare la modul de folosire a rezul
tatelor cercetării de către cei care 
participă la realizarea lor este 
bună. Trebuie să urmărim ca, real
mente, tot ceea ce realizăm in 
comun să fie introdus rapid în pro
ducție, să ducă Ia valorificarea su
perioară a materiilor prime și ma
terialelor, a muncii poporului nos
tru, la creșterea eficienței generale 
a întregii noastre activități. In 
acest fel, într-adevăr, Programul 

ca atare și participarea noastră Ia 
el vor răspunde intereselor po
porului nostru și intereselor tutu
ror țărilor socialiste.

Trebuie să ne propunem — așa 
cum am convenit incă la consfă
tuirea economică la nivel inalt din 
1984 — să acționăm în așa fel incit, 
in următorul cincinal și pînă în 
anul 2000, țările socialiste să solu
ționeze in comun problemele 
fundamentale și să obțină succese 
care să demonstreze, cu puterea 
faptelor, superioritatea orinduirii 
noastre, a organizării ei și din 
punctul de vedere al științei și teh
nicii, al eficienței. Spun aceasta 
pentru că, din punct de vedere so
cial, orînduirea noastră socialistă 
este infinit superioară față de orice 
altă orinduire socială.

In același timp, cred că trebuie 
să avem în vedere că participarea 
în mod activ, cu toate forțele, la 
acest program nu presupune și nu 
trebuie să ducă ia izolarea sau ia 
diminuarea colaborării cu alte sta
te. Dimpotrivă, aceasta presupune 
să avem in vedere intensificarea 
colaborării tehnico-științifice, în 
primul rînd cu toate țările socia
liste, cu alte state, să participăm 
activ la colaborarea în domeniul 
progresului tehnic cu țările in curs 
de dezvoltare, precum și Ia cola
borarea cu țările capitaliste dez
voltate, pe principiile, bine cunos
cute, ale egalității și avantajului 
reciproc. Doresc să fie bine înțe
les că participarea Ia acest Program 
nu presupune să renunțăm sau să 
încetinim colaborarea cu celelalte 
țări, cu alte centre și institute de 
cercetare din diferite țări ale 
lumii, ci, dimpotrivă, să intensifi
căm această colaborare. Numai 
așa vom reuși să asigurăm ca ac
tivitatea noastră să aibă rezultate 
corespunzătoare.

Să avem permanent in vedere 
că îmbunătățirea activității de 
cercetare tehnologică, de introdu
cere a progresului tehnic trebuie 
să ducă la întărirea colaborării nu 
numai intre țările socialiste in ge
neral, dar intre toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socia
lă, la promovarea păcii și colabo
rării internaționale.

în acest spirit, propun să apro
băm activitatea delegației române 
la sesiunea C.A.E.R., Programul 
complex și propunerile de măsuri 
corespunzătoare in vederea reali
zării lui.

In acest spirit trebuie să înțele
gem și să desfășurăm întreaga 
noastră activitate pentru înfăptui
rea prevederilor Programului com
plex.

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu sentimente de nețărmurită 

mîndrie patriotică, însuflețiți de 
ho târî rea fermă de a 1 transpune 
neabătut în viață hotăririle Con
gresului al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român — moment isto
ric de o excepțională însemnătate 
pentru partidul și poporul nostru 
— uteclștii și pionierii, toți tinerii 
și copiii patriei, intr-o deplină 
unitate de gînd și faptă, vă rapor
tează că, acționînd in spiritul ori
entărilor și indicațiilor dumnea
voastră, au îndeplinit și depășit pre
vederile Programului privind parti
ciparea tinerei generații la realiza
rea prin muncă patriotică a unor 
obiective de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1985.

In acest an cu deosebită semni
ficație in viața întregului partid 
și popor, cind cu legitimă mîndrie 
patriotică am sărbătorit două de
cenii de mărețe împliniri, tinere
tul României soffialiste, înflăcărat 
de exemplul dumneavoastră lumi
nos, de gîndirea revoluționară și 
înalta responsabilitate cu care con
duceți destinele țării pe noi culmi 
de progres și civilizație, se găsește 
plenar angajat în măreața operă 
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii.

Mobilizați de îndemnurile pe 
care ni le-ați adresat la Forumul 
tineretului, la recenta plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, la primul Con
gres al științei și invățămîntului, 
răspunzînd cu entuziasm înflăcă- 
ratelor dumneavoastră chemări de 
a ne situa permanent în primele 
rînduri ale întrecerii pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de 
producție, toți tinerii patriei au ac
ționat cu înaltă răspundere în ve
derea realizării prin muncă patrio
tică a unor importante obiective 
de Investiții, de producție, cerce
tare și proiectare, in industrie, a- 
gricultură și silvicultură, in secto
rul energetic și în domeniul recu
perării și reintroducerii în circuitul 
productiv a materialelor refolosi- 
bile, precum Și la efectuarea unor

Majorarea alocațiilor și ajutoarelor de stat pentru copii

0 puternică expresie a politicii umaniste, a grijii 
partidului pentru familiile oamenilor muncii

Cetățenii țării noastre au primit 
cu vie și puternică satisfacție De
cretul Consiliului de Stat, elabo
rat din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind alocația 
de stat și indemnizația pentru co
pii, ajutoarele ce se acordă mame
lor cu mai mulți copii și soțiilor de 
militari în termen, precum și indem
nizația de naștere. Pe bună 
dreptate, această măsură este una
nim apreciată ca o nouă expresie a 
politicii consecvent umaniste a 
partidului și statului nostru, a preo
cupării pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității vieții oamenilor mun
cii în general, in mod special a fa
miliilor, a femeii mame. Efectiv, 
Decretul se înscrie ca o importantă 
completare a măsurilor adoptate în 
ultimii ani din inițiativa secretaru
lui general al partidului in vederea 
sprijinirii familiilor cu mai mulți 
copii, pentru stimularea natalității 
și creșterea sporului natural al 
populației, pentru păstrarea tinere
ții și vigorii națiunii noastre.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Cea mai inaltă 
îndatorire patriotică, cetățenească a 
fiecărei familii este de a avea și a 
crește copii. Nu se poate concepe o 
familie fără copii. Constituie cea 
mai inaltă cinste și cea mai inaltă 
misiune socială pentru femei aceea 
de a naște, de a da viață, de a creș
te copii. Nu poate fi nimic mai de 
preț pentru o femeie decit să fie 
mamă, decit să asigure realizarea in 
viață a înseși legilor naturii, de a 
procrea, de a asigura dezvoltarea 
continuă a poporului, a națiunii 
noastre". Iar viitorul comunist al 
patriei poate fi asigurat numai de 
un popor viguros, capabil să înfăp
tuiască mărețele programe de mo
dernizare a economiei, de făurire a 
noii orinduiri.

Este meritul incontestabil al se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a fi 
înscris politica demografică rațio
nală și de inaltă responsabilitate is

lucrări edilitar-gospodărești și de 
înfrumusețare a tuturor localități
lor patriei. Astfel, planul de mun
că patriotică al Uniunii Tineretu
lui Comunist și Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România pe anul 1985 a fost înde
plinit în proporție de 115 la sută, 
iar cel al Organizației Pionierilor 
a fost depășit cu peste 5 la sută.

O nouă și glorioasă pagină în 
cronica muncii pentru țară au în
scris-o și în anul acesta tinerii bri
gadieri de pe cele 14 șantiere na
ționale, 42 șantiere județene și 162 
șantiere locale ale tineretului.

Realizări de prestigiu au obținut 
brigadierii șantierelor naționale ale 
tineretului de la combinatele mi
niere Rovinari și Motru, care au 
excavat aproape 2 milioane tone 
cărbune și peste 8,3 milioane metri 
cubi steril. Demni continuatori ai 
nobilei tradiții a muncii patriotice, 
purtătorii salopetei albastre cu 
ecuson de brigadier au executat un 
important volum de lucrări pe șan
tierele naționale deschise la marile 
obiective de investiții, finalizînd la 
termen și chiar în devans obiecti
vele preluate în execuție proprie 
de Uniunea Tineretului Comunist. 
Rezultate remarcabile au obținut 
brigadierii șantierelor naționale ale 
tineretului de la Sistemul hidro
energetic și de navigație Porțile 
de Fier II, Canalul Poarta Albă — 
Midia-Năvodari, centralele termo
electrice Anina și Drobeta-Turnu 
Severin, sistemele de îmbunătățiri 
funciare Sculeni-Țuțora-Gorbani, 
Viișoara-Nord, Cîmpia Caracal, 
Valea Ierului, București-Nord, 
Frunzaru-Olt, de la lucrările de 
combatere a eroziunii solului din 
județul Cluj, precum și de la a- 
menajarea complexă a rîului Dîm
bovița.

tn industrie, agricultură, școli și 
facultăți, întrecerea utecistă „Tine
retul — factor activ în realizarea 
obiectivelor deceniului științei. (Continuare in pag. a V-a)

COMITETUL CENTRAL
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

torică printre prioritățile societății 
noastre, îmbinînd lămurirea princi
pială, activitatea explicativă și de 
convingere cu sprijinirea materială, 
prin multiple forme și căi de «ac
țiune. Astfel, drept consecință a a- 
cestei orientări, familiile cu copil 
se bucură de o serie de înlesniri, de 
ajutoare bănești și materiale, care 
asigură creșterea și educarea copii
lor în condiții cit mai bune, dezvol
tarea lor sănătoasă, armonioasă, 
încă de cînd vin pe lume, copiii be
neficiază de asistență medicală ca
lificată ; astăzi 98,5 la sută din copiii 
țării (față de numai 6,5 la sută in 
1948) se nasc în maternități sau 
unități sanitare. Ei beneficiază pe 
toată durata copilăriei de asistență 
medicală gratuită și de medicamen
te gratuite, pentru îngrijirea și a- 
părarea sănătății lor funcționînd 
unități medicale de profil, capacita
tea rețelei de pediatrie dezvoltîn- 
du-se an de an.

Grija pentru sănătatea și crește
rea viguroasă a copiilor se împleteș
te cu preocuparea statornică pentru 
instruirea tinerei generații, consti
tuind o realitate faptul că la noi In 
țară toți copiii au acces neîngrădit 
la instruire, beneficiază de învăță- 
mint gratuit, de manuale școlare 
gratuite. Funcționează pe tot cu
prinsul țării o vastă rețea de creșe, 
grădinițe și școli, în care sînt cu
prinși toți copiii de vîrstă școlară.

In același timp, prin grija parti
dului și statului, copiii beneficiază 
de o puternică bază materială desti
nată petrecerii cit mai plăcute a va
canțelor, a timpului liber. Pentru ei 
sint organizate tabere, colonii, ex
cursii și expediții pionierești, sînt 
amenajate terenuri și baze sportive, 
parcuri și locuri de joacă. Pentru 
dezvoltarea armonioasă, multilatera
lă a personalității copiilor, aceștia 
au acces neîngrădit la intreaga viață 
cultural-artistică a țării, funcționînd 
numeroase edificii social-culturale 
destinate copiilor, case ale pionie
rilor și șoimilor patriei. 

tehnicii, calității și eficienței" a 
cuprins și în acest an peste 6,8 mi
lioane de tineri muncitori, ingineri, 
tehnicieni, elevi și studenți, care 
și-au adus o contribuție însemnată 
la îndeplinirea sarcinilor de plan în 
fiecare unitate economică, îndeo
sebi a producției fizice și a celei 
destinate exportului, precum și la 
punerea în valoare a unor noi re
surse energetice, de materii prime 
și materiale, la valorificarea supe
rioară a acestora, la ridicarea com
petitivității produselor românești 
pe piața externă, la sporirea răs
punderii pentru calificarea și per
fecționarea pregătirii profesionale, 
pentru creșterea productivității 
muncii și a nivelului calitativ al 
produselor, a eficienței în întreaga 
activitate economică. In cadrul 
campaniilor agricole au fost an
trenați peste 4 milioane de tineri 
uteciști și pionieri, care au execu
tat un volum important de lucrări 
la întreținerea culturilor, efectua
rea de îmbunătățiri (unciâre, la 
plantarea de pomi fructiferi, la 
strîngerea și depozitarea produse
lor agricole.

Pe baza indicațiilor și orientări
lor dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la intensificarea acțiuni
lor de recuperare și reintroducere 
în circuitul productiv a materiale
lor refolosibile, organizațiile U.T.C., 
A.S.C. și de pionieri au colectat 
și predat în 1985 peste 117 000 tone 
metale feroase, 1 200 tone metale 
neferoase, 37 000 tone hîrtie, 117 
milioane ambalaje din sticlă, pre
cum și alte importante cantități de 
materiale refolosibile. O contribu
ție însemnată ne-am adus-o și Ia 
înfrumusețarea și buna gospodărire 
a localităților, a întreprinderilor și 
instituțiilor, tinerii construind, cu 
forțe proprii, în toate județele, te
renuri de sport, zone de agrement, 
locuri de joacă pentru copii, alt» 
obiective de interes edilitar.

Legile țării prevăd de asemenea 
o serie de înlesniri pentru femeile 
gravide și femeile mame : progra
me reduse de muncă, concedii plă
tite pe timpul maternității și după 
nașterea copilului, concedii medicale 
în cazul îmbolnăvirii copilului, prio
rități la repartizarea locuințelor etc.

In cadrul politicii demografice, de 
ocrotire a mamei și copilului, de sti
mulare a natalității se înscriu și 
înlesnirile financiare acordate de so
cietate : alocația de stat, ajutoarele 
bănești pentru mamele cu mai mulți 
copii, alte ajutoare financiare. Am
ploarea acestora este ilustrată de 
faptul că anual beneficiază de aces
te înlesniri circa 5 milioane de copii, 
efortul financiar al statului fiind, în 
1985, de peste 14 miliarde lei, față 
de 6,5 miliarde lei în 1965.

Acum, Decretul Consiliului de Stat 
ridică acest sprijin pe o treaptă 
nouă, superioară. Astfel, venind în 
sprijinul familiilor care au copii. 
Decretul Consiliului de Stat prevede 
majorarea cuantumului alocației de 
stat de la 120—430 lei la 130—500 lei 
lunar, asigurindu-se astfel o creș
tere medie de 26,8 la sută, tn cadrul 
majorării de ansamblu s-a avut în 
vedere sporirea mai susținută a alo
cațiilor pentru familiile cu mai 
mulți copii, sumele acordate de la 
al treilea copil în sus sporind cu 
42—92 la sută in mediul rural și cu 
45—70 la sută in mediul urban (creș
tere calculată la nivelul al III-lea 
al plafoanelor de venituri).

Majorări substanțiale sint prevă
zute și pentru indemnizațiile de co
pii ce se acordă familiilor de coope
ratori agricoli. Pentru primul și al 
doilea copil indemnizația s-a mărit 
de Ia 60 lei la 100 lei lunar, pen
tru al treilea și al patrulea copil 
de la 60 la 200 lei lunar, iar pen
tru al cincilea copil și următorii de 
Ia 60—110 Iei, cit era pină acum, la 
300 lei lunar.

De asemenea, au crescut de 5,9 ori 
(Continuare in pag. a Il-a)
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IN sprijinul familiilor oamenilor muncii, 
CU ÎNALTĂ RĂSPUNDERE PENTRU VIITORUL NAȚIUNII!

„Statul socialist stimulează pe cale economică, socială și juridică întemeierea și întă
rirea familiei, acordă sprijin familiilor cu multi copii, îmbunătățește ocrotirea mamei și a 
copilului, creînd condiții tot mai bune pentru creșterea, îngrijirea și educarea tinerei generații".

NICOLAE CEAUȘESCU

prevederilor Decretului ou fost mo
de stat și indemnizațiile pentru co-

Venituri suplimentare anuale de
PESTE

intre-

deschise in viată, 
mindria mea și-a 
de pe acum oa- 

societătii, membri 
familii a neamu-

de obste- 
de peste

0 Rețeaua sanitarâ pentru 
pune de peste 37 000 paturi 
și secții de pediatrie

• Maternitățile și secțiile 
trică și ginecologie dispun 
27 000 de paturi

O Toți copiii din România beneficiază 
de asistență medicală gratuită, de me
dicamente gratuite

cu 1 ia- 
1 480 lei, 
majorată 
care voi

trei copii, să 
fel cu ai tuturor 
țară ! Ileana, cea 

15- ani și învață Ia 
„Vulcan", — Pe-

795 lei, cit pri- 
tncepînd 

primi 
alocația

98,5/din COPIII ȚĂRII 
SE NASC ÎN MATERNITĂȚI 
SAU ALTE UNITĂȚI SANITARE

X s

APROAPE 1OOOOOO
DE COPII PRIMESC

ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE 
ÎN CREȘE ȘI GRĂDINIȚE

Majorarea alocațiilor 
și ajutoarelor de stat 

pentru copii
(Urmare din pag. I)

' r
Atenția permanentă pe care con

ducerea partidului și statului nostru 
o acordă viitorului națiunii noastre 
socialiste iși găsește o nouă și eloc
ventă expresie în recentele măsuri 
menite să sprijine familiile cu mai 
mulți copii, prin crearea celor mai 
bune condiții pentru creșterea și e- 
ducarea lor. Decretul Consiliului de 
Stat privind alocația de stat și in
demnizația pentru copii, ajutoarele 
ce se acordă mamelor cu mai mulți 
copii și soțiilor de militari în ter
men, precum și indemnizația de 
naștere prevede importante stimu
lente materiale ce vor contribui, în 
mod substațial, la completarea bu
getului familiilor noastre.

Ca mamă a 5 copii, intre 3 și 12 
ani, am primit aceste măsuri de 
mare omenie cu deosebită satisfac
ție și cu cea mai fierbinte recunoș
tință față de partidul și statul nos
tru, care ne asigură posibilitatea de 
a ne crește și educa tinerele vlăsta
re în condiții din cele mai bune, de 
nevisat odinioară, cind eram noi în
șine copii. Prin aplicarea acestor mă
suri, bugetul familiei noastre se în
tărește substanțial. Mă gindesc la 
creșterea cuantumului alocației și a 
ajutorului, de care voi beneficia 
pentru cei 5 copii. Aceste sume lu
nare in plus, inseamnă pentru fami
lia noastră un însemnat sprijin mate
rial spre a ne ingriji și mai bine co

piii, a le asigura condiții mai bune 
de trai, de dezvoltare, de învățătura.

Aceste noi măsuri de sprijinire a 
familiilor cu mai mulți copii se inte
grează in preocuparea constantă a 
partidului, personal a secretarului său 
generai, tovarășul Nicolae ^Ceaușescu, 
pentru creșterea și educarea tinerei 
generații — viitorul patriei noastre, 
ziua de miine a poporului, dragostei 
cu care este înconjurată de întreaga 
societate. Dovezi, în acest sens, se gă
sesc pretutindeni. Și in Alba iulia. 
unde trăiesc și muncesc, s-au inves
tit, in ultimele două decenii, fonduri 
importante pentru construcția de lo
cuințe, de creșe și grădinițe pentru 
copii, numeroase școli, unități sani
tare, așezăminte de cultură. Chiar 
lingă întreprinderea noastră s-au ri
dicat o grădiniță cu cămin avind o 
capacitate de 200 de locuri, o creșă 
cu 100 de locuri și o școală generală 
cu 24 de săli de clasă.

în ce mă privește, zilele acestea 
mi-au adus o nouă bucurie: 
prinderea unde lucrez mi-a acordat 
o locuință, un apartament cu 4 ca
mere, prilej de bucurie pentru fa
milie. Așa că, in bradul pe care il 
împodobim vom prinde și acest mi
nunat dar pe care conducerșa parti
dului și statului ni l-a făcut acum, in 
prag de An nou.

Dorina MIHAEACHE 
muncitoare la întreprinderea 
„Ardeleana" - Alba Iulia

„Ajutor substanțial,
a

deosebită prețuire
■mame*

I

*

*

*
*
*
I
*

l

PENTRU CREȘTEREA Șl EDUCAREA COPIILOR!
Actualele majorări ale alocațiilor 
și ajutoarelor pentru copii asigură

© Un număr de aproape 887 000 pre
școlari primesc îngrijire în grădinițe cu 
orar prelungit sau săptămînal, în funcție 
de specificul muncii mamelor

9 In formele de învățămînt din Româ
nia sînt înscriși aproximativ patru mili
oane de copii de toate vîrstele, care be
neficiază de învățămînt gratuit, de ma
nuale școlare gratuite

® Circa 5 000 000 de copii beneficiază 
de alocații bănești din partea statului

11,5 MILIARDE LEI 
pentru familiile cu copii

Prin aplicarea 
jorate alocațiile 
pii, ajutoarele pentru mamele cu mai mulți copii, aju
toarele pentru soțiile militarilor in termen, precum și 
indemnizațiile de naștere. Prin aceste majorări, 
miliile cu copii vor beneficia, in cadrul creșterii 
niturilor reale, de fonduri suplimentare, care, la 
velul unui an, se ridică la peste 6,5 miiiarde lei.

Decretul Consiliului de Stat oglin
dește din plin grija și atenția pe 
care le acordă permanent conducerea 
partidului și statului nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
problemelor demografice, creșterii 
natalității, creării de condiții tot mai 
bune de muncă și viață familiilor cu 
mai mulți copii. De pildă, in comuna 
noastră, care a cunoscut in ultimii 
29 de ani o imbunătățire substan
țială a sporului demografic, aceas
tă grijă și-a găsit expresie in condi
țiile materiale tot mai bune pentru 
creșterea și dezvoltarea copiilor. Ast
fel, numai in cincinalul care se în
cheie acum, au fost date în folosință, 
in cadrul comunei, un dispensar mo
dern și trei grădinițe, în timp ce lo
calul școlii generale s-a extins și a 
fost dotat corespunzător cerințelor 
generalizării învățămintului de 10 
ani.

Pe lingă dezvoltarea sectorului 
sanitar și a rețelei de invățămint, un 
rol important in stimularea creșterii 
natalității l-au avut ajutoarele bă
nești acordate, ca indemnizații și 
alocații de stat, familiilor cu copii — 
la care se adaugă acțiunile medico- 
sanitare șî cele cu caracter educativ 
desfășurate de comisiile de femei, 
de celelalte organizații de masă și 
obștești din comună. In toate aceste 
acțiuni folosim puterea de convin
gere a exemplului personal al cadre
lor de conducere din comună, al ma
melor cu mai mulți copii.

Dar iată cum se răsfring condi
țiile la care m-am referit asupra 
propriei mele familii. Ca mamă cu 
5 copii, toți de virstă școlară, pri
mesc o indemnizație lunară din 
partea statului de 206 lei, plus o 
alocație lunară de 1 385 lei, deci, in 
total, aproape 1 600 lei. ceea ce în
seamnă peste 300 lei lunar destinați 
pentru creșterea și formarea fiecă
rui copil, sumă ce se adaugă la re

tribuția soțului și a mea. Acum, po
trivit prevederilor Decretului, acest 
sprijin va deveni și mai important. 
Astfel, rezultă că voi primi lunar 
suma de 500 lei ajutor ca mamă cu 
5 copii pe care ii am in îngrijire, 
plus 2 080 lei alocație, deci un total 
de 2 580 lei. Asta 
nit suplimentar 
aproape 1 000 lei. 
important sprijin 
copiilor, care se va resimți favora
bil in bugetul familiei. Dacă avem 
în vedere gratuitatea învățămintu
lui și a manualelor școlare, gratui
tatea asistenței sanitare a copiilor, 
se pot aprecia și mai bine condi
țiile de care dispunem pentru creș
terea și educarea copiilor. Firește 
că de asemenea avantaje benefi
ciază toate familiile cu copii din 
comună, indiferent de locul de 
muncă al părinților. Drept rezulta
te. in Leorda sint aproape 60 de fa
milii cu peste 5 copii, unele familii 
avînd peste 7 copii.

Noile măsuri de majorare a alo
cațiilor și a celorlalte ajutoare fi
nanciare pentru familiile cu mai 
mulți copii au fost primite cu deo
sebită satisfacție si de populația co
munei noastre. Comitetul comunal 
de partid, consiliul popular comu
nal, organizațiile de masă și obștești 
din comună iși vor intensifica acti
vitatea de popularizare și educa
tivă, astfel ca. o dată cu dezvol
tarea in domeniul economic, locali
tatea noastră, una dintre cele mai 
vechi din județ, să cunoască o și 
mai puternică întinerire a forței 
muncă, a întregii sale populații.

inseamnă un ve- 
Iunar total de 

Este un mare și 
pentru creșterea

de

Creta AMAR1E1
secretora Consiliului popular 
al comunei Leorda, 
județul Botoșani

M-am născut și trăiesc împreună 
cu familia intr-o comună cu oameni 
harnici și gospodari, fruntașă pe ju
deț — și la producția agricolă, și la 
gospodărire. Oamenii de pe la noi 
se mindresc nu numai cu înfăți
șarea comunei, ci și cu tradiția im- 
pămîntenită din moși-strămoși, că 
bogăția adevărată a unei familii, a 
unei case o constituie și numărul 
copiilor ce se nasc și cresc in ea.

Și, intr-adevăr, cu cit sint mai 
mulți copii, cu atit mai multă bucu
rie sălășluiește in fiecare familie. 
Ți-e mai mare dragul să treci prin 
sat dimineața sau la prînz, cind 
țele forfotesc de copii, care se 
sau vin de la școală.

Și eu am. la 33 de ani, patru 
pii. Toate fetițe, 
și pentru băieți.
Adriana, are 14 ani. cea mai mică, 
Teodora. 9 ani. Sint toate sănătoa
se, voinice, merg ța școală și fac 
treabă în casă, atîta cit să-mi văd 
și eu de munca la cooperativa a- 
gricolă. Fiindcă e adevărat și că a- 
tunct cind sint mai mulți copii sint 
mai ușor de crescut, fiindcă, așa cum 
se zice, se cresc unii pe alții, cei 
mai mari pe cei mai mici. Pentru 
alocația de copii, bărbatul meu. care 
este mecanizator, primește în fieca
re lună 1 090 lei. cu care acoperim o 
bună parte din cheltuielile cu ei.

uli- 
duc
co-

dar mai am timp 
Cea mai mare,

„Răspunsul nostru

Mai avem insă și alte înlesniri, cum 
părinții și înaintașii noștri nu au a- 
vut. Școala-i gratuită, cărțile de în
vățătură, la fel. De sănătatea lor, ca 
și de a celorlalți copii din comună 
se ocupă 7 cadre sanitare, din care
3 sint medici 
patrulea.

Am aflat 
bucurie că 
nostru. la 
Nicolae Ceaușescu, au hotărit acum 
noi înlesniri pentru creșterea copii
lor. intre care și sporirea alocației 
de stat. Asta ne va aduce un plus 
de aproape 500 lei drept alocație, la 
care se adaugă 400 lei ca ajutor 
pentru faptul
4 copii. Deci un total
900 ‘ ' ■
rale, 
terea 
cători din adincul sufletului iubitu
lui nostru conducător pentru grija 
ce-o poartă copiilor noștri, fericirii 
poporului și viitorului țării. Și soco
tesc că asta ne îndatorează să ur
măm minunatul îndemn ca, la fel ca 
și părinții și strămoșii noștri, să a- 
vem și să creștem cit mai mulți co
pii. pentru bucuria noastră și tine
rețea țării.

ne mai putea ajuta cu nimic, șl vom 
păși intr-un viitor nesigur. Dar 
părinții ne-au înzestrat cu un dar 
de neprețuit : dragostea de muncă, 
cinstea și 
legătoare 
de cărți" 
poligrafic 
tipărirea
cărțile astea pe care copiii țării — 
și ai mei — le primesc gratuit, ca 
să soarbă lumina învățăturii.

omenia. Eu lucrez acum 
la cea mai mare „fabrică 
din țară — Combinatul 
„Casa Scinteii". Lucrez la 
manualelor școlare. La

Avem, pînă acum, 
ne trăiască. Ia 
familiilor din 
mai mare, are 
Liceul industrial 
trică — 14 ani, e-n clasa a 8-a, iar 
Alexăndrel — 11 ani, e-n clasa a 5-a. 
Toți cu rosturi 
fiecare din ei — 
soțului. îi și văd 
meni de bine ai 
demni ai „marii 
lui de aproape 23 milioane de oa
meni", cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Adică, oameni 
pe care-i așteaptă un viitor pe mă
sura viselor lor. Această mare fa
milie care se Îngrijește cu atîta dra
goste de fiecare familie, de vlăsta
rele acestor familii !

Una din dovezile acestei griji este 
și Decretul privind alocația de stat 
și indemnizația pentru copii semnat 
de , președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un simplu calcul, 
făcut împreună cu soțul, arată că, 
potrivit acestui decret, in locul alo
cației de stat de 
meăm pină acum, 
nuarie 1986 vom 
sumă care include 
și noul ajutor de 400 lei. la 
începe să am dreptul conform pre
vederilor decretului. Sumă consa
crată lor, copiilor noștri, sumă care 
se ridică la mai multe miliarde din 
bugetul societății, al marii noastre 
familii. Ceea ce înseamnă că vom 
avea noi posibilități pentru a ni-i 
crește și educa așa cum ni-i dorim, 
așa cum ni-i așteaptă și ni-i dorește 
societatea noastră.

sumele acordate de la bugetul de 
stat drept ajutoare pentru mamele 
cu mai mulți copii. Dacă pină acum 
primeau ajutoare doar mamele care 
aveau in întreținere de la 5 copii 
in sus. începind de Ia 1 ianuarie 1986, 
urmează să primească un ajutor lu
nar de 400 lei și mamele cu 3—4 co
pii. Mamelor care au de la 5 copii 
în sus li s-au majorat aceste aju
toare la 500 Iei lunar.

Prin același Decret al Consiliului 
de Stat s-a majorat indemnizația de 
naștere a mamelor. Aslfel, pină acum 
se acordau 1 000 Iei la nașterea celui 
de-al 3-lea copil și următorii. înce
pind de la 1 ianuarie 1986, această 
indemnizație se va acorda la nașterea 
celui de-al 2-lea copil și următorii, 
cuantumul indemnizației sporind la 
1 500 lei, respectiv o creștere cu 50 
la sută.

Pentru înfăptuirea prevederilor 
de majorare a alocațiilor și a celor
lalte ajutoare pentru copii, statul 
face eforturi financiare deosebite, 
suma totală alocată pentru aceste 
majorări și îmbunătățiri ale legisla
ției privind ocrotirea mamei și co
piilor ridieindu-se la nivelul unui an 
la peste 6,5 miliarde lei — ceea ce 
înseamnă o creștere de peste 46 la 
sută față de nivelul actual al cheltu
ielilor alocate in acest scop ; în con
dițiile în care, prin planurile de 
dezvoltare, țara urmează să aloce in 
continuare importante fonduri pen
tru dezvoltarea accelerată a econo
miei. pentru realizarea programelor 
de investiții, pentru finanțarea ac
țiunilor social-culturale.

Desigur, este necesar ca adopta
rea acestor măsuri, cu rezonanță 
deosebită pentru prezentul și viito
rul țării, să' fie însoțită de o susți
nută acțiune de popularizare, de 
explicare a importanței acestor a- 
vantaje — răspunderi deosebite în 
această privință revenind organiza
țiilor de partid, comitetelor și co
misiilor de femei, consiliilor popu
lare, organizațiilor democrației șl 
unității socialiste, tuturor organi
zațiilor de masă șl obștești, tuturor 
factorilor care activează in dome
niul social — cu înțelegerea clară a 
faptului că încurajarea natalității, 
creșterea sporului natural al popu
lației răspund unor cerințe impe
rioase ale dezvoltării societății, o- 
glindesc grija pentru viitorul națiu
nii, al patriei. în paralel, așa cum 
s-a subliniat la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
este necesar ca organele sanitare, 
toate cadrele medicale să-și spo
rească răspunderea pentru creșterea 
demografică a populației, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de sănăta
te și ocrotire a mamelor și copiilor, 
pentru respectarea strictă a preve- 

, derilor legale din acest domeniu, 
pentru asigurarea unui indice de 
natalitate cit mai ridicat.

Țara se află în aceste zile la cum
păna dintre ani, dintre două cinci
nale. Mărețele 
acum obținute in dezvoltarea de an
samblu a economiei — temelia pros
perității întregii societății — se re
găsesc, practic, în viața tuturor co
piilor țării, de la condițiile de lo
cuit la cele menite să asigure creș
terea și formarea lor profesională, 
culturală și morală.

realizări de pină

și il așteptăm și pe-al
cu inima plină 
partidul 

indicația
de 

și statul 
tovarășului

că am in îngrijire 
de aproape 

lei lunar in veniturile gene- 
care ne va ajuta in creș- 

copiilor. Sîntem recunos-

Olqa CHENCEA 
țăfoncă din comuna Bodești, 
județul Neamț

vlăstare în spiritul dragostei
față de patrie*

Am fost al zecelea copil la părinți 
și am cunoscut bine ce înseamnă 
dragostea lor pentru fiecare din noi. 
Cu toate necazurile mari prin care 
treceam, mama ne-a îngrijit cu

nespusă dragoste pe fiecare, nu o 
dată rupîndu-și de la gură. Și nu o 
dată o vedeam înlăcrimată la gindul 
că in curind vom pleca „in străini". 
Adică vom părăsi familia, care nu

Maria CUCU
legătoare la Combinatul poligrafic 

Casa Scinteii" Mihai IONESCU

5
| w"

TOȚI COPIII ȚARII
BENEFICIAZĂ

DE ÎNVĂȚĂMÎNT GRATUIT, 
DE MANUALE ȘCOLARE GRATUITE
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„Partidul nostru face totul ca, pe măsura dezvoltării forțe
lor de producție, a înfloririi economici naționale, să înfăptuim 
neabătut programul de ridicare a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor - țelul suprem al politicii partidului și 
statului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm".

NICOLAE CEAUȘESCU

14 SEPTEMBRIE 1985. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu vizitează 1 
expoziția „Epoca Ceaușescu - epoca de aur a învățământului românesc", organizată la lași cu prilejul '

deschiderii anului de învățămînt 1985-1986

DURATA MEDIE DE VIAȚĂ A POPU
LAȚIEI ROMÂNIEI A CRESCUî CU 28 
DE ANI IN PERIOADA EDIFICĂRII SO- 
CIALISTE. Este un mare și emoționant 
adevăr ol noii noastre realități. Și cum 
media ne oglindește - intr-un fel sau 
altul — pe toți, asta înseamnă mai mulți 
ani de viață pentru fiecare din noi. Lua
tă chiar și singură, această esențială 
infăptuire - la dobindirea căreia con
tribuie îndeplinirea ctitor cerințe ale vie
ții — e suficientă pentru a arăta, in mo
dul cel mai direct și mai concentrat cu 
putință, cum se înfăptuiește concret, in 
țara noastră, grija față de om.

Imaginile acestei pagini, luate din în
treaga țară și prezentind realizări din 
cincinalul pe care-l încheiem in acest 
__ ; aot* tz-.’ H -i. siw u -■ Mr'., „t >o

sfîrșit de decembrie, pot fi completate 
de fiecare dintre noi cu realitățile. în 
mijlocul cărora trăiește și muncește. Pre
tutindeni in România, grija față de om 
are înfățișarea concretă a locuinței mai 
confortabile, a noului așezămint de cul
tură, o școlii noi de Io oraș și de la 
sat, a edificiilor pentru sănătate, pen
tru odihnă, pentru sport.

O deosebită amploare au dobîndit 
realizările din domeniul social-cultural 
în anii epocii de aur a istoriei patriei 
care poartă, în semn de adîncă prețui
re și recunoștință, numele marelui cti
tor si deschizător de drumuri noi 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU". In a 
ceste doua glorioase decenii, DEZ
VOLTAREA PUTERNICĂ A ECONOMIEi

•*

Cartierul nou de locuințe, iată o înfăptuire care - absolut 
fără nici o excepție - nu lipsește din nici unul din orașele ța
rii, mare sau mic.

In perioada ultimelor două decenii s-au construit de 6 ori 
mai multe apartamente decit in toți cei 20 de ani anteriori. 
Numai în cincinalul pe care-l încheiem acum, numă ul aparta
mentelor noi se ridică la 750 000. Printre acestea se află și 
cele din Craiova, prezentate în imaginile noastre. Liniile

Metroul bucureșteon - operă complexă, monumentală, reali
zata din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. opera-simbol 
pentru stadiul înalt atins de creația științifica și tehnica ro
maneasca m anii socialismului. Dintre toate țările lumii in care 
exista metrou, doar șapte, in rindul cărora se numără și Româ
nia, și l-au construit după propriile proiecte, cu propria teh
nică, cu propriile forțe, echipindu-l și asigurindu-i buna func
ționare.

Si în anii acestui cincinal marele bulevard subpămintean și-a 

NAȚIONALE a creat temelia trainică a 
continuei ridicări a nivelului de trai :

- fondul de retribuire a crescut de 
5.2 ori, iar retribuția medie este de 3 
ori mai mare ;

- 10 milioane de oameni s-au mutat 
in locuințe noi ;

- un sfert din populația țării invață 
în școli și universități ;
- toți copiii României au asigurată 

gratuit întreaga asistență medicală.
Sînt cifre, sînt date, sint fapte care 

concentrează aspecte esențiale ale tra
iului nostru de fiecare zi, care dau mă
sura preocupării permanente a partidu
lui pentru creșterea calității vieții.

arhitectonice elegante, moderne caracterizează noile con- ]’ 
strucții.

Directivele Congresului al Xlll-iea al partidului prevăd că |i 
in următorii 5 ani încă 2,5 milioane de oameni vor beneficia I 
de locuințe noi ; se va dezvolta construcția de locuințe la sate, 
accentuindu-se acțiunile de sistematizare rurală, prin concen
trarea în comune mari a satelor și gospodăriilor izolate. Da
torită tuturor măsurilor luate, pină în 1990 va fi rezolvată in 
fond problema locuințelor pentru toți oamenii muncii.

croit noi direcții, noi trasee prin munca harnică a minerilor con
structori de tuneluri, a constructorilor de stații, a arhitecților și I 
proiectanților, a instalatorilor și montorilor, a constructorilor de 
utilaje și vagoane.

in fiecare zi circa 350 000 de oameni folosesc metroul. Cu 
fiecare nou tronson dat in funcțiune crește numărul celor ce ii 
beneficiază de acest modern mijloc de comunicație, de trei ori i 
mai rapid decit tramvaiul și troleibuzul. Imaginea noastră în
fățișează una dintre noile stații de metrou

Această imagine a uneia dintre zecile de noi clă
diri ale Institutului politehnic din lași, construită în 
acest cincinal în imediata apropiere a marii platfor
me industriale a orașului, atestă atit puternica dez
voltare a învățămîntului, cit și strinsa și fireasca sa 
legătură cu cercetarea și producția. Este locul să men
ționăm că peste 75 la sută din totalul suprafeței des
fășurate a clădirilor școlare din România s-au reali
zat in anii socialismului, iăr dintre acestea 70 ia sută 
au fost construite în ultimele două decenii. In pre
zent, in țara noastră iși desfășoară activitatea aproa
pe 30 000 unități de învățămînt, se tipăresc și se 
distribuie gratuit elevilor peste 1 360 titluri de ma
nuale, iar numărul celor cuprinși în întreaga rețea a 
învățămîntului se ridică lă 5 673 000 preșcolari, elevi 
și studenți și 240 000 cadre didactice. In școli și fa
cultăți. in casele pionierilor-și șoimilor patriei, in clu
burile și casele de cultură ale elevilor și studenților 
funcționează 152 600 cercuri științifice și tehniăo-apii- 
cative cu aproape 3 000 000 participanți. Peste 
1 395 000 elevi și studenți se întrec în cadrul con
cursurilor pe discipline de învățămînt și meserii.

In zestrea celor peste 280 case de cultură din în
treaga țară sint cuprinse și numeroasele unități de 
acest fel date in folosință in ultimii 5 ani, printre 
care și noua Casă de cultură din Satu More, pe 
care v-o prezintă imaginea noasțră.

in intreaga țară, in ultimele două decenii numărul paturilor 
I; de spital a crescut de la 114 338, la peste 201 000, al medici

lor de la 27 900 la 46 300, iar fondurile de la buget destinate 
sănătății de la 4 974 milioane la peste 16 000 milioane.

Datorită tuturor realizărilor din acest domeniu, putem afirma

cu îndreptățită satisfacție că România se situează astăzi prin
tre țările cu un sistem sanitar dintre cele mai avansate din li 
lume.

In imagine : Spitalul de copii din Oradea.
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De la mină la termocentrală - maximă preocupare
pentru asigurarea cărbunelui de calitate!

în aceste zile, in Valea Jiului, 
munca minerilor, preparatorilor, e- 
nergeticienilor, a oamenilor din sec
torul de transporturi a devenit mai 

• aspră, mai bărbătească. Condițiile 
grele generate de iarnă impun din 
partea tuturor eforturi suplimentare. 
Cu toate acestea, ritmul de extrac
ție în abataje crește simțitor, 
de la o zi la alta. Mobiliza
toarea chemare adresată de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., pentru realizarea 
integrală a planului la producția de 
cărbune cocsificabil și energetic și 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras a creat o puternică emulație 
in rindul minerilor din această stră
veche vatră minerească.

Din discuția cu ing. Iulian Costes- 
cu, director general adjunct al Com
binatului minier Valea Jiului, am re
ținut că, în perioada care a trecut de 
la recenta plenară a partidului, pro
ducția de cărbune a crescut, zilnic, la 
nivelul Combinatului minier Valea 
Jiului, cu 3 500—4 000 tone de cărbu
ne. Succesul este cu atit mai reve
lator, dacă avem în vedere că, pină 
în prezent, minerii din Valea Jiului 
au livrat peste prevederi energeti- 
cienilor de la Mintia-Deva și Paro
șeni 18 000 tone de cărbune cu o pu
tere calorică medie de 3 070 kcal pe 
kg. Aflîndu-ne zilele trecute printre 
minerii și energeticienii din Valea 
Jiului, ne-am propus să aflăm cum 
se acționează pentru sporirea pro
ducției și îmbunătățirea calității căr
bunelui, mergînd pe filiera : mină, 
preparație, termocentrală.

CALITATEA 
fac- 
căr- 

se 
Or,

FAȚA ÎN FAȚA
ȘI... CANTITATEA. Care sînt 
torii ce influențează calitatea 
bunelui ? în primul rînd, 
spune, calitatea Zăcămîntului. 
este știut faptul că, de-a lungul 
anilor, în minele din Valea Jiu
lui Calitatea cărbunelui a scă
zut datorită creșterii procentului 
de cenușă din zăcăminte. Totodată, 
prin extinderea exploatării cu com
plexe mecanizate crește — din mo
tive obiective, dar și subiective — 
cantitatea de steril extrasă o dată cu 
cărbunele. Cum trebuie să acționeze 
în aceste condiții minerii și prepara
torii pentru ridicarea calității cărbu
nelui, a puterii sate calorice ?

Un răspuns concret la această în
trebare îl dau, prin rezultatele pe care 
le obțin, minerii de la Livezeni. Pu
terea calorică a cărbunelui extras

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL CINCINAL

45 de unități economice 
din județul Maramureș
Prin punerea în valoare a resur

selor de sporițe a producției și 
productivității muncii, 45 de unități 
din industria județului Maramureș 
au raportat îndeplinirea mai de
vreme a sarcinilor de plan din ac
tualul cincinal la producția-marfă. 
în acest fel, ele și-au creat condi
ții pentru a realiza 
marfă suplimentară, 
nile cincinalului, în 
aproape 1,8 miliarde 
unitățile cu cete mai bune rezul
tate se numără Exploatarea mi
nieră Cavnic, Flotația centrală, în
treprinderea mecanică de mașini și 
utilai minier, întreprinderea fo
restieră de exploatare și transport, 
întreprinderea de producție indus
trială pentru construcții căi ferate 
din Baia Mare. (Gheorghe Susa, 
corespondentul „Scînteii").

o producție- 
față de sarci- 

valoare de 
Iei. Printre

36 de unități economice 
din județul Giurgiu

Un număr de 36 de unități eco
nomice din județul Giurgiu rapor
tează îndeplinirea planului la pro- 
ducția-marfă industrială in cinci
nalul 1981—1985, obținînd peste 
prevederi o^ producție de 460 mili
oane ‘ •
triate 
tierul 
derea 
priza 
Aceste succese au fost obținute în 
cea mai mare parte pe seama creș
terii productivității muncii, în con
dițiile încadrării în corisumurile 
normate de materii prime, combus
tibil și energie. (I. Ioniță).

iei. Printre unitățile indus- 
evidențiate se numără Șan- 

naval Giurgiu, întreprin
de sere 30 Decembrie. Antre- 
de construcții industriale.

Industria municipiului 
Mediaș

Oamenii muncii din municipiul 
Mediaș au raportat îndeplinirea 
sarcinilor planului producției-ma’rfă 
industriale aferente cincinalului 
1981—1985. Pînă la sfirșitul anului, 
colectivele muncitorești din Mediaș 
vor realiza, peste prevederile cin
cinalului, aparate și instalații pen
tru exploatarea, transportul și dis
tribuția gazului metan, aparatură 
pentru industria electronică și elec
trotehnică, diferite mijloace de 
transport auto speciale și altele in 
valoare de circa 338 milioane tei.

La panoul de onoare al întrecerii 
socialiste se înscriu oamenii muncii 
de la întreprinderea de exploatare 
conducte magistrate, Schela de pro
ducție gaze naturale, întreprinderea 
mecanică pentru gaz metan, între
prinderea „Automecanica".

în probe tehnologice 
- prima uzină 
hidroelectrică 

din Retezat
Ieri, 27 decembrie, a avut loc un 

moment de referință pe aceste me
leaguri : au început probele teh
nologice la prima turbină a cetei 
dinții uzine hidroelectrice de la 
Ostrovu Mic, ce se finalizează în 
cadrul complexului hidroenergetic 
Retezat. Noua hidrocentrală va a- 
vea o putere instalată de 16 MW. 
De subliniat că. din cete 9 hidro
centrale cu puteri de 14—15 MW. 
ce vor fi realizate pe Riul Mare 
aval pină la confluenta cu Riul 
Strei. 8 se află deja în construcție. 
(Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scînteii"). 

aici este, în general, mult superioară 
celei planificate. Mai exact, minerii 
de la Livezeni livrează cărbunele cu 
o putere calorică de 3 500 kcal pe kg 
și ca urmare au obținut în acest an 
bonificații de peste 20 880 tone căr
bune. Cum au reușit acest lucru ?

— Pină nu de mult, ne spune to
varășul Ion Diaconu, directorul mi
nei, aveam montate in abataje com
plexe mecanizate SMA-2, care datori
tă stratului de cărbune subțire și 
discontinuu „mușcau" și circa 0.6—0.8 
m din zona de steril. Deci cărbune
le era amestecat cu steril și, implicit, 
calitatea acestuia era destul de scă
zută. Cum am procedat ? în primul 

ÎN BAZINUL CARBONIFER AL VĂII JIULUI

rînd, am montat în toate abatajele 
frontale din stratul V complexe me
canizate SMA-PH-2,, cu o înălțime 
mai mică și care ne permit să ex
tragem numai cărbune fără steril. In 
al doilea rînd, am creat circuite se
parate pentru transportul cărbunelui 
și al sterilului Sau al unor materiale 
rezultate în cursul lucrărilor de pre
gătire, întreținere și reparații. Și Ia 
suprafață am luat măsuri pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
micșorînd distanța de la 80 mm la 
70 mm dintre barele metalice la ciu
rul cu bare și mărind numărul de 
posturi la claubaj.

Iată deci un mod rațional, gospodă
resc de a acționa. De altfel, și în alte 
mine, printre care Vulcan, Petrila, 
Dîlja și Paroșeni au fost instalate 
echipamente de claubare. Sînt însă 
ele folosite la întreaga Capacitate ? 
De cele mal multe ori, da. Dar mai 
sint și unele excepții, așa cum a- 
veam să ne convingem la întreprin
derea minieră Paroșeni. Aici au fost 
extrase peste plan de la începutul 
anului 23 000 tone cărbune brut. Un 
rezultat bun la prima vedere. Și, 
totuși, din dorința de a spori cu orice 
preț producția, in unele abataje este 
neglijată calitatea. O demonstrează 
faptul că, datorită procentului mare 
de cenușă existent în cărbunele ex
tras, mina a trebuit să plătească în
semnate penalizări, sume care se re
percutează asupra valorii producției

Transportul îngrășămintelor la C.A.P. Golești, județul Vrancea Foto : E. Dichiseanu
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(competență, Răspundere In conducerea actmtAtn unităților agricole^
La o adunare generală a coope

rativei agricole de producție Someș- 
Odorhei, județul Sălaj, ținută la 
sfirșitul anului 1980, consiliul de 
conducere de atunci a fost pus in • 
situația să explice de ce, de mai 
mulți ani, unitatea își încheia acti
vitatea cu pierderi. Analiza, făcută 
cu sprijinul unor specialiști de la 
diferite organisme ale direcției agri
cole județene, a oferit posibilitatea 
ca, pe baza unor calcule economice 
riguroase, să se precizeze cu clari
tate căite de acțiune și ce anume tre
buie să se întreprindă practic, ți» 
nind seama de ce oferă zona res
pectivă, in vederea redresării și con
solidării cooperativei.

O primă concluzie ce a rezultat 
din analiza amintită : amplasarea 
culturilor nu corespundea condiți
ilor specifice ale unității. Din cele 
3 200 de hectare pe care te deține 
cooperativa, două treimi sînt tere
nuri în pantă și o treime la șes și 
în luncă. Solurile cete mai fertile 
din luncă erau, de regulă, folosite 
pentru furaje, iar griul, orzul, po
rumbul și sfecla de zahăr erau cul
tivate pe terenurile în pantă. Deza
vantajele unei astfel de organizări 
a teritoriului sînt evidente : ampla
sarea culturilor prășitoare pe dea
luri fără amenajări antierozionale, 
fără să se aplice o agrotehnică adec
vată duce, in timp, la sărăcirea 
stratului fertil de elemente nutri
tive. Or, pentru sfecla de zahăr, ca 
și pentru porumb, cete mai indicate 
terenuri erau cete din luncă. Cum 
s-a acționat pentru adaptarea pla
nului de cultură la condițiile na
turale locale ? Ne răspunde ingi- 
nerul-șef al unității. Aurel Istvan.

— Cu sprijinul specialiștilor de la 
direcția agricolă am întocmit un 
program complex, de lungă durată, 
privind folosirea rațională a fondu
lui funciar. Lucrăm cu două asola- 
mente : unul pentru zona de deal, 
unde predomină griul și orzul, avind 
trifoiul ca plantă premergătoare, și 
porumbul, pe care-1 cultivăm pe 
solele dintre plantele furajere și ce
realele păioase. Pentru zona de 
luncă, în cadrul asolamentului, sfe
cla de zahăr alternează cu porum
bul, legumele și, în măsură mai re
dusă, cu plantele furajere. A tre

nete, a beneficiilor și, deci în ultimă 
jnstanță, asupra 
de mineri.

câștigurilor realizate

UMIDITĂȚII CAR- 
PROBLEMA CARE

REDUCEREA 
BUNELUI — O 
TREBUIE GRABNIC REZOLVATA. 
Preparația Coroești este una din cele 
trei unități cu acest profil din cadrul 
întreprinderii de preparare a cărbu
nelui Valea Jiului. Aici, in drumul 
său spre termocentrale, cărbunele li
vrat de unitățile miniere Paroșeni, 
Dîlja, Vulcan și Aninoasa face o 
scurtă „haltă" pentru a fi sortat, 
spălat și înnobilat. La banda 01, 
unde este făcută recepția cărbunelui,

Inginerul Vaier Irimuș, șeful birou
lui tehnic producție, ne arată o gră
madă de lopeți, lanțuri, tambur!, 
role, cabluri și alte resturi me
talice, sosite în preparație o dată cu 
cărbunele. Adică, după ce cărbunele 
a trecut, in unitățile miniere, prin 
„filtrul" instalațiilor de claubare. 
Să fie vorba de o simplă intîm- 
plare ? Nicidecum. Specialiștii din 
preparație ne-au spus că grămada 
respectivă este în continuă creștere. 
Zilnic, în preparație intră cărbune 
amestecat cu diverse corpuri me
talice.

La stația de încărcare pentru ex
pediție, unde o navetă urma să por
nească spre Mintia-Deva, inginerul 
Vasile Mitache, din partea întreprin
derii electrocentrale Deva, participă 
Ia recepție. Cum este cărbunele? — 
îl întrebăm.

— Puterea calorică este de peste 
3 000 de kcal pe kg. Necazul este că 
are o umiditate ce depășește limita 
admisă.

Cum se explică această situație ? 
Cum poate fi ea rezolvată ?

— Prin spălare, ne explică ingi
nerul Francisc Apper, directorul 
preparației, Cărbunele se îmbibă cu 
apă. De aceea, trebuie găsită o so
luție de uscare a cărbunelui înainte 
de a fi livrat beneficiarilor. Altfel, 
umiditatea rămîne mare, iar din 
cauza frigului există riscul ca va
goanele să înghețe.

să facem ce nu se făcuse de 
— cartarea agrochimică a so- 

parcelă cu par- 
de ce îngrășă- 
in ce proporții, 
evidențiat fap-

— să analizăm 
și să vedem

buit 
mult 
lului 
celă 
minte are nevoie șl

Aceeași analiză a 
tul că, de obicei, consiliul de con
ducere nu urmărea realizarea pro
gramului de perspectivă, iar lipsa de 
control ducea la diluarea și fărimi- 
țarea răspunderilor. Pentru a se 
evita atare situații, în programul 
care vizează toate sectoarele coope

Programe bine gîndite,
înfăptuite exemplar

Cum a acționat consiliul de conducere al C.A.P. Someș-Odorhei - 
Sălaj pentru consolidarea și dezvoltarea avuției obștești

rativei — fondul funciar, producția 
vegetală, mecanizarea, zootehnia 
ș.a. — s-au stabilit sarcini precise 
fiecărui membru al consiliului de 
conducere. Președintele cooperativei, 
Grigore Berinde, de pildă, răspunde 
de realizarea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare.

— Aveam 560 de hectare de teren 
cu exces de umiditate și început de 
eroziune de pe care, din an în an, 
se stringeau recolte tot mai mici — 
ne spune președintele cooperativei. 
Trebuiau realizate lucrări de ame
liorare pe suprafețe mari, dar în
treprinderea județeană de execuție 
și exploatare a lucrărilor de Îmbu
nătățiri funciare nu dispunea atunci 
de capacitatea necesară. Ca atare, 
am contractat efectuarea de amena
jări doar pe 160 hectare. Nu ne-am 
bazat însă numai pe utilajele între
prinderii respective, ci am mobilizat 
1 000 de cooperatori care au execu
tat mai bine de 2,5 km de șanțuri 
pentru desecarea a 350 de hectare, 
în primăvară, urmează să realizăm,

Prin urmare este necesar ca, in- 
tr-un timp cit mai scurt, specialiștii 
din cadrul Combinatului minier Va
lea Jiului și din Ministerul Minelor 
să studieze această problemă și să 
o soluționeze prin construirea unor 
instalații eficiente și ieftine pentru 
uscarea cărbunelui.

ZI DE ZI, ORA DE ORA — CAN
TITĂȚI SPORITE DE ENERGIE 
ELECTRICA. Ce părere au energeti- 
cienii despre calitatea cărbunelui ?

— Întîmpinăm mari greutăți din 
cauza umidității mari a cărbunelui, 
ne spune maistrul Paul Nicula. Ben
zile transportoare și morile cu bile 
se împotmolesc pur și simplu, ro
lele alunecă, iar consumul de com
bustibil crește.

Un lucru este cert : pentru ca 
termocentrala Paroșeni să poată 
funcționa la capacitatea nominală, 
cărbunele trebuie să aibă o putere 
calorică medie de 3 560 kcal pe kg 
și o umiditate de 10 la sută. Or, 
răsfoind buletinele de calitate emi
se de preparația Coroești, am obser
vat că puterea calorică este în jur 
de 3 100 kcal pe kg. in timp ce umi
ditatea depășește 12 la sută.

Analizăm această 
varășul Otto 
cu producția 
Valea Jiului.

— Minerii, 
ticienilor, au

situație cu to- 
Abraham, inginer-șef 

la Combinatul minier
la solicitările energe- 

______ ____ livrat cărbunele la o 
putere calorică de peste 3 000 kcal 
pe kg. cu mult peste puterea calo
rică planificată, ne spune interlocu
torul. Este adevărat. în ce privește 
umiditatea cărbunelui din preparații 
mai sînt unele probleme pe care 
într-un timp scurt o să le rezolvăm. 
De ce nu îl livrăm la Duterea ca
lorică cerută de energeticieni ? De
oarece prin plan noi avem stabilită 
pentru termocentrale o putere calo
rică de 2 700—2 900 kcal pe kg, pe 
Care nu numai că o respectăm, dar 
livrăm cărbune cu putere calorică 
superioară.

Sintetizînd. lucrurile se prezintă 
astfel : minerii livrează cărbune de 
o calitate superioară cetei planifica
te, dar sub nivelul cetei solicitate 
și pentru care au fost proiectate gru
purile energetice de la termocentra
la Paroșeni. Există, prin urmare, o 
neconcordanță de fond intre sarcinile 
minerilor și cerințele energeticieni- 
lor. Ca atare, organele de speciali
tate trebuie să analizeze această si
tuație și să ia măsurile ce se impun.

GJieorqhe ION1ȚA

impreună cu aceeași unitate, lucrări 
de desecări pe alte 60 de hectare.

S-a constatat că mare parte din 
îngrășămintele naturale nu erau fo
losite. în urma analizei, a rezultat 
că justificările 
lipsa mijloacelor 
primul loc. nu 
Măsura stabilită 
noiului în platforme, la marginea 
solelor să se facă cu atelajele în tot 
timpul anului, și nu in perioade 
scurte cu mijloace mecanice, in 

aduse, între care 
de transport ocupa 

erau întemeiate.
— transportul gu-

deci pentru 
mari. în mod 
considera că 

fiind subordo-

preajma campaniilor de arături, 
cînd tractoarele sînt foarte solicitate 
— s-a dovedit bună.

Integrarea secției de mecanizare in 
activitatea cooperativei este hotări- 
toare pentru buna desfășurare a lu
crărilor agricole și 
realizarea de recolte 
eronat, un timp se 
secția de mecanizare 
nată S.M.A., raporturile cu coope
rativa agricolă s-ar limita la con
tractarea și efectuarea diferitelor 
lucrări. Se crease o situație grea pe 
care n-o puteau rezolva nici stațiu
nea, nici trustul S.M.A. Din 40 de 
mecanizatori, ciți prevedeau norma
tivele, in secție lucrau doar 15. Con
ducerea de atunci a cooperativei n-a 
întreprins însă nimic in ce privește 
recrutarea și școlarizarea tinerilor 
din comună în meseria de tractorist. 
Cînd lucrările se aglomerau, se ce
rea ajutor de la unitățile agricole 
Vecine. Urmarea a fost că, nu de 
puține ori, rămineau suprafețe ne
arate din toamnă, că se întîrzia se-

Pe standurile de probă din cadrul întreprinderii de panouri electropneumatice din Bacău, un nou lot de produse este 
testat înainte de a fi livrat beneficiarilor

Gînduri la cumpăna dintre ani

SATISFACȚII PENTRU REALIZĂRI, 
PROIECTE PENTRU NOI ÎMPLINIRI

Doar peste cîteva zile șe va încheia anul 1985, ultimul din actualul 
cincinal, și in toate sectoarele de activitate, in fiecare unitate economică 
se va face bilanțul muncii desfășurate in această perioadă. Un bilanț fără 
îndoială bogat în realizări $i din care se vor putea desprinde totodată o 
serie de concluzii practice de ordin mai general, uțile pentru îmbunătă
țirea activității in viitor.

Continua perfecționare a organizării producției și a muncii este cu 
atît mai necesară cu cit, după cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al P.C.R., trebuie să se ia toate măsurile pentru a realiza 
din primul an al viitorului cincinal un ritm mai inalt de dez
voltare și a asigura astfel îndeplinirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului. Iată deci tot atitea motive care îndeamnă 
fiecare colectiv de muncă, pe fiecare muncitor, specialist și cadru de con
ducere la un efort tot mai susținut, de zi cu zi, pentru obținerea unor re
zultate mereu mai bune in producție.

Pină la încheierea bilanțului pe 1985 am vrut să vedem însă un pic 
mai devreme care sint cîteva din realizările deosebite obținute în acest 
an, precum și unele din obiectivele propuse pentru 1986. Deci, am solici
tat unor cadre de conducere și specialiști din întreprinderi să 
pundă la următoarele întrebări :

ne răs-

1. Care este cea mai prestigioasă realizare din
2. Ce obiective deosebite vă propuneți pentru

1985 ?
1986 ?

efort nu este prea 
ca In anul 1985 să 
de valorificare a ma- 

cu cel puțin 5 la 
în acest scop am adoptat 

acțiune : 
posibil a 
asigurarea 
că tot ce 

de

1. Sîntem bucuroși că realizarea 
Cea mai importantă din acest an a 
colectivului nostru coincide cu unul 
dintre obiectivele prioritare pe care 
ni le-am asumat în spiritul hotăriri- 
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului. Este vorba de sporirea, gradului 
de valorificare a materiilor prime și 
îndeosebi a bumbacului. Unitatea 
noastră este o mare consumatoare de 
bumbac, celofibră, poliester. Și, cum 
fiecare din aceste materii prime se 
procură din import ori se realizează 
cu alte materiale din import, comite
tul de partid și consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere au conside
rat că nici un 
mare pentru 
sporim gradul 
teriilor prime 
sută, 
următoarele direcții de 
reducerea la minimum 
pierderilor tehnologice, 
condițiilor tehnice pentru 
se pierde inevitabil în procesul 
prelucrare să fie recuperat și rein
trodus in circuitul productiv al uni
tății noastre ; reducerea greutății țe
săturilor, in paralel cu îmbunătățirea 
calității, a aspectului lor comercial. 
Pentru fiecare dintre aceste acțiuni 
am adoptat măsuri tehnico-econo- 
mice corespunzătoare, inclusiv ‘da 
dotare cu recipient! de colectare a 
materialelor refolosibile și cu utilaje 

mănatul. Cu sprijinul comitetului 
comunal de partid, au fost recrutați 
și trimiși la S.M.A. pentru școlari
zare 25 de tineri. Aflăm că după ce 
s-a întregit efectivul secției de me
canizare, cooperativa este printre 
primele din județ care incheie lu
crările agricole.

în analiza situației din zootehnie, 
consiliul de conducere, specialiștii 
de la direcția agricolă au pornit de 
Ia punctul critic : asigurarea bazei 
furajere, care fiind insuficientă, an 

de an, producția de lapte a scăzut 
pină la 1 326 de litri în medie de la 
o vacă. S-a pus întrebarea : erau 
insuficiente terenurile cultivate cu 
furaje, pășunea ? Nicidecum 1 Do
vadă că pe aceeași suprafață s-a 
asigurat în acest an, pentru un efec
tiv mai mare cu 200 de animate, o 
rație consistentă, cuprinzînd 11—12 
unități nutritive pe animal.

Cu ajutorul întreprinderii de pa
jiști, pe un teren din apropierea 
fermei s-a amenajat o pășune model 
care a fost dată în primire, îm
preună cu întreaga bază furajeră, 
formației conduse 
Tamaș Grațian. 
belșug în timpul 
titate de fin ce 
pozitată pentru 
lație. „A fost necesar să se renunțe 
la unele plante furajere care, în con
dițiile naturale de la noi, nu dădeau 
rezultate bune — ne spune șeful 
fermei, dr. Vasile Podar. Cultura 
de lolium a fost înlocuită cu sfeclă 
furajeră, la care obținem cu regu- 

de tehnicianul 
Avind hrană din 

verii, întreaga can- 
se strînge este de- 
perioada de stabu-

de valorificare a lor, pe care le-am 
realizat prin autoutilare. Urmărind 
permanent transpunerea in practică 
a celor stabilite, am reușit ca, din 
materialele recuperabile, să producem 
222 tone fire tip vigonie, ceea ce a 
condus la creșterea gradului de va
lorificare a materiei prime de peste 
10 ori pentru fiecare kilogram de fir 
obținut pe această cate, iar greutatea 
medie a produselor s-a redus cu 5 
grame pe metru pătrat de țesătură. 
Altfel spus, am reușit să economisim 
pe această cate aproape 10 la sută 
din cantitatea de bumbac repartizată.

2. Pe lițțgă^eficiența lor economică 
imediată,'rezultatele la care " m-am 
referit se constituie și într-un bun 
cîștigat, ca să zic așa, pentru produc
ția anului viitor. De altfel, indicațiile 
date în acest sens de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la plenara C.C. al 
P.C.R., precum și la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
ne-au mobilizat și mai mult, realiză
rile din anul 1985 considerlndu-le 
doar începutul unei activități tot mal 
susținute pe care o vom desfășura în 
1986. Prin urmare, vom continua să 
acționăm pentru reducerea greutății 
unor produse, concomitent cu spori
rea fiabilității și a calității lor, vom 
extinde și diversifica activitatea a- 
telierului de confecții, astfel incit să 
putem 
fiecare 
ne saU 
punem 
gradul 
prime cu încă 6—7 procente. Simul
tan, ne vom concentra eforturile 
pentru sporirea calității produselor și 
onorarea in devanS a fiecărui con
tract încheiat cu partenerii externi, 

valorifica în întreprindere 
centimetru pătrat de cupoa- 
fîșii. Mai exact spus, ne pro- 
ca în anul viitor să creștem 
de valorificare a materiilor

realizat în medie la hectar 
față de 2 000 kg în 1980, 

de zahăr — 52 100 kg, față 
kg, la grîu — 3 652 kg, 

1 067 kg, la orz — 3 350 kg, 
1 435 kg, iar la lapte se es- 
a se obține in acest an 2 860 
în medie de la o vacă, mai

laritate 140—150 de tone la hectar, 
și cu trifoi. Lucrările de desecare, 
fertilizare și de corectare a acidității 
solului au avut ca efect îmbunătă
țirea calitativă a celorlalte pășuni 
și finețe, creșterea producției de 
fin de trifoi. Acum avem in depo
zit furaje îndestulătoare pentru a se 
obține in anul viitor o producție de 
cel puțin 3 500 de litri de lapte în 
medie de la o vacă".

Șirul acțiunilor întreprinse de con
siliul de conducere al cooperativei 
pentru consolidarea unității poate 
continua cu numeroase măsuri, ca 
aplicarea de amendamente pe în
treaga suprafață unde a fost nece
sară efectuarea acestei lucrări, re
introducerea in circuitul agricol a 
unor terenuri degradate și altele. 
Deosebit de semnificative sînt creș
terile de producție înregistrate in 
urma aplicării programului de care 
aminteam. în 1985, la porumb știu- 
leți s-au 
5 753 kg, 
la sfeclă 
de 16 071 
față de 
față de 
timează 
de litri 
mult decît dublu față de 1980. Roa
dele muncii cooperatorilor de la 
Someș-Odorhei, care au acționat pe 
baza unui program clar de lucru, se 
regăsesc și în rentabilizarea activi
tății unității. Se estimează că în 
anul în curs beneficiile vor depăși 
1,3 milioane tei.

Realizările de pînă acum, obți
nute cu forțe proprii și cu sprijinul 
concret al organelor agricole jude
țene, care nu s-au mulțumit să 
constate, să facă planuri, ci s-au 
implicat efectiv în acțiunile de 
transpunere a lor in viață, arată că 
sporirea în continuare a producțiilor 
este pe deplin realizabilă. Dovadă că 
atunci cînd se acționează consecvent 
și cu răspundere, după planuri bine 
gîndite, cînd toți cooperatorii parti
cipă la efortul comun, nu există 
piedici și greutăți de neinlăturat.

Lucian CIUBOTA.RU 
Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii" 

mai ales că, în anul 1986, exportul la 
țesături „în metraj" va crește de 
peste 5 ori față de nivelul realizări
lor pe 1985. Pe de altă parte, ca ur
mare a introducerii pe scară tot mai 
largă a progresului tehnic, volumul 
țesăturilor finite pe care te vom pro
duce in 1986 va fi cu 25 la sută mai 
mare decit in 1985, iar cantitatea de 
fire tij 
sută. 1
ția că întreprinderea noastră — cea 
mai mare de pe platforma industria
lă a Botoșaniului — va putea să-și 
îndeplinească încă din primele zile 
ale anului 1986 sarcinile de plan ce 

revin.

ip bumbac Va spori cu 18 la 
în felul acesta avem garan-

îi
Inq. Vasile PANȚIRU 
directorul întreprinderii textile 
„Moldova" — Botoșani

Multe produse noi

1. Cu toate că este o unitate eco
nomică nouă — pusă în funcțiune la 
1 ianuarie 1982 — colectivul de oa
meni ai muncii de la Uzina de mate
riale fotosensibile din cadrul Combi
natului „Azomureș" din Tirgu Mu
reș încheie acest ultim an al cincina
lului actual cu un bilanț rodnic. Bu
năoară, planul anual la producția- 
marfă industrială a fost realizat cu 
6 zile înainte de termen, atlngînd 
parametrii proiectați cu mult inain-

__ te de, țermentil pțevpȚut. Mai mpit 
“decit atif, cei 650 de oameni ai mun

cii — operatori-chimiști, lăcătuși, 
electroniști, electricieni sau laboranți 
— au reușit să realizeze in 1985 și lu
cruri de excepție. Citeva argumente? 
Aș putea da multe exemple. Mă vOi 
referi doar la faptul că, in acest an, 
la Tirgul internațional de la Leipzig, 
filmului radiografie industrial reali
zat de noi i s-a decernat medalia de 
aur și diploma de onoare. Este un 
exemplu din multe Altele. în acest 
an, colectivul nostru a realizat nu 
mai puțin de 10 produse fotosensi- 
bile noi, cu utilizare în domenii ca 
industria poligrafică, cea a con
strucțiilor de mașini, electronică, în 
medicină, știință etc. Acestea ridică 
Ia 64 numărul produselor fotosensi- 
bile realizate în țară, de la data pu
nerii 'în funcțiune a acestei moderne 
Unități create din inițiativa secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Intre pro
dusele noi, fabricate in acest an — 
solicitate și la export — aș aminti, 
între altele, filmul pentru imagistica 
medicală, hîrtia autodevelopabilă la 
lumină „Azoscript A.D. — 12“, filmul 
fototehnic de selecție, culoare cu 
contrast scăzut „Azografic PAN, 
AGP —■ 23 p“, filmul fototehnic de 
mascare „Azografic mase AGM-13 p“, 
filmul cinereversibil alb-negru pen
tru amatori și sensibilități de 21“ 
DIN și 24° DIN, setul de prelucrare 
a filmelor radiografice medicale ș.a. 
Toate aceste produse — de care eco
nomia are atita nevoie — le-am rea
lizat in condițiile in care consumu
rile specifice, la toate categoriile de 
materii prime, au fost diminuate cu 
peste 60 milioane lei. O altă remar
că : modernizările aduse, exclusiv 
prin autoutilare, au făcut ca produc
tivitatea muncii să crească cu peste 
3 la sută.

2. Sîntem, firește, conștienți de fap
tul că în 1986 ne așteaptă sarcini 
mult sporite. Cu atit mai mult cu cit 
noi, cei de la Uzina de materiale foto
sensibile din Tirgu Mureș, sîntem 
singurii în țară care trebuie să a- 
sigurăm întregul necesar de mate
riale de acest gen pentru economie. 
Ca atare, sintem pregătiți ca incă din 
prima lună a anului 1986 să produ
cem 8 noi sortimente. In felul acesta 
vom asigura intreaga gamă de filme 
pentru cerințele interne și vom pă
trunde pe noi piețe externe, între 
care și in țări cu mare tradiție in 
acest domeniu, cum sînt R.F. Germa
nia, Franța, Canada. Așadar, am rea
lizat și vom realiza in continuare 
multe produse noi, la nivelul tehnicii 
de virf pe plan mondial.

Inq. Octavian MORARU 
directorul Uzinei de materiale 
fotosensibile din cadrul 
Combinatului „Azomureș" 
din Tîrgu Mureș

ROMAN : O nouă 
capacitate de producție 
Prin punerea în funcțiune a ulti

melor utilaje din zona bancului lăr- 
gitor, capacitatea de producție a nou
lui laminor de 20 țoii de la între
prinderea de țevi din Roman și-a 
sporit capacitatea de producție, apro- 
piindu-se astfel de cota finală a ca
pacității proiectate.

în aceste zile se definitivează lu
crările de punere in funcțiune, a ul
timelor instalații în care se vor rea
liza anual importante cantități 
țevi cu diametre mai mari 
500 mm.

Demn de subliniat este faptul 
toate produsele obținute la noul 
minor de la Roman înlocuiesc țevi 
din import destinate industriilor ter- 
moenergetice și chimice, precum și 
construirii centralelor electrice ter
monucleare. (Constantin Blagovici, 
corespondentul „Scînteii").

de 
de
că 

la-
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) a schimburilor de mărfuri in următorii
In continuare, Comitetul Politic Executiv a ana

lizat și aprobat Raportul privind BALANȚELE PRIN
CIPALELOR PRODUSE AGROALIMENTARE DIN 
RECOLTA ANULUI 1985.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o INFORMARE CU PRIVIRE LA VI
ZITA DE PRIETENIE EFECTUATA IN ȚARA NOAS
TRĂ, IN PERIOADA 20-22 DECEMBRIE, DE TO
VARĂȘUL TODOR JIVKOV, secretar general ol 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat și a dat 
o deosebită apreciere rezultatelor noului dialog 
la nivel înalt româno-bulgar, care se înscrie în 
cadrul tradiționalelor întîlniri ce s-au statornicit 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
și care, de fiecare dotă, au dat noi impulsuri 
colabărării 
noastre.

Relevînd 
tate într-o 
credere și 
cutiv a subliniat însemnătatea înțelegerilor con
venite cu prilejul vizitei, care pun in evidență 
hotărirea comună de a acționa. în continuare, 
pentru a întări și mai mult colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria în domeniile po
litic, economic, tehnico-științific, cultural și alte 
sfere de activitate. A fost apreciat în mod deo
sebit faptul că, în cadrul convorbirilor, s-a hotărît 
ca organele de resort din cele două țări să con
tinue să acționeze, pe baza unui program concret 
de lucru, pentru intensificarea și lărgirea specia
lizării și cooperării în producție, să aplice pe 
scară largă forme cît mai eficiente de colabo
rare, bazate pe acorduri și convenții de lungă 
durată, care să deschidă noi perspective conlu
crării romăno-bulgare, să asigure creșterea mai

dintre partidele, țările și popoarele

caracterul rodnic al convorbirilor, pur- 
atmosferă de deplină înțelegere, in- 

stimă reciprocă, Comitetul Politic Exe-

accentuată
ani.

Comitetul 
semnătatea 
Nicolae Ceaușescu ș: Todor Jivkov 
aspecte majore ale vieții politice internaționale. A 
fost pusă iri evidență importanța hotăririi celor 
două țări de a întări și mai mult colaborarea pe 
arena internațională, de a conlucra tot mai strîns 
pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor 
sprș confruntare și război, pentru trecerea la mă
suri concrete de dezarmare, in primul rind de 
dezarmare nucleară, pentru promovarea destin
derii, securității, păcii și colaborării ifi Balcani, pe 
continentul european și în lume.

In acest context, Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaltă apreciere DECLARAȚIEI-APEL o 
președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bulgaria, Todor 
Jivkov, cu privire la realizarea în Balcani o unei 
zone fără arme chimice. A fost subliniată in mod 
deosebit propunerea cuprinsă in Declarația-Apel 
privind începerea neîntîrziată de negocieri intre 
țările balcanice în vederea realizării unui acord 
privind neexperimentarea, neproducerea, neobți- 
nerea și nestocarea oricăror arme chimice pe teri
toriul lor. S-a apreciat că transpunerea în viață a 
acestui apel ar constitui un pas important pe ca
lea eliberării întregii Europe de o categorie de 
arme deosebit de periculoase, ar contribui Io în
tărirea increderii și colaborării intre țările și po
poarele din Balcani, la eforturile ce se întreprind 
pentru interzicerea generală și totală a armelor 
chimice și distrugerea stocurilor existente, la stimu
larea negocierilor care au loc

Aprobind rezultatele vizitei, 
Executiv a indicat guvernului, 
lalte organe centrale să ia 
pentru înfăptuirea in cele mai 
țelegerilor convenite in vederea dezvoltării și măi 
puternice a colaborării dintre România și Bulga
ria, in interesul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului șl păcii.

Politic Executiv a reliefat, totodată, in- 
schimbului de păreri dintre tovarășii 

asupra Unor

cuvîntul în încheierea ședinței, tovarășul 
secretarul general al

La Porțile de Fier 2 a fost pus în funcțiune

Cel de-al cincilea grup hidroenergetic

in acest scop.
Comitetul Politic 

ministerelor, celor- 
măsurile necesare 

bune condiții o in-

Luînd
NICOLAE CEAUȘESCU, 
partidului, a spus :

„Fiind inainte de Anul nou - ți intrucit aceasta 
este ultima ședință din acest an a Comitetului 
Politic Executiv - se poate aprecia că, pe ansam
blu, activitatea Comitetului Politic Executiv, a Co
mitatului Central al partidului poate fi socotită 
bună, că s-a acționat pentru îndeplinirea planului, 
a hotăririlor Congresului al Xlll-lea al partidului.

Aș dori insă ca, in primul rind, să adresăm tu
turor membrilor de partid, organelor și organiza
țiilor de partid, felicitări pentru activitatea desfă
șurată in acest an, precum și urarea de a lucra 
mai bine, de o tace in așa fel incit, in 1986, acti
vitatea comuniștilor, a organizațiilor de partid să 
răspundă in condiții cît mai bune cerințelor puse 
de Congresul al Xlll-lea al partidului.

In mod corespunzător, doresc să adresez felici
tări tuturor membrilor Comitetului nostru Central, 
membrilor Comitetului Politic Executiv. Să ne luăm 
ți noi angajamentul de a organiza mai bine acti
vitatea in 1986, incit să îndeplinim in cele mai 
bune condiții planul, hotăririle Congresului al 
Xlll-lea al partidului. Să lacem in ața lei incit, 
incă din primul an, să punem o bază trainică 
pentru realizarea tuturor prevederilor planului cin
cinal 1986-1990. Să acționăm in direcția creșterii 
rolului politic conducător al partidului, să luăm 
măsuri pentru intensificarea activității politico- 
educative, de ridicare a conștiinței revoluționare, 
o conștiinței patriotice și, in același timp, a nive
lului ideologic al partidului, al cadrelor 
ducere.

Doresc să închei, urind noi succese in 
tea partidului, a poporului nostru ți să 
și pe această cale, tuturor oamenilor muncii, în
tregii națiuni, felicitări ți cele mai bune urări de 
Anul nou".

de con'

octivita- 
adresez,

★
Comitetul Politic Executiv o soluționat, de ose- 

menea, și alte probleme ale activității curente de 
partid și de stat.

Primire la primul-ministru al guvernului

De participanții la convocarea de analiză și bilanț a 
activului de bază al statelor majore ale gărzilor patriotice

ale gărzilor patriotice 
la convocarea anuală 
bilanț, care a avut loc 
in zilele de 26—27 de-

rășe comandant suprem, că, In 
anul viitor — anul celei de-a 65-a 
aniversări a creării Partidului Co
munist Român — și in întregul 
cincinal 1986—1990, însuflețiți de 
luminosul dumneavoastră exemplu 
de eminent conducător de partid 
și de stat, de luptător revoluțio
nar pentru slujirea intereselor po
porului român și de patriot înflă
cărat, vom acționa cu abnegație și 
înaltă responsabilitate comunistă 
pentru realizarea unei calități noi, 
superioare, în activitatea gărzilor 
patriotice, pentru creșterea forței 
lor combative astfel incit unită
țile revoluționare inarmate ale 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate să fie gata oricind să apere, 
împreună cu forțele armate, cu 
întregul popor, cuceririle revolu
ționare socialiste, libertatea, inde
pendența, suveranitatea și integri
tatea scumpei noastre patrii.

Folosim acest prilej — se spune 
î-n încheierea telegramei — pentru 
a vă prezenta, cu ocazia apropiatei 
aniversări a Zilei Republicii și a 
Anului nou, respectuoase felicitări 
și cele mai sincere urări de viață 
îndelungată, multă sănătate, feri
cire și 
nele și 
liste.

mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că perioada de 
pregătire a gărzilor patriotice pe 
baza magistralului document pro
gramatic politico-militar — prima 
Directivă a comandantului suprem 
— constituie o etapă calitativ supe
rioară in activitatea unităților re
voluționare inarmate ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Subliniind realizările remarcabi
le in toate domeniile de activitate, 
generalizind experiența pozitivă a- 
cumulată, formele și metodele efi
ciente de instruire și educare, parti- 
cipanții la convocare au relevat și 
existența unor neajunsuri, la dife
rite niveluri ale muncii noastre, 
pentru înlăturarea cărora vom ac
ționa in anul viitor cu hotărire și 
fermitate, avînd drept călăuză 
orientările și indicațiile din magis
trala dumneavoastră cuvintare 
rostită la recenta convocare a acti
vului de bază de comandă și de 
partid al armatei și prevederile Di
rectivei comandantului suprem pri
vind pregătirea militară, politico- 
educativă și pentru acțiune a gărzi
lor patriotice și formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei în perioada 1986—1990.

Vă ' “

Mult iubite și stimate tovarășe Nxolae Ceaușescu,
Cadrele activului de bază al sta

telor majore 
participante 
de analiză și 
in Capitală,
cembrie, sub puternica reverberație 
a aniversării, in anul acesta, a 
două decenii de la Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Român, 
de cind, prin voința unanimă a co
muniștilor, ați fost investit îrț func
ția supremă de secretar general al 
partidului nostru, dînd glas senti
mentelor tuturor combatanților uni
tăților revoluționare inarmate ale 
oamenilor muncii de la oraș.e și 
Sate, vă prezentăm un fierbinte 
omagiu de aleasă prețuire, stimă, 
recunoștință și profund devotament 
față de dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. con
ducătorul încercat al partidului, sta
tului și poporului, ctitorul Româ
niei socialiste moderne, proeminen
tă personalitate a mișcării comu
niste si muncitorești internaționa
le, luptător neobosit pentru triumful 
cauzei socialismului și comunis
mului, al idealurilor scumpe de 
pace, colaborare și progres social.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima adeziunea unanimă și spri
jinul deplin față de strălucitele 
dumneavoastră inițiative și acțiuni 
de profundă rezonanță națională si 
internațională dedicate dezarmării 
generale. In primul rind celei 
nucleare, preintîmpinărli unui răz
boi atomic distrugător, asigurării 
păcii, securității și colaborării in 
Europa și în întreaga lume, pre
cum si mîndria patriotică pentru 
mărețele realizări dobîndite de po
porul român sub steagul glorios al 
partidului, în opera de înflorire 
multilaterală a patriei. îndeosebi în 
cei douăzeci de ani de cind condu
ceți destinele națiunii noastre, arcul 
de timp cel mai fertil din multi
milenara Istorie a patriei, care a in
trat definitiv în conștiința ponoru
lui român, cu legitimă îndrentățire, 
drent „Epoca Nicolae Ceausescu". ' 

Vă raportăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general — 
se arată in telegramă — că. sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, gărzile patriotice 
de pe întreg cuprinsul României 
socialiste, imbinind armonios acti
vitatea economico-socială cu pregă
tirea militară, au încheiat anul de 
instrucție și educație și întreaga 
perioadă a cincinalului cu succese 
deosebite în toate domeniile. Cu 
legitimă mîndrie patriotică și cu 
fierbinte recunoștință, vă raportăm.

asigurăm, mult stimate tova-
★

putere de 
propășirea

muncă, spre bi- 
României Socia-

La mulți ani !

*
Tn 

1985 
convocarea-bilanț 
bază al statelor majore ale gărzi
lor patriotice, care a analizat, in
tr-un climat de înaltă exigență și 
responsabilitate comunistă, in spi
ritul istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xlll-lea al P.C.R., al 
orientărilor, tezelor și ideilor de 
excepțională însemnătate cuprinse 
in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia convocarea- 
bilanț a activului de bază de co
mandă și de partid al armatei, ac
tivitatea desfășurată în acest an și 
în întregul cincinal actual de uni
tățile revoluționare inarmate ale 
oamenilor ’muncii de la orașe și 
sate in vederea îndeplinirii obiec
tivelor și sarcinilor prevăzute în 
Directiva comandantului suprem 
pentru perioada 1981—1985.

La lucrările convocării-bilanț a 
participat și a luat cuvîntul tova
rășul Ion Coman, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Ca invitați, au participat repre
zentanți ai Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului de Interne,

zilele de 26—27 decembrie 
s-a desfășurat, în Capitală, 

a activului de
al U.T.C., Mi- 
și Invățămin-

Comitetului Central 
nisterului Educației 
tului. Comandamentului apărării 
civile, Consiliului Național al Or
ganizației 
Național 
Roșie.

Bilanțul 
marcabile 
triotice, atît pe frontul 
multilaterale a patriei, cît și in în
tărirea capacității sale de apărare, 
evidențiind profundele mutații ca
litative realizate în pregătirea mi
litară, politico-educativă și pentru 
acțiune, in perioada in care pro
cesul instructiv-educativ s-a desfă
șurat în lumina magistralelor orien
tări ale primei Directive a coman
dantului suprem.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, de deplină adeziune co
munistă, revoluționară, participanții 
la convocarea-bilanț a activului de 
bază al statelor majore ale gărzilor 
patriotice au adoptat o te
legramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor armate.

Pionierilor, Consiliului 
al Societății de Cruce
a relevat realizările re- 
dobîndite de gărzile pa- 

infloririi

acest context, au fost reliefate posi
bilitățile de lărgire a cooperării eco
nomice și specializării in producție 
pe termen lung, de sporire a schim
burilor 
practică 
prilejul 
la nivel

La primire a participat Ștefan 
Birlea, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

A fost prezent Todor Stoicev, am
basadori Bulgariei la București.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, pe tovarășul Ivan Iliev, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării din R.P. Bulgaria.

In timpul intrevederii a fost evi
dențiată evoluția bunelor raporturi 
statornicite intre țările noastre și 
s-a exprimat dorința reciprocă de a 
intensifica colaborarea bilaterală in 
diferite domenii de activitate. In

loare practică date de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite condu
cător, cu prilejul vizitelor de lucru 
pe acest mare șantier, comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe înfloritoa
rele meleaguri ale Mehedințiului — 
se spune in telegramă — asigură 
conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, că iși vor amplifica 
necontenit energiile creatoare pentru 
realizarea sarcinilor și obiectivelor 
ce ne revin din mărețul program 
jalonat de cel de^al Xlll-lea Con
gres al partidului, pentru ridicarea 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România, pe noi trepte de 
progres și civilizație.

adresată to- 
CEAUȘESCU,

Printr-o 
varășului 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Comitetul 
județean Mehedinți al P.C.R. rapor
tează că in ziua de 27 decembrie 
1985, la Șantierul sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier 2 a fost pus in paralel cu sis
temul energetic național cel de-al 
cincilea grup hidroenergetic cu o 
capacitate de 27 MW putere insta
lată, ajungindu-se, astfel, la 135 MW.

Hotăriți să dea viață în mod 
exemplar indicațiilor de mare va-

telegramă 
NICOLAE comerciale, transpunînd in 

înțelegerile convenite cu 
intîlnirilor romăno-bulgare 

înalt.
primire a participat

Convorbiri economice româno-bulgare

MANIFESTĂRI
ANIVERSĂRII

In CAPITALA au continuat să se 
desfășoare, în cursul zilei de vineri, 
manifestări politico-educative și cul- 
tural-artistice dedicate actului isto
ric de la 30 Decembrie 1947 — pro
clamarea Republicii. La Clubul 
I.O.R. a fost prezentată, in fața 
unui mare număr de muncitori, in
gineri și tehnicieni, expunerea inti
tulată „38 de ani de la proclamarea 
Republicii — ani de mărețe victorii 
pe calea făuririi unor destine noi in 
viața poporului român". S-au rele
vat cu acest prilej marile realizări 
obținute de poporul nostru pe calea 
construcției socialiste, îndeosebi în 
ultimii 20 de ani, de cind in frun
tea partidului și a țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu. O expu
nere cu tema „30 Decembrie 1947 — 
importanța sa in istoria poporului 
român" a fost prezentată la „Ecran 
Club". Sala de festivități a Institu
tului de cercetări .științifice și ingine
rie tehnologică din cadrul'trustului 
de construcții industriale a găzduit 
un bogat montaj literar-muzical cu 
tema „Republică, măreață vatră", 
iar Ia Casa de cultură a sectorului 1, 
sub genericul „Te slăvim, Republi
că", a avut Ioc o gală de filme <ta- 
cumentare ilustrind fapte de muncă 
și eroism ale constructorilor marilor 
obiective economice și social-cultu- 
rale, care au ridicat patria noastră 
socialistă pe noi trepte de progres 
și civilizație.

Apropiata sărbătorire a 38 de ani 
de la proclamarea Republicii prile
juiește și în ARMATA organizarea 
unei ample suite de manifestări po
litico-educative și cultural-artistice. 
în comandamente și unități, in in
stituții militare de învățămint și 
cultură au loc in aceste zile expu
neri, conferințe, simpozioane și dez
bateri, expoziții de carte, acțiuni 
care înfățișează semnificațiile social- 
politice ale evenimentului de la 30 
Decembrie 1947, principalele momen-

CONSACRATE 
REPUBLICII

te și etape străbătute de poporul ro
mân pe calea progresului și civili
zației după victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistâ, cu pre
cădere în epoca de mărețe împliniri 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, luminoasele perspec
tive ale infloririi și propășirii Româ
niei pe drumul socialismului și co
munismului.

La Biblioteca Centrala a Ministe
rului Apărării Naționale a fost or
ganizată recent o expoziție de carte 
care cuprinde lucrări al căror con
ținut se referă la lupta pentru li
bertate și democrație in România, 
la proclamarea, la 30 Decembrie 
1947, a Republicii. Un loc de cinste 
in cadrul expoziției il ocupă cărți
le in care este omagiată personali
tatea de excepție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, intiiul președinte 
al Republicii Socialiste România, 
lucrări care reflectă contribuția ho- 
tăritoare pe care secretarul general 
al partidului nostru a avut-o și o 
are la toate marile înfăptuiri ale 
României socialiste.

„Te slăvim, Republică iubită" este 
titlul montajului literar-muzical or
ganizat cu concursul actorilor Tea
trului Național și al soliștilor Ope
rei Române la Casa Centrală a Ar
matei. In cadrul aceleiași instituții, 
cadre militare și familiile acestora, 
membri ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei au ‘ participat la expunerea 
„Armata și proclamarea Republicii".

Elevii Institutului de marină 
„Mircea cel Bătrin" au participat re
cent la simpozionul „30 Decembrie 
— Ziua Republicii".

„Republică, măreață vatră" este 
titlul montajului literar-muzical or
ganizat Ia Casa armatei din Con
stanța în cinstea zilei de 30 Decem
brie.

La București s-au Încheiat vineri 
convorbirile dintre delegațiile orga
nelor centrale de planificare din 
România și Bulgaria, conduse de 
Ștefăn Birlea, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, și de 
Ivan Iliev, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat a) Planificării din 
R.P. Bulgaria.

Au fost convenite măsuri pentru

lărgirea colaborării economice și teh- 
nico-științifice și s-a stabilit nive
lul schimburilor bilaterale in viito
rul cincinal, în conformitate cu po
tențialul economic al celor două țări.

Conducătorii delegațiilor au sem
nat Protocolul cu privire la coordo
narea planurilor economiilor națio
nale ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bulgaria 
pe perioada 1986—1990.

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Sudan 
— cea de-a 30-a aniversare a pro
clamării independenței 
după-amiază a avut 
tală, o manifestare 
Institutul român 
culturale cu străinătatea, in cadrul 
căreia au fost prezentate impresii 
de călătorie din această țară,

vineri 
loc, in Capi- 

organizatâ de 
pentru relațiile

ai conduce- 
române de 

din Asia și 
ai

Externe,

(Agerpres)

De Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist
(Urmare din pag. I)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 decembrie, ora 20 — 31 
decembrie, ora 20. tn țară : Vremea 
va fi în general tnchisâ, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații pre
dominante sub formă de ploaie in sud- 
estul țării. Iar In celelalte regiuni

ploile se vor transforma treptat In 
lapovlță și ninsoare. Vintul va sufla 
slab pină la moderat, cu intensificări 
locale la începutul intervalului din 
sectorul sud-vestic, apoi din nord- 
vest; Temperaturile minime nocturne 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 
♦ grade, mal coborite in ultimele nopți, 
cind, pe alocuri, vor scădea sub minus 
10 grade, iar cele maxime diurne intre 
minus 3 șl plus 7 grade. Izolat mai 
ridicate la începutul intervalului. Se 
va produce ceață mal frecventă in pri
mele zile în centrul și sud-estul țării.

*

tv
13,00
13,03

14,40

15,00

Telex
La sfîrșit de săptămtnă (parțial 
color)
Decembrie — cronica evenimen
telor politice
închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 17,30; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vin- 
zătorul de păsări — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : 
Trenurile mele — 17,30; (sala Grădi
na Icoanei, 11 05 44) : Hamlet
• Teatrul Mic (14 70 81) : “ 
dudului — 17,30.
• Teatrul 
Atenție, se
• Teatrul 
cirtlțele —
• Teatrul 
sala Magheru) :
(sala Studio) : Sentimente 
tină - 18.
• Teatrul Gluleștl (sala
14 72 34) : Nu, en nu regret

Foarte Mic 
filmeâză — 18.

de
17.30.
„C.I.

comedie

Nottara* 
Pădurea

15.
Ca frunza

(14 09 05) :

(16 64 60) :

(39 31 93,
— 17,30; 

și nafta-

Majestic, 
.. _____ ____ ___ „ nimic —
17; Jocuri crude — 18; (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tâna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți - 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu stlclețl — 18.

din orizonturile cunoașterii
• „FABRICI" DE... PLANTE CU 

POTENTIAL PRODUCTIV RIDI
CAT. Anul acesta s-au împlinit două dece
nii de cind in cadrul laboratoarelor de teh
nologie genetică „Twyford Plant", din An
glia, se realizează culturi agricole și hortico
le cu ajutorul tehnicii de donare, care per
mite obținerea, dintr-o singură plantă cu po
tențial productiv ridicat, a numeroase exem
plare sănătoase și viguroase ce pot fi 
transplantate apoi in pămint. Concret, cum 
se procedează ? Se ia de la planta „mamă" 
țesut meristematic — adică 
tinăr unde au Ioc diviziuni 
meroase ale celulelor — și 
tuburi și alte recipiente 
plastic. Aici, după unele testări, fragmente
le de țesut vegetal se dezvoltă pe o sub
stanță gelatinoasă ce conține compensatori 
de creștere, vitamine, zaharuri, săruri mi
nerale și alte substanțe nutritive. Impor-

țesut vegetal 
rapide și nu- 
se pune in 

speciale din

tant este ca procesul să se desfășoare tn 
mediu perfect steril, nepermițîndu-se pă
trunderea bacteriilor și a mucegaiului. Re
zultatul ? In vasele de laborator răsare 
mare număr de plăntuțe identice 
„mama" lor.

Cind acestea au crescut suficient, 
transplantează intr-un compost pe bază 
turbă, unde sint lăsate pină li se dezvol
tă rădăcinile, iar apoi sint livrate cultiva
torilor. De notat că prin donare, la „Twy- 
ford Plant", cea mai mare unitate de acest 
gen din Europa, se obțin, anual, milioane 
de exemplare de material săditor care se 
exportă in tot mai multe țări ale lumii.
• MUZEUL VIITORULUI? Inluna 

martie 1986 va ti inaugurat „Orășelul știin
țelor și al industriei", din 
Franța, care va prezenta 
o suprafață expozițională 
metri pătrați cuprinzînd cele 
ceriri ale științei și tehnologiei

un 
cu

se 
de

La Villetta, 
vizitatorilor 

de 30 
mai noi cu- 

din in-

mii

Au participat membri 
rii I.R.R.C.S. și Ligii 
prietenie cu popoarele 
Africa, reprezentanți 
rului Afacerilor _ 
meros public.

Au fost prezenți Ahmed 
ambasadorul Republicii Sudan la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ministe- 
un nu-

M. Diab,

19,00
19,20

19.35
20,00

20.40

22,00
22,10
22,30

Țelejurnah
File de cronică contemporană (co
lor). Reportaj
Teleenciclopedia (color)
Gala varietăților — ^elecțiuni din 
spectacolele de varietăți cu public 
ale anului (color)
Film artistic (color). „O misiune 
periculoasă"
Telejurnal
Veșnic tînăra romanță (color) 
închiderea programului

Mindri și fericiți de a fi 
temporani și participanți la 
rirea celei mai glorioase 
din istoria multimilenară 
triei, intrată in conștiința în
tregului nostru popor drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", tinerii patriei 
folosesc și această ocazie pentru a 
vă adresa, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai alese ginduri, cele mai calde 
mulțumiri pentru minunatele con
diții de muncă și viață, pregătire 
și afirmare multilaterală create și 
vă încredințăm că vom fi mereu 
prezenți acolo unde țara ne-o cere, 
acolo unde ne cheamă partidul, la 
realizarea in practică a orientări
lor și Indicațiilor dumneavoastră, 
fiind deplin conștienți că numai 
așa ne vom aduce contribuția la 
progresul economic și social, la 
creșterea prestigiului României in 
rindul națiunilor lumii.

Acum, 
Uniunea 
Uniunea 
Comuniști 
zația Pionierilor și-au asumat sar
cini importante din prevederile 
Planului național unic de dezvol
tare economico-săcială a României 
pe anul 1986 și ale Planului de

con- 
fău- 

epoci 
a pa-

in prag de nou cincinal, 
Tineretului Comunist, 

Asociațiilor Studenților 
din România și Organi-

dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare, asigurind cuprin
derea organizată a tuturor catego
riilor de tineri și copii la efec
tuarea unor lucrări de investiții și 
de producție, de cercetare și pro
iectare, a unor lucrări in agricul
tură, silvicultură și in sectorul edi- 
litar-gospodăresc, la recuperarea și 
reintroducerea in producție a ma
terialelor refolosibile, angajîndu-ne 
să executăm în primul an al nou
lui cincinal un volum total de lu
crări mai mare cu 8 Ia sută față de 
planul pe 1985. Sîntem astfel ho
tăriți ca, prin noi fapte de mun
că și învățătură, puse în slujba în
floririi continue a patriei noastre 
socialiste, să răspundem increderii 
pe care partidul. dumneavoastră 
personal o acordați tinerei gene
rații.

Asemenea întregului popor, tînă- 
ra generație din patria noastră iși 
exprimă și cu acest prilej senti
mentele de profundă adeziune la 
politica externă de pace. largă 
cooperare și înțelegere internațio
nală, promovată de țara noastră, al 
cărei strălucit și neobosit promo
tor sîntețt dumneavoastră, mult 
Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, asigurîndu-vă, 

, totodată, că vom milita consecvent 
pentru promovarea nobilelor idea-

luri ale pătii'ți prieteniei cuitirierii 
de pretutindeni, pentru împlinirea 
aspirațiilor tie progres și bunăsta
re ale întregii omeniri.

încrezători în idealurile noastre 
comuniste, revoluționare, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe secre
tar general, că tînăra generație, 
urmind cu entuziasm și pasiune re
voluționară strălucitul exemplu pe 
care ni-I oferă întreaga 
voastră ’ " ’ .........
slujba 
patriei, 
năstării . . ____ __  _ _____ „
tărîtă ca în anul 1986 să acționeze 
cu și mai puternică înflăcărare, cu 
întreaga sa capacitate creatoare, si- 
tuindu-se, întotdeauna, la înălțimea 
minunatelor condiții de muncă, 
viață și învățătură ce i-au fost 
create prin grija partidului și sta
tului nostru, a dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, înscriind 
prin fapte de eroism revoluționar 
noi pagini in glorioasa 
construcției societății 
multilateral dezvoltate 
noastră, a viitorului luminos, prefi
gurat. cu clarviziune științifică de 
hotăririle Congresului al Xlll-lea 
al Partidului Comunist Român, 
pentru înflorirea tot mai puternică 
a scumpei noastre patrii. Republi
ca Socialistă România.

dumnea- 
viață și activitate puse în 
infloririi multilaterale a 
creșterii permanente a bu- 
poporului. este ferm ho-

epopee a 
socialiste 

in patria

*

• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (1'5 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10.
• Circul Globus (10 41 95) : „La circ 
ca-n filme" — 13; 18.

cinema
• Racolarea: SCALA (11 03 72) - 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30, favorit
(45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) - 9; Hi 13; 15; 
17; 19.
• Sper să ne mal vedem : COTRO-
CENI (49 48 48) - 13; 17; 19, ARTA
(21 31 86) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Facerea lumii : STUDIO (59 53 15)
- 9,30; 12; 14,30; 16,45; 19.
• Căsătorie cu repetiție : COSMOS
(27 54 05) - 9; li; 13; 15; 17; 19,
FLACARA (20 33 40) - 15; 17; 19.
• Promisiuni: PROGRESUL (23 94 10)
- 15; 17; 19.
• Misiunea spațială „Delta" — 9;
11; 13; 15, Bădăranii — 16.45; 19 :
DOINA (16 35 38).
• Descoperirea lui Til : TIMPURI 
NOI (15 81 10) - 9; 11; 13.

• Stigmatul : TIMPURI NOI - 15;
17; 19. VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
O Fata fără zestre
— 9; 12; 15.30; 18,15.
(14 27 14) - 9; 12; 15; 18.
• Pirații secolului XX : I
(15 63 84) - 9; 11; 13; t5; !
£ Lungul drum către sine
RIA (16 ’8 79) - ..........
S Trenul de
(14 74 16) — 9; li; 13;
AURORA (35 04 66) - 9
17; 19.
• Concurs : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Al nouălea fecior : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Domn pentru o zl : DRUMUL
SĂRII (3128 13) - 15; 17: 19.
• Prințesa Tana: GIULEȘTI (17 55 46)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Drumul: PACEA (71 30 85) - 15; 
17; 19.
■ Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 57)
— 8,30; 11.30; 15; 18.
• Numele meu e Iubire : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9.15; 12; 15; 18.
• Cursa Infernală: BUZEȘTI (50 43 58)
- 15: 17: 19.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
DACIA (50 35 94) - 0; 11; 13; 15; 17; 
19, LIRA (317171) - 15; 17; 19. FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.

(10 87 iO)

PATRIA (11'815 23) 
----- MIORIȚA

FESTIVAL 
17; 19.

5 : VICTO- 
9; 11; 13; 15; 17; 19. 
Kraljevo : LUMINA 
ti; 13; 15; 17; 19,

); 11; 13; 15;

Festivitate de inmînare a Diplomei de onoare a C.C. al U.T.C.
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea 
al partidului, a sarcinilor ce Ie 
revin din hotăririle Congresului ști
inței și invățămintului, să acționeze 
competent și responsabil in spiritul 
măsurilor stabilite la Forumul tine
retului, pentru a obține o nouă 
calitate in toate domeniile de acti
vitate.

Cu acest prilej s-a relevat că, pe 
fondul preocupărilor organelor și 
organizațiilor U.T.C. pentru continua 
perfecționare profesională a tineri
lor, concursurile profesionale, olim
piadele pe meserii și sesiunile de 
comunicări tehnico-științifice — in 
cadrul cărora, în acest an, la faza 
de masă, au fost antrenați peste 
1,6 milioane de tineri din toate do
meniile activității economice — au 
contribuit la crearea și menținerea 
unei atmosfere de emulație, care a 
stimulat și susținut un 
efort de autodepășire.

în cadrul manifestării 
vintul tovarășul Nicu 
membru supleant al 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.

La sediul Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, în 
cadrul unei festivități, a fost inmi- 
nată Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. ciștigătorilor locurilor I pe 
țară la concursurile profesionale și 
olimpiadele pe meserii, precum și 
tinerilor care s-au distins la sesiu
nile naționale de comunicări teh- 
nico-științifice.

Manifestarea a prilejuit reafirma
rea sentimentelor de profundă recu
noștință și gratitudine ale tinerei 
generații, crescută și educată in cea 
mai luminoasă și rodnică epocă din 
istoria multimilenară a patriei, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", pentru 
minunatele condiții de muncă, viață 
și Învățătură ce îi sint create, pen
tru grija permanentă acordată de 
partid, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, formării sale 
multilaterale pentru muncă și viață. 
Reafirmindu-și voința nestrămutată 
de a urma cuvîntul partidului, în
demnurile și orientările formulate 
de secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tinerii prezenți 
s-au angajat sole’mn să facă totul 
pentru traducerea in fapt a istoricelor

permanent

a luat cu-
Ceaușescu, 

Comitetului

treaga lume. Datorită modului sugestiv de 
prezentare, orice doritor va putea pătrun
de cu ușurință misterele microcosmosului, 
cum ar fi modul de alcătuire și de funcțio
nare a celulelor vii ; va putea călători 
prin labirintul creierului sau asista la 
crearea vieții, a plantelor „in vitro", adică 
in eprubetele laboratoarelor. „Plonjarea" 
in progresele tehnicii se va face prin vi
zitarea unor avioane de avangardă, pre
figurare a mijloacelor de transport sie 
viitorului deceniu, sau a unui dispecerat 
al zborurilor planetare ori, pur si simplu, 
printr-un dejun servit de... roboți. De mare 
atracție se va bucura, consideră organi
zatorii, și „peretele televiziunii mondiale", 
pe care vor putea fi urmărite, in direct, 
emisiuni din întreaga lume. Deocamdată, 
singurul obiectiv finalizat este o originală 
sală de spectacole cuprinsă intr-o sferă cu 
diametrul de 36 de metri, căptușită cu oțel 
strălucitor ca oglinda. Grație ecranului 
emisferic de o mie de metri pătrați, a in-

stalațiilor de tehnică de virf In domeniul 
sunetului și al imaginii, spectatorul pă
trunde într-o lume fantastică, fascinantă, 
cea a tehnologiilor secolului XXI, care va 
fi puternic marcată de progresele științei.

© ECONOMIE DE ENERGIE 
GRATIE „CEASULUI BIOLOGIC". 
Printr-un iluminat special dozat se pot rea
liza, in complexele de ingrășare a porcilor, 
nu numai însemnate economii de energie, 
dar și o creștere mai rapidă in greutate a 
respectivelor patrupede. La această conclu
zie au ajuns recent cercetători ai secției de 
producție zootehnică și medicină veterinara 
din cadrul Universității Karl Marx din Leip
zig. In efectuarea experiențelor, ei au pornit 
de la binecunoscuta teorie privind in
fluența luminii asupra dezvoltării orga
nismelor vii, cit și de la teoriile potrivit 
cărora ritmurile biologice sint ereditare, 
ele urmind ritmul zi-noapte al mediului 
înconjurător și prezentindu-se ca o suc-

cesiune de faze biologice performante, cu 
altele de refacere. Cit privește influența 
pe care o exercită lumina asupra „ceasu
lui biologic", ea depinde de durata și de 
intensitatea acesteia. In urma a numeroa
se testări, intr-o serie de crescătorii de 
porci, cercetătorii au constatat că porcinele 
au nevoie de puțină lumină pentru a se 
simți „in largul lor". Ritmul lor biologic 
cunoaște zilnic două maxime, două faze 
de apogeu, respectiv una dimineața și alta 
la amiază. Acestea pot fi prelungite prin- 
tr-o stimulare, cu ajutorul iluminatului, 
ceea ce se traduce printr-o poftă de min- 
care și o putere ..de asimilare sporite. In 
total, sint suficiente Insă, zilnic, două 
ore de iluminat, restul timpului petrecut 
pe întuneric servind la odihnă și Ia asi
milarea hranei. Iluminatul astfel dozat 
permite reducerea consumului de electri
citate cu 54 la sută, al celui de hrană cu 
2,7 la sută, în timp ce producția de carne 
crește cu 3,15 la stftă.

• „CERCETAȘ" AL POLUĂRII. 
Pentru ca la orice oră din zi și din noapte 
să poată fi depistate operativ pină și 
cele mai neînsemnate urme de poluare a 
unui bazin de apă, specialiști din Estonia 
au construit un dispozitiv special de pre
levat probe de apă, destinat navelor de 
epurare. Instalat pe Rotoare, dispozitivul 
se deplasează autonom înaintea navei, de 
care este legat printr-un cablu de coman
dă. pentru determinarea gradului de po
luare a diferitelor zone, nu rămine decît 
să se analizeze probele pe care dispozi
tivul le „culege" de la suprafața apei. De
osebit de util se dovedește acest „cerce
ta?" al poluării mai ales tn bazinele por
tuare. Petele de țiței și de uleiuri, acești 
redutabili poluanți ai apelor, deși plutesc 
la suprafață, sint greu de depistat pe în
tuneric, ceea ce scade eficiența navelor 
colectoare. Grație noului dispozitiv, navele 
vor putea lucra zi și noapte.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

*

*
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Noi acțiuni și luări de poziție
Sesiunea jubiliară a Congresului Național Indian

in sprijinul dezarmării
Analiza realităților internaționale arată că situația in lume continuă 

să fie foarte gravă, pericolul unui război pustiitor, al unei catastrofe ge
nerale menținîndu-se. Cauzele acestei stări de lucruri se află în con
tinuarea cursei neinfrîndte o înarmărilor, în primul rînd nucleare, 
escaladarea neîntreruptă a cheltuielilor militare, in creșterea pină 
proporții aflate dincolo de orice închipuire a forței distructive a 
senalelor nucleare. De aceea, oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
dezarmare, în primul rînd nucleară, este problema fundamentală

în 
la 

ar
ia 
a 

epocii noastre. Forțele care se pronunță pentru pace devin tot mai pu
ternice, își exprimă dorința de pace tot mai ferm.

i
„Menținerea păcii — cea mai importantă sarcină 

a comunității internaționale"
O declarafie a secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — „Menținerea păcii repre
zintă sarcina cea mai importantă a 
comunității internaționale, a decla
rat secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, în cadrul 
unui interviu acordat agenției 
T.A.S.S.

Făcind un bilanț al acestui an, 
secretarul general al O.N.U. a ară
tat că, deși in rezolvarea marilor 
probleme politice și economice care 
confruntă omenirea nu s-au obținut 
mutații hotărîtoare, 
constructive dintre

convorbirile 
conducătorii

U.R.S.S. și S.U.A. au dus la crea
rea unei atmosfere mai favorabile 
și au făcut să apară speranța că în 
anul 1986 se va obține un progres 
în problemele referitoare la securi
tate și bunăstarea comunității inter
naționale.

Javier Perez de Cuellar a subli
niat necesitatea de a se întreprinde 
eforturi pentru limitarea și redu
cerea armamentelor, mai ales a ce
lor nucleare, pentru reglementarea 
divergențelor și conflictelor care 
produc tensiune în diferite regiuni 
ale lumii.

împotriva războiului, pentru o mai bună înțelegere 
între

BERNA 27 (Agerpres). — Pacea 
este dorința supremă a locuitorilor 
Elveției — indică rezultatele unui 
sondaj de opinie publicate la Lu
cerna. Astfel. 49 la sută dintre cei 
chestionați și-au exprimat ca do-

**
******
***5
**

DELHI 27 (Agerpres). — La Bom
bay s-au deschis, vineri, lucrările se
siunii jubiliare a Congresului Na
țional Indian, consacrată marcării a 
100 de ani de la crearea partidului. 
La lucrări și la celelalte manifestări 
ocazionate de această aniversare 
participă delegații din partea a peste

60 partide de guvernămînt, alte for
țe politice și mișcări de eliberare 
națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Intilnirea secretarului general al C.C. al P.C.U.S. 

cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la Moscova
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la întilnirea de sfîrșit de 
an cu șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în capitala Uniunii So
vietice, Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a ară
tat că fiecare popor, fiecare țară — 
mare, mijlocie și mică — sînt în 
măsură să consacre o parte din 
experiența lor națională pentru cau
za păcii și colaborării internaționale, 
în ultimul timp, a continuat vorbi
torul, între Est și Vest a avut loc 
un schimb de semnale, care oferă 
o licărire de speranță în posibilita
tea de a se reăliza progrese în di
recția unor soluții reciproc accepta
bile. Ca urmare a întîlnirii sovieto- 
americane de la Geneva s-a produs 
o oarecare încălzire a climatului in
ternațional. Au apărut, de asemenea, 
anumite puncte de convergență, mai 
degrabă potențiale, in problematica 
tratativelor consacrate armamentelor

nucleare și cosmice. Noi examinăm 
acum în amănunțime ultimele pro
puneri ale partenerilor occidentali. 
Ni se pare că participanții la Con
ferința pentru dezarmare de la Ge
neva au început să înțeleagă mai 
bine necesitatea stringentă de a se 
interzice arma chimică, de a se în
ceta toate experiențele nucleare, de 
a se exclude folosirea forței în Cos
mos. în centrul atenției se află in 
prezent problema încetării experien
țelor nucleare, a spus vorbitorul, 
adăugind : Dacă cele două mari pu
teri — U.R.S.S. și S.U.A. — ar ac
ționa în comun într-o problemă atît 
de importantă pentru omenire, a- 
ceasta ar constitui un pas de o în
semnătate uriașă. în ce privește 
controlul asupra încetării experien
țelor nucleare, U.R.S.S. este gata să 
ia cele mai hotărîte măsuri, mergînd 
chiar pină la verificări la fața locu
lui, a spus M. Gorbaciov.

VARȘOVIA

Hotărîre a plenarei 
C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. a dat publicității ho
tărirea plenarei C.C. al P.M.U.P. în 
legătură cu sarcinile partidului în 
vederea înfăptuirii planului pe anul 
1986. Sarcina strategică pe anul 1986, 
arată hotărirea, o constituie reali
zarea unei îmbunătățiri substanțiale 
a eficienței economice pe baza re
ducerii prețului de cost al produc
ției, creșterii productivității muncii, 
introducerii progresului tehnic. Pen
tru sporirea eficienței economice se 
impun creșterea rolului cadrelor de 
conducere, dezvoltarea autoconduce- 
rii colectivelor de muncă și partici
parea mai activă a muncitorilor la 
conducerea activității economice.

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
— KATMANDU —

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, Ziua națională a Nepalului, 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului nepalez prieten, 
progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

oameni
rință majoră în anul ce va începe 
peste cîteva zile — pacea pe în- , 
treaga planetă. Alți 30 la sută s-au ’ 
pronunțat pentru bună înțelegere I 
între oameni.

------------------------------------- <

Datoria externă - o grea povară asupra țărilor 
latino-americane

Plenara C.C. al P.C. din Cuba
HAVANA 27 (Agerpres). — La 

Havana s-au desfășurat lucrările 
Plenarei C.C. al P.C. din Cuba, care 
a adoptat proiectele documentelor 
ce urmează să fie prezentate spre 
dezbatere celui de-al III-lea Con
gres al partidului, de anul viitor — 
informează agenția Prensa Latina. 
De asemenea, au fost1 analizate pla
nul de dezvoltare economică și so
cială și bugetul de stat pe 1986.

în încheiere a luat cuvîntul Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba.

Situat în regiunea 
celui mai înalt masiv 
muntos din lume — 
Himalaya — dominat 
de celebrul Chomo
lungma (Everest), Ne
palul cuprinde între 
granițele sale ghețari 
și zăpezi veșnice, dar 
și păduri întinse și 
platouri roditoare. 
După răscoala popu
lară din decembrie 
1951, care a pus ca
păt vechii stăpîniri 
despotice, țara s-a 
angajat pe calea lichi
dării subdezvoltării, 
înfăptuirea reformei 
agrare a creat premi
sele pentru extinde
rea suprafețelor cul
tivate, efectuarea unor 
lucrări de îmbunătă

țiri funciare și iriga
ții, în vederea spori
rii producției agricole 
— ramură în care este 
ocupată peste 90 la 
sută din populația ță
rii. Se cultivă în spe
cial orez, grîu, ceai, 
cartofi, iută, porumb, 
trestie de zahăr, plan
te medicinale, în a- 
proape toate zonele 
țării, pipă la înălțimi 
de 4 000 m. Locuitorii 
se ocupă, de aseme
nea, cu creșterea ani
malelor. Se depun, 
concomitent, eforturi 
în direcția dezvoltării 
industriei, încurajin- 
du-se acele ramuri 
destinate valorifică
rii resurselor solului 
și subsolului. S-au în

treprins pași însem
nați și în domeniul în- 
vățămîntului, princi
palele eforturi con- 
centrîndu-se spre li
chidarea analfabetis
mului.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
realizările dobîndite 
de poporul nepalez pe 
calea dezvoltării, eco
nomice și sociale. în
tre România și Nepal 
s-au stabilit și se 
dezvoltă relații priete
nești, de stimă și 
colaborare, a căror e- 
voluție pozitivă co
respunde intereselor 
ambelor țări și po
poare, cauzei păcii și 
colaborării internațio
nale.

ILE DE PRESA
e scurt

1
BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — 

în anul 1985, valoarea globală a da
toriilor externe ale țărilor latino-a- 
mericane a crescut cu trei la sută, 
ajungînd la peste 372 miliarde de 
dolari. Constatind acest fapt, ziarul 
„Tempo Arjentino", citat de agenția 
T.A.S.S., relevă că sporirea datorii

lor statelor din regiune se produce 
în pofida faptului că numai pentru 
plata dobînzilor țările latino-ame- 
ricane cheltuiesc aproximativ 98 la 
sută din soldul lor comercial pozitiv.

Astăzi, subliniază ziarul, fiecare 
locuitor al țărilor latino-americane 
are o datorie externă de 976,2 dolari.

Noi ciocniri la frontiera dintre Mali 
și Burkina Faso

REALITĂȚI REVELATOARE DIN LUMEA CAPITALISTĂ

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE"

„Șomajul continuă să constituie
principala

COMUNICATUL publicat la în
cheierea vizitei in U.R.S.S. a lui 

IKang Song San, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. 

I Coreene, relevă că în cursul con
vorbirilor purtate la Moscova au 
fost analizate probleme privind 

I dezvoltarea cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări în anii 1986—1990 și pe o pe- 

. rioadă mai lungă.
I SOLIDARITATE. Un grup de 

tineri brazilieni vor participa, in- 
Icepind clin luna ianuarie, la recol

tarea cafelei in Nicaragua, a anun
țat ambasadorul nicaraguan la 

I Brasilia. Potrivit declarației sale, 
acești voluntari constituie o nouă 
dovadă a solidarității și strinselor 
legături ale tineretului brazilian cu I poporul nicaraguan.

INTERVIU. Intr-un interviu 
[acordat revistei „Komunlst", Raif 

Dizdarevici, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F.I., a de
clarat, între altele, că actuala si- 

I tuație internațională, deși împovă- 
I rată de probleme grave, este mar

cată de speranța tuturor statelor că 
I dialogul dintre marile puteri va 

duce la o destindere generală. 
Secretarul federal pentru afacerile 

I externe a subliniat că una din 
prioritățile politicii externe a Iu
goslaviei este dezvoltarea unor 
relații bune și de cooperare cu toți 

I vecinii. Iugoslavia, a spus el, de
pune eforturi în vederea creării 
unei zone de stabilitate, pace și co- 

I laborare în Balcani, în care să fie

cit mai puține arme convenționale 
și nici o armă nucleară. I

TUPAMAROS. „Mișcarea de Eli- I 
berare Națională (M.L.N. — Tupa- | 
maros) din Uruguay, a anunțat, la 
incheierea lucrărilor congresului I 
său extraordinar, hotărirea de a 
respecta actualul regim, constituți'o- ■ 
nai existent in țară. In prima sa , 
declarație publică in legalitate, 
M.L.N. — Tupamaros, care s-a re- II 
afirmat ca mișcare revoluționară, 
face cunoscută voința sa de a se I 
integra in viața politică națională I 
și de a înceta lupta armată.

ÎNTREVEDERE. La Sanaa a I 
avut loc o întrevedere între Aii I 
Abdullah Saleh, președintele R.A. 
Yemen, și Aii Nasser Mohammed. I 
președintele R.D.P. Yemen, aflat II 
într-o vizită oficială în această 
țară. Potrivit postului de radio I 
Sanaa, au fost discutate probleme | 
privind reunificarea celor două ' ’ 
țări, activități ale Comisiei de uni
ficare și ale sesiunii Comitetului I 
ministerial mixt.

ALEGERI. Generalul Swar El I 
Dahab, președintele Consiliului 
militar de tranziție din Sudan, a ' 
reafirmat că în țară vor avea loc . 
alegeri, conform planificării, pen
tru formarea Adunării constituante. I 
El a adăugat că atît consiliul mi
litar, cît și consiliul ministerial 
doresc ca alegerile să aibă loc în- I 
tr-un climat democratic. Swar El , 
Dahab și-a exprimat dorința ca I 
scrutinul să aibă loc în întreaga ' 
țară, inclusiv în regiunile sudice. .

Șefi de stat, organizații africane și 
internaționale și-au exprimat îngri
jorarea in legătură cu ciocnirile de 
la granița dintre Mali și Burkina 
Faso și au cerut conducătorilor celor 
două țări încetarea ostilităților, și re
zolvarea diferendului pe calea nego
cierilor.

Șeful statului senegalez, Abdou 
Diouf, președinte în exercițiu al Or
ganizației Unității Africane (0.U.A.), 
a cerut președinților Burkinei Faso 
și Mali „să se abțină de la orice ac

țiune sau 'inițiativă ce ar contribui, 
direct sau indirect, la menținerea în
cordării" în relațiile dintre cele două 
state africane. El s-a pronunțat pen
tru încetarea imediată a focului în
tre Burkina Faso și Mali.

în ciuda acestor demersuri, infor
mațiile transmise vineri de agențiile 
internaționale de presă indicau noi 
ciocniri la frontiera dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

Atentate teroriste pe aeroporturile din Roma și Viena
ROMA 27 (Agerpres). — Un co

mando format de cinci teroriști a 
comis vineri dimineață un atentat 
pe aeroportul Fiumicino, din Roma, 
soldat cu 12 morți și numeroși răniți, 
a anunțat un purtător de cuvint al 
Ministerului de Interne al Italiei. 
Atentatul a vizat reprezentanța com
paniei israeliene „El Al“. în timpul 
schimbului de focuri ce a avut loc 
cu poliția aeroportului și garda is- 
raeliană, trei atentatori au fost 
uciși, unul rănit și capturat, iar 
altul blocat în interiorul clădirii.

VIENA 27 (Agerpres). — Minis
terul de Interne al Austriei a anun
țat că pe aeroportul din Viena a 
fost comis un atentat soldat cu 
moartea a trei persoane și rănirea 
altor 15. Trei teroriști au aruncat 
grenade in sala de plecări a aero
portului, în fața ghișeului companiei 
aeriene israeliene „El Al“. Ei au 
deschis, de asemenea, foc de armă.

Intervenția forțelor de poliție aus
triece a dus la rănirea gravă a doi 
teroriști și moartea celui de-al trei
lea.

Agențiile internaționale de presă 
remarcă faptul că atacul din Viena 
a avut loc in același timp cu explo
zia de pe aeroportul Fiumicino 
din Roma.

Nu a fost stabilită încă identitatea 
teroriștilor.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
de Externe al Israelului a condam
nat atentatele simultane comise in 
cursul dimineții de vineri asupra 
reprezentanțelor companiei aeriene 
israeliene „El Al“ de la aeroportu
rile din Roma și Viena.

TUNIS 27 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
respinge categoric „orice responsa
bilitate sau legătură" cu atentatele 
teroriste de la Roma și Viena împo
triva companiei aviatice israeliene 
„El Al“ — se arată într-o declarație 
a Departamentului Politic al O.E.P., 
dată publicității la Tunis și citată de 
agențiile 'internaționale de presă.

în ciuda semnelor de redresare 
după cea mai profundă recesiune de 
la cel de-al doilea război mondial 
încoace, șomajul rămine preocuparea 
principală în marile țări industriali
zate. Este concluzia unui sondaj de 
opinie organizat de „International 
Herald Tribune", în colaborare cu 
„Atlantic Institute for International 
Affairs" (centru particular de cerce
tări din Paris), cu „Louis Harris In
ternational" (instituție specializată 
în sondaje de opinie), precum și cu 
ziare și posturi de radio din țările 
respective. în cadrul sondajului au 
fost anchetate 9 000 de persoane din 
opt țări occidentale : Franța, Marea 
Britanie, R.F.G., Italia, Spania, Nor
vegia, Japonia și S.U.A. In toate ță
rile menționate, cu excepția Norve
giei, îngrijorarea in legătură cu asi
gurarea locului de muncă cunoaște 
o clară accentuare, comparativ cu 
sondajele efectuate anterior.

„La fel ca și în celelalte patru son
daje similare organizate începînd din 
1982, problema șomajului predomină 
în raport cu celelalte preocupări.

în Statele Unite — unde deficitul 
guvernamental este mare și în creș-

preocupare"
tere — preocuparea față de cheltu
ielile guvernamentale excesive stîr- 
nește o puternică reacție.

Preocuparea în legătură cu șoma
jul le-a depășit pe toate celelalte și 
reprezintă rezultatul cel mai consis
tent al sondajului. în Franța, Ger
mania occidentală și Spania, numă
rul răspunsurilor în problema șoma
jului a fost dublu față de răspunsu
rile la orice alte probleme.

îngrijorarea francezilor în legătură 
cu folosirea forței de muncă a fost 
pentru prima dață exprimată de 80 
la sută din participanți, 90 la sută 
din cei ce efectuează munci fizice 
exprimîndu-și teama de șomaj. Fran
ța aplică un program dur de auste
ritate economică. Potrivit cifrelor 
oficiale, numărul șomerilor este de 
2,3 milioane, circa 10 la sută din 
forța de muncă.

Doi din trei vest-germanî au con
siderat șomajul ca o problemă cri
tică. în timp ce muncitorii din uzine 
și-au exprimat îngrijorarea în legă
tură cu siguranța locului lor de 
muncă, funcționarii și specialiștii au 
avut o reacție și mai puternică, 74 
la sută exprimîndu-și îngrijorarea.

„LE MONDE"

„Noile dimensiuni ale sărăciei**
In țările bogate, sărăcia dobîndește 

de citva timp dimensiuni noi — fi
zice, psihologice, morale, sociale. 
Este suficient să le descriem pen
tru a spulbera iluziile întreținute 
de 30 de ani de creștere econo
mică.

Cine erau săracii „clasici" ai țări
lor dezvoltate ? Micii agricultori, 
muncitorii industriali, bolnavii,

handicapații, vagabonzii orașelor. 
Acum, s-a impus o tendință nouă : 
sărăcia ca un cumul al handicapuri
lor. Ea se perpetuează la oameni 
care au, concomitent, condiții proas
te de locuit, de școlarizare, o sănă
tate proastă. Săracul este cel care 
nu este în măsură să facă față 
complexității lumii moderne.

Noii săraci au apărut la foarte

scurt timp după primul șoc petro
lier, de îndată ce șomajul a depășit 
nivelul de 2—3 la sută din popu
lația activă a lumii capitaliste. Ce îi 
deosebește de ceilalți ? Nu sint 
obișnuiți cu sărăcia ! Ceilalți, cel 
puțin, știau ce este sărăcia : tatăl 
fusese de mai multe ori șomer, 
mama se ducea Ia muncă, copiii — 
de asemenea, chiar dacă trebuiau 
să abandoneze studiile. Cu totul 
alta este reacția într-o familie de 
cadre medii sau superioare. Adese
ori tatăl nu anunță că este conce
diat și pleacă de acasă cu servieta 
în mină, ca de obicei : el se teme 
de reacția unei soții obișnuite cu 
confortul sau pur și simplu con
știentă de îndatoririle familiale. îi 
e rușine și oroare. Uneori, pur și 
simplu, se prăbușește, încetează să 
se mai zbată pentru a găsi un loc de 
muncă.

Sărăcia a atins dimensiuni noi și 
în țările „lumii a treia". Desigur, 
nu se pune problema să compa
răm standardurile de viață din 
Nordul dezvoltat și din Sudul în curs 
de dezvoltare, deoarece 3,5 miliarde 
de oameni ar fi atunci catego
risiți drept săraci. Dar masa să
racilor din lumea a treia, cu alte 
cuvinte a oamenilor fără resurse 
suficiente, prost hrăniți, cu sănătatea 
subminată, fără calificare, rămîne 
considerabilă, de ordinul a două mi
liarde, adică 40 la sută din omenire, 
500 000 000 de persoane suferă de 
foame. Jumătate din populația ac
tivă nu este ocupată sau este sub- 
ocupată; această stare de subocupare 
a forței de muncă afectează, de ase
menea, o populație rurală care con
tinuă să crească, în pofida exodului 
spre orașe, ca și o populație înghesui
tă în bidonviluri, care crește in
tr-un ritm de 10 pînă la 12 ia sută 
pe an.

în același timp, lupta împotriva 
inflației face ca țările bogate din 
Nord să adopte serioase măsuri res
trictive împotriva țărilor rămase în 
urmă din Sud. Cu alte cuvinte, lumea 
bogată se dovedește incapabilă de a 
face față cerințelor țărilor în curs 
de dezvoltare. Mai mult, flagelul să
răciei devine tot mai evident și în 
lumea capitalistă.

...Iar în viitorii 20 de ani, dimen
siunile sărăciei se vor amplifica și 
mai mult.

(din actualitatea politica)
SPANIA

Opinia publică își reafirmă împotrivirea 
fată de pactele și bazele militare

Apropiatul an nou are pentru 
Spania o semnificație aparte, mar- 
cind intrarea țării in Piața comună 
vest-europeană, la capătul unor ne
gocieri „dure și lungi" cu „cei zece", 
încheiate acum citeva luni. După 
victoria în alegerile legislative din 
toamna anului 1982, Partidul Socia
list Muncitoresc Spaniol a făcut din 
aderarea la C.E.E. un obiectiv prin
cipal, căruia i-a consacrat toată a- 
tenția. Nu o dată, premierul Felipe 
Gonzalez s-a angajat personal in 
depășirea unor momente de impas 
la succesivele runde de tratative 
desfășurate de-a lungul ultimilor 
trei ani, afirmînd insistent că intra
rea în Piața comună reprezintă pen
tru țara sa „un imperativ inelucta
bil". că în lipsa unui asemenea pas 
Spania ar pierde masiv în competi
ția tehnologică pe plan european și 
mondial.

Acum cînd „zarurile au fost a- 
runcate", sursa majoră de preocu
pări rămin efectele reconversiunii 
industriale. Este vorba de sporirea 
eficienței întreprinderilor industria
le prin asimilarea noilor tehnologii, 
de fapt de pregătirea industriei spa
niole spre a face față concurenței 
industriilor unor țări puternic' dez
voltate ca R.F. Germania, Franța, 
Marea Britanie. Sectoarele cele mai 
vizate de restructurare sint siderur
gia, industria textilă și construcțiile 
navale, unde s-au efectuat de acum 
numeroase concedieri de personal și 
altele urmează să fie aplicate. Desi
gur, aplicarea reconversiunii apare 
cu atît mai complexă, cu cît șoma
jul se află și așa la cote înalte, cu- 
prinzînd aproape o cincime a popu
lației active. De aceea, concilierea 
modernizării economiei cu realități
le sociale rămine o sursă majoră de 
preocupări pe plan guvernamental 
și, concomitent, un subiect prioritar 
în disputa anumitor settoare ale o- 
poziției.

Nu mai puțin preocupantă a de
venit și încadrarea agriculturii spa
niole în structurile C.E.E. Tocmai 
fiindcă e vorba de o problemă deli
cată, agricultura spaniolă, spre deo
sebire de celelalte sectoare, dispu
ne de un răgaz de mai multe luni 
de la aderare spre a se alinia re
gulilor comunitare, integrarea ei 
deplină fiind eșalonată pe cîțiva ani. 
Dificultățile se explică prin ponde
rea însemnată a producției agricole 
spaniole în ansamblul comunitar 
(Spania este cea mai mare produ
cătoare de ulei de măsline pe plan 
mondial și ocupă locul al patrulea 
la producția de fructe uscate și al 
șaselea la cea de citrice) și intere
sele specifice care o opun celorlalți 
membri ai C.E.E. în pofida ponderii 
sale, agricultura spaniolă cunoaște, 
totuși, o relativă înapoiere, produc
tivitatea muncii în acest sector ne
depășind o treime din media înre
gistrată în celelalte țări ale C.E.E. 
Proporțional, în Spania lucrează in 
agricultură de două ori mai multe 
persoane (15 la sută) decit în restul 
Pieței comune (7,5 la sută), în 
condițiile unei pauperizări crescin- 
de a fermierilor, înglodați în da
torii.

La greutățile din sfera economico- 
socială se adaugă faptul că atenta
tele extremiștilor basci, soldate cu 
30 de morți în acest an, rămin o 
sursă importantă de tensiuni, în 
pofida întăririi cooperării între po
lițiile franceză și spaniolă.

Pentru un partid de guvernămînt 
care are în față un an electoral — 
cum este cazul Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol — conjunctura 
nu pare din cele mai bune, deși 
poate evoca unele succese relative : 
reducerea șomajului în rindul tine
rilor aflați în căutarea primului loc 
de muncă (pe fundalul sporirii șo
majului în general) și reducerea nu
mărului atentatelor teroriste față de 
anul trecut. în viitoarele zece luni,

la orizont se prefigurează două sca
dențe electorale : alegeri regionale 
în Andaluzia, in iunie, și alegeri ge
nerale — cel mai tîrziu în octombrie 
1986. In plus, guvernul socialist va 
trebui să treacă printr-o încercare 
deosebită : referendumul asupra
problemei apartenenței Spaniei la 
N.A.T.O., programat să se desfășoare 
în luna martie 1986. Se știe că această 
țară a aderat Ia alianța atlantică în 
luna mai 1982 și că guvernul socialist, 
venit la putere în urma alegerilor 
din toamna aceluiași an, a hotărît să 
„inghețe" integrarea în structurile 
militare ale pactului, promițînd, tot
odată, amintitul referendum, pentru 
a cărui desfășurare a fixat, în cele 
din urmă, o dată.

Problema principală va fi, desi
gur, pentru guvern tocmai acest re
ferendum privind apartenența țării 
la N.A.T.O., chestiune în legătură cu 
care agenția France Presse scria : 
„în -trei ani, premierul Gonzalez a 
devenit un ferm partizan al menți
nerii Spaniei în alianța atlantică — 
fără o integrare completă în struc
tura militară — dar nu a reușit încă 
să convțngă opinia publică, rămasă, 
în ansamblul ei, antiatlantistă".

într-adevăr, cercuri largi ale opi
niei publice consideră că tendințele 
de lărgire și perpetuare a blocurilor 
militare, de menținere a bazelor 
militare pe teritoriile altor țări 
contravin intereselor poporului spa
niol, ca și ale popoarelor europene 
în ansamblu, contrastează puternic 
cu voința atit de clar exprimată in 
cadrul amplelor manifestații desfă
șurate în toate colțurile Spaniei — 
inclusiv una foarte recentă la Ma
drid, reunind peste 200 000 de 
participanți, care au format un 
„lanț viu" In jurul clădirii parla
mentului — pentru ieșirea țării din 
N.A.T.O. și pentru desființarea ba
zelor militare americane de pe te
ritoriul național.

în aceste condiții, premierul Feli
pe Gonzalez a reafirmat recent in
tenția Sa de a proceda la o reducere 
a personalului de la bazele militare 
americane din Spania, prin interme
diul negocierilor în curs intre cele 
două părți, fără a exclude însă posi
bilitatea unei decizii unilaterale a 
Spaniei, în cazul în care convorbi
rile nu se vor solda cu un acord în 
acest sens.

Ampla mișcare în favoarea ieșirii 
țării din N.A.T.O. și desființării ba

zelor militare străine este rezulta
tul firesc al conștientizării maselor 
populare, care înțeleg tot mai lim
pede că, în condițiile actualei în
cordări internaționale, trecerea la 
măsuri concrete de destindere și 
dezarmare a devenit un imperativ 
de importanță vitală pentru conti
nentul european și pentru întreaga 
lume.

Convingerea că nu trebuie cruțat

Cooperarea regională—factor de stimulare 
a încrederii și de întărire a păcii

Pe marginea creării Asociației Asiei de sud pentru cooperare 
regionaiâ (S.A.A.R.C.)

într-o perioadă de menținere și 
chiar consolidare a grupărilor mili
tare — cu tot cortegiul de consecin
țe deosebit de grave pe care o ase
menea tendință o are pentru pacea 
lumii, asupra climatului politic in
ternațional în general — se înregis
trează, totuși, și evenimente contra
re acestui curs. Intre manifestările 
de acest gen se semnalează o sporire 
a interesului pentru crearea unor 
organizații regionale menite să sti
muleze conlucrarea economică și in 
alte domenii ale progresului pașnic 
între state din aceeași zonă geogra
fică. Cu 10 ani în urmă lua ființă, 
de pildă, Sistemul economic latino- 
american (S.E.L.A.), reunind 25 de 
state latino-americane și caraibiene 
și avînd ca scop „sistematizarea 
eforturilor de cooperare economică 
în regiune". Tot astfel, Asociația Na
țiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.), creată în 1967, și din 
care fac parte Brunei, Filipine, In
donezia, Malayezia, Singapore și 
Thailanda (totalizînd 270 milioane de 
locuitori) și-a propus ca obiectiv 
principal amplificarea legăturilor 
economice între statele membre. In 
Africa există mai multe organiza
ții regionale și subregionale, între 
care Comunitatea Economică a Sta
telor Vest-Africane (E.C.O.W.A.S.), 
cu 16 țări membre, și Organizația 
pentru punerea in valoare a fluviu
lui Senegal (O.M.V.S.) din care fac 
parte Senegal, Mauritania și Mali.

In acest sens se înscrie și crearea 

nici un efort pentru a opri cursul 
periculos spre confruntare și distru
gere, pentru a însenina cerul Euro
pei și al lumii mobilizează în Spa
nia, ca și în restul continentului, 
categorii sociale tot mai largi, care, 
prin acțiunile lor mereu mai ener
gice, mențin această problemă ca un 
subiect de atenție prioritară.

V. OROS

Asociației Asiei de sud pentrn 
cooperare regională (S.A.A.R.C.), în 
urma reuniunii la” nivel înalt, desfă
șurată recent în capitala R.P. Ban
gladesh, Dhaka, la care au participat 
Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, 
Nepal, Pakistan și Sri Lanka.

Noua organizație din sudul Asiei 
a apărut — așa cum a reieșit din de
clarațiile participanților — din ne
cesitatea întăririi încrederii, priete
niei și colaborării între statele din 
zonă, conlucrarea economică fiind 
apreciată ca un factor major de na
tură să impulsioneze împlinirea unor 
asemenea deziderate. Astfel,' primul 
ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, de
clara că S.A.A.R.C. „trebuie să răs
pundă intereselor popoarelor din re
giune, să constituie o contribuție în
semnată la cooperarea internaționa
lă și la pace. Obiectivul său este de a 
întări înțelegerea reciprocă, relațiile 
de bună vecinătate și conlucrarea 
din regiune". în același spirit, pre
ședintele Pakistanului, Mohammad 
Zia-ul Haq, sublinia că, în mod neîn
doios, crearea S.A.A.R.C. „va spori 
colaborarea între statele membre, va 
da un impuls cooperării economice 
în zonă". La rindul său, președinte
le R.P. Bangladesh, Hussain Mu
hammad Ershad, evidenția imperati
vul ca țările participante să acțio
neze în comun „in direcția intensi
ficării cooperării, pentru depășirea 
dificultăților economice și lichidarea 
subdezvoltării".

Este demn de remarcat că, încă 

înainte de semnarea documentelor 
care au pus bazele noii organizații 
regionale, o serie de convorbiri și 
contacte preliminare între țările 
membre au dus la atenuarea unor 
tensiuni și neînțelegeri existente în
tre acestea. Astfel, între India și Pa
kistan s-au desfășurat mai multe 
runde de convorbiri soldate cu unele 
înțelegeri, de pildă, în domeniile 
cultural și al comunicațiilor, deși une
le probleme mai persistă : „Trebuie 
să reducem tensiunile dintre cele 
două țări, deoarece nu există nici un 
motiv ca raporturile dintre India și 
Pakistan să nu fie bune. Unele pro
bleme litigioase au început, de alt
fel, să fie rezolvate" — declara de 
curînd premierul indian — în același 
context înscriindu-se vizita președin
telui Pakistanului în India. De ase
menea, pe aceeași linie se inserează și 
dezvoltarea legăturilor dintre India și 
Bangladesh. Un argument în această 
direcție îl constituie memorandumul 
încheiat la Delhi între cele două state 
privind folosirea în comun a apelor 
fluviului Gange în sezonul secetos. 
Raporturi ameliorate sînt consemna
te și intre India și Sri Lanka, fiind 
cunoscut rolul constructiv jucat de 
guvernul indian în negocierile auto
rităților de la Colombo cu reprezen
tanții populației tamile.

In altă ordine de idei, oportuni
tatea S.A.A.R.C. este relevată de în
seși realitățile social-economice din 
statele ‘ membre, aproape toate fiind 
confruntate cu mari probleme ce își 
au izvorul in îndelungata dominație 
străină, probleme amplificate de cri
za economică mondială, de scumpirea 
creditului internațional prin practi
carea dobînzilor excesive, prin mul
tiplicarea barierelor protecționiste de 
către statele occidentale dezvoltate. 
De aici și orientarea spre o mai 
mare creștere a legăturilor econo
mice și tehnice interzonale, ca una 
din căile de soluționare a acestor di
ficultăți.

Carta pentru cooperare regională 
și Declarația de la Dhaka expun, de 
altfel, pe larg obiectivele organiza
ției, subliniind, pe bună dreptate, că 
apropierea geografică, legăturile tra
diționale, potențialul economiilor na
ționale și mai ales programele de 
dezvoltare în perspectivă ale statelor 
membre oferă posibilități certe pen
tru reducerea decalajelor care le se
pară de statele industrializate, pen
tru asigurarea progresului tuturor 
popoarelor din regiune.

In același timp, în contextul în
grijorării deosebite provocate de es
caladarea alarmantă a cursei înar
mărilor, în special a înarmărilor nu
cleare, șefii de state și guverne re
uniți la Dhaka au lansat un apel 
către statele deținătoare de arme 
nucleare pentru trecerea de urgență 
la negocieri în vederea convenirii 
unui acord cuprinzător de interzice
re a acestor arme, releyînd totodată, 
că noua organizație regională își 
propune să întreprindă tot ceea ce 
este posibil pentru promovarea pă
cii, stabilității și progresului națiu
nilor din Asia de sud, ca o parte im
portantă a eforturilor globale în
dreptate spre menținerea și conso
lidarea păcii și securității mondiale. 
Hotărirea statelor participante ca 
toate divergențele și neînțelegerile 
dintre ele să fie soluționate pe ca
lea dialogului, a tratativelor, se în
scrie, fără îndoială, ca o contribuție 
cu valoare de exemplu în acest sens.

Crearea S.A.A.R.C. evidențiază, o 
dată în plus, caducitatea grupărilor 
militare. Simptomatice sint în acest 
sens problemele care confruntă în 
prezent pactul militar A.N.Z.U.S,, 
cuprinzînd o arie geografică apro
piată celei unde își desfășoară acti
vitatea S.A.A.R.C. Or, se știe, că de 
mai multă vreme această organizație 
militară trece printr-un proces de 
destrămare lentă, așa cum demon
strează, de pildă, hotărirea guvernu
lui Noii Zeelande de a nu admite 
accesul navelor purtătoare de arme 
nucleare în porturile țării. In ace
lași spirit antirăzboinic se înscriu ini
țiativele Forumului Pacificului de 
sud (din care fac parte 14 state și 
teritorii) vizînd încheierea unui tra
tat pentru denuclearizarea întregii 
zone.

Reuniunea din capitala R. P. Ban
gladesh — soldată cu apariția 
S.A.A.R.C. — ca și alte evoluții po
zitive din regiune de felul celor evo
cate mai sus — întăresc convingerea 
că tot mai numeroase state, con
știente de răspunderea ce o poartă 
pentru viitor, întreprind acțiuni me
nite să sporească încrederea, să în
tărească buna vecinătate, să înlăture 
pericolele care primejduiesc speran
țele de pace și progres, să elimine 
toți factorii care frînează sau pun 
în pericol colaborarea internațio
nală.
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