
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LV Nr. 13 518 Vineri 7 februarie 1986 6 PAGINI-50 BANI

SUB PREȘEDINȚIA 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ieri a avut loc

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

secretar general al Partidului Comunist Român, 
joi, 6 februarie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței au fost examinate și aprobate 
RAPORTUL ȘI COMUNICATUL CU PRIVIRE LA 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1985 ȘI 
PE ÎNTREGUL CINCINAL 1981—1985.

(Comunicatul se dă publicității)
Comitetul Politic Executiv a subliniat că, în 1985 

și în întreaga perioadă a celui de-al VII-lea cinci
nal, au fost obținute, pe ansamblu, o serie de rezul
tate importante în dezvoltarea economică și socială 
a patriei, România parcurgind, în acești ani, o nouă 
și importantă etapă pe calea progresului și civili
zației, a înfăptuirii Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare spre comunism. Pe această bază s-au 
asigurat dezvoltarea în continuare a forțelor de pro
ducție ale țării, consolidarea realizărilor obținute în 
edificarea noii orinduiri și ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, al întregului popor.

S-a subliniat că realizările din cincinalul 1981— 
1985 confirmă, încă o dată, cu putere, justețea și 
realismul politicii partidului, forța și capacitatea 
creatoare a poporului nostru, hotărirea sa de a face 
totul pentru realizarea neabătută a programelor de 
dezvoltare economică și socială a țării, a obiective
lor și orientărilor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului.

Analizind rezultatele obținute, Comitetul Politic 
Executiv a dat, și cu acest prilej, o înaltă apreciere 
rolului determinant, hotărîtor, al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
elaborarea și fundamentarea planurilor și progra
melor de dezvoltare economică și socială a patriei, 
pe baza unei analize profund științifice a realități
lor țării și a tendințelor manifestate pe plan inter
național, in stabilirea măsurilor corespunzătoare 
menite să asigure mobilizarea largă a forțelor și 
energiilor creatoare ale națiunii pentru realizarea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului, în 
organizarea și conducerea vastei opere istorice de 
edificare a socialismului și comunismului pe pămin- 
tul României.

în anii 1981—1985 au continuat să se dezvolte In
dustria, agricultura, celelalte ramuri ale economiei 
naționale, au sporit avuția țării și venitul național, 
întreaga activitate a fost orientată spre lărgirea ba
zei proprii de materii prime și resurse energetice, 
modernizarea agriculturii, accentuarea factorilor 
calitativi ai dezvoltării intensive a econo
miei — creșterea productivității muncii, a nivelului 
tehnic al produselor, valorificarea superioară și re
ducerea consumurilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, diminuarea costurilor și a 
cheltuielilor de producție, sporirea generală a efi
cienței economice.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat contribu
ția adusă de cercetarea științifică și tehnologică la 
obținerea realizărilor din anul trecut și din întregul 
cincinal, la promovarea tot mai largă, în întreaga 
viață economico-socială, a cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice moderne.

Creșterea forței economice a României în peri
oada 1981—1985 a făcut posibilă participarea tot 
mai activă a țării noastre la schimbul mondial de 
valori materiale și la diviziunea internațională a 
muncii.

Pe baza creșterii forțelor de producție, a sporirii 
venitului național și a avuției socialiste s-a asigurat

înfăptuirea programului partidului de ridicare în 
continuare a bunăstării, materiale și spirituale, a 
întregului popor.

Au fost obținute, de asemenea, realizări impor
tante în domeniile învățămintului, culturii și artei, 
ocrotirii sănătății.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că rezul
tatele obținute in perioada 1981—1985 au creat o 
bază bună pentru trecerea țării noastre într-o etapă 
nouă, superioară, de dezvoltare socialistă, pentru 
înfăptuirea cu succes a importantelor obiective eco- 
nomico-sociale prevăzute pe anul 1986 și întregul 
cincinal actual.

In același timp, Comitetul Politic Executiv a sub
liniat că realizările obținute în 1985 și în întregul 
cincinal puteau fi și mai bune dacă în toate dome
niile s-ar fi acționat cu întreaga răspundere pentru 
respectarea strictă a disciplinei de plan, pentru va
lorificarea deplină a potențialului tehnic și uman, a 
tuturor resurselor de care dispune economia națio
nală, pentru realizarea ritmică, integrală, a produc
ției planificate, pentru ridicarea întregii activități la 
un nivel superior de calitate și eficiență.

In legătură cu problemele și concluziile care s-au 
desprins din analiza îndeplinirii planului pe anul 
trecut și pe întregul cincinal 1981—1985, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului. (Cuvintarea se publică 
alăturat).

In spiritul cerințelor și exigențelor formulate In 
cuvîntare de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut guvernului, ministerelor, centralelor in
dustriale, întreprinderilor, organelor și organiza
țiilor de partid să ia de urgență măsurile ce se 
impun pentru a se asigura o îmbunătățire radicală 
a activității în toate domeniile, în scopul îndepli
nirii, în cele mai bune condiții, a prevederilor de 
plan pe 1986, a tuturor obiectivelor actualului 
cincinal.

în continuarea ședinței, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat și aprobat PROPUNERILE CU PRI
VIRE LA DEZVOLTAREA COOPERĂRII ECONO
MICE ȘI TEHNICE ÎNTRE REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA ȘI CELELALTE ȚĂRI SOCIA
LISTE. Aceste propuneri au în vedere asigurarea 
unei baze stabile și de lungă durată a raporturilor 
economice cu toate țările socialiste și trecerea Ia o 
etapă calitativ superioară a colaborării reciproce, în 
special prin stabilirea unor legături durabile în pro
ducție. pe calea realizării în colaborare de obiective 
complexe, precum și adîncirii cooperării și speciali
zării. pe temeiul principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Se 
urmărește, de asemenea, accelerarea colaborării 
tehnico-științifice in vederea realizării de instalații, 
echipamente și tehnologii de înalt nivel tehnic și 
calitativ, competitive pe piața mondială, destinate 
să asigure creșterea continuă a productivității mun
cii și eficienței economice, mecanizarea și automa
tizarea proceselor de producție, reducerea consumu
rilor de combustibili, energie, materii prime și 
materiale.

Comitetul Politic Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor economice și organelor centrale de sin
teză să prezinte propuneri și să acționeze concret 
pentru realizarea de astfel de acțiuni.

★
Comitetul Politie Executiv a soluționat de ase

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

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Comunicatul despre care discu
tăm și Raportul cu privire la în
deplinirea planului pe 1985 și pe 
întregul cincinal 1981—1985 reflec
tă activitatea și rezultatele pe care 
le-am obținut în această perioadă. 
Fără îndoială că, pe ansamblu, și 
în cincinalul 1981—1985 am obți
nut o serie de rezultate importan
te In dezvoltarea economico-socia
lă, In înfăptuirea Programului 
partidului.

Am avut — după cum este bine 
cunoscut — și o serie de greutăți 
determinate de criza economică și 
de situația din economia mondială. 
Dar au fost și o serie de greutăți 
determinate de existența unor con
tradicții, a unor rămîneri în urmă 
în diferite sectoare, care au con
tribuit la apariția acestor contra
dicții, precum și unele lipsuri în 
activitatea diferitelor sectoare ale 
dezvoltării societății noastre.

In general, comparativ cu rezul
tatele obținute de alte state în dez
voltarea lor economico-socială, pu
tem aprecia că, în această perioa
dă, am obținut o serie de rezultate 
relativ bune. Dar, față de posibi
litățile pe care le avem și de ceea 
ce trebuia să realizăm — și puteam 
să realizăm — este necesar să sub
liniem și acum că nu putem fi pe 
deplin mulțumiți. îndeosebi nu 
putem fi mulțumiți cu rezultatele 
obținute în anul 1985. Fără îndo
ială că iarna deosebit de grea din 
1984—1985, seceta, condițiile cli
matice nefavorabile din anul tre
cut au avut o anumită influență 
asupra acestor rezultate. Au fost 
însă și o serie de greșeli și lipsuri 
legate- de organizarea activității lâ 
începutul anului 1985. Chiar în 
condițiile iernii grele, puteam — 
și trebuia — să organizăm mai 
bine activitatea și, cu mai multă 
răspundere, am fi reușit să dimi
nuăm mult influențele nefavora
bile ale iernii. Desigur, în lunile 
următoare, pînă in septembrie, am 
reușit să recuperăm cea mai mare 
parte a pierderilor din lunile de 
iarnă — mă refer la industrie.

în luna septembrie am discutat, 
în Comitetul Politic Executiv, mă
surile ce trebuie luate pentru ca, 
în trimestrul IV, să asigurăm con
tinuarea dezvoltării în ritmul pa 
care l-am realizat în vară. Dar, 
trebuie să spunem deschis că gu
vernul — cu toate organele sale — 
nu a aplicat măsurile pe care le-am 
discutat în' Comitetul Politic Exe
cutiv privind organizarea cores
punzătoare a activității de produc
ție, a schimburilor de lucru, astfel 
ineît să putem asigura desfășura
rea normală a activității. Neapli- 

carea acestor măsuri a făcut ca, 
în luna octombrie, să avem iar re
zultate necorespunzătoare, sub cele 
pe care le-am obținut în lunile an
terioare. Acest lucru este cu totul 
nejustificat și inadmisibil ! Abia în 
a doua parte a lunii noiembrie și 
în decembrie am reușit să asigu
răm o dezvoltare relativ mai bună 
— dar nu corespunzătoare — pen
tru că nerealizările din octombrie, 
la metal și la o serie de materii 
prime, au avut o influență negativă 
și nu au putut fi recuperate.

Eu nu sînt mulțumit de poziția 
exprimată aici de unii din tovară
șii din guvern care au luat cuvîn
tul. Nu s-a înțeles că fiecare, acolo 
unde este pus să muncească, tre
buie să-și facă datoria așa cum se 
cere ! S-au adus multe justificări, 
mai cu seamă în ce privește re
zultatele necorespunzătoare din 
domeniul energetic, care s-ar fi 
datorat faptului că nu s-au reali
zat reparațiile, care trebuiau fă
cute pînă în luna septembrie. 
Dar, chiar în aceste împrejurări, 
avem obligația să luăm toate mă
surile — pe care, de altfel, le-am 
luat ulterior — ca aceste lipsuri 
să nu afecteze întreaga activitate 
economică. Desigur, prin măsurile 
pe care le-am luat, am reușit ca, 
în luna noiembrie, să redresăm si
tuația și să obținem o anumită 
creștere a producției. De asemenea, 
lipsurile în ce privește realizarea 
producției în metalurgie, în chimie 
șl în alte domenii au avut in
fluență negativă în îndeplinirea cu 
bune rezultate a planului de dez
voltare . economică. Nu se poate 
admite și nu este normală, o ase
menea poziție în activitatea eco
nomică! Vreau să spun foarte des
chis, în această ședință a Comite
tului Politic Executiv, că nu se pot 
admite asemenea stări de lucruri 1 
Desigur, cu toții purtăm răspunde
rea pentru că s-a întîmplat acest 
lucru. Dar, tovarășii care aveau 
sarcina să asigure. în această pe
rioadă, buna desfășurare a activi
tății au o mare răspundere pentru 
toate aceste neajunsuri. Nu trebuia 
să admitem să se ajungă Ia această 
situație ! A trebuit să facem, în 
această privință, ceva eforturi — și 
facem și acum. Dar, prin măsurile 
pe care le-am luat, asigurăm. în 
condițiile respectării consumurilor 
stabilite, o desfășurare relativ nor
mală a întregii activități — și 
aceasta o dovedesc rezultatele din 
luna ianuarie a acestui an, cînd pe 
total am îndeplinit planul, chiar cu 
o mică depășire — nu cit doream, 
dar cu o depășire de 400 de mili
oane lei. In afară de Ministerul In

dustriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Industriei Ușoare, care 
au lucrat nesatisfăcător și în luna 
ianuarie și nu au realizat planul, 
în rest toate celelalte ministere 
și-au depășit planul și chiar sarci
nile suplimentare. Realizările pe 
care unele ministere — cu excepția 
celor două — le-au obținut în luna 
ianuarie arată posibilitățile care 
există pentru îndeplinirea în bune 
condiții a planului pe acest an.

Insist asupra acestor probleme 
pentru că este necesar să nu se 
mai repete, sub nici o formă, ase
menea stări de lucruri în condu
cerea economiei.

A doua problemă este cea a ex
portului. Avem un volum mare de 
export în cincinalul trecut. Dar 
condițiile de prețuri pe piața in
ternațională ne-au diminuat aceste 
exporturi cu circa 5—6 miliarde da 
dolari. Normal, trebuia ca chiar în 
condițiile menținerii prețurilor din 
cincinalul 1976—1980 să putem ob
ține în plus 5—6 miliarde dolari, la 
cantitatea de produse exportate în 
cincinalul 1981—1985. Aceasta ara
tă, pe de o parte, situația din eco
nomia mondială, dar și practica 
marilor puteri imperialiste, a capi
talului financiar, a monopolurilor 
transnaționale, care duc o politică 
deliberată de exploatare și asupri
re neocolonială a țărilor în curs de 
dezvoltare. Pierderile pe care le-am 
avut, pe această cale, se resimt 
puternic în economia națională, în 
creșterea venitului național și au 
influente generale asupra mijloa
celor de dezvoltare și de ridicare 
a nivelului de trai. Asemenea con
secințe negative se reflectă, după 
cum este bine cunoscut. în situația 
majorității statelor lumii, practic a 
tuturor țărilor în curs de dezvol
tare. în 1985, situația acestor țări 
s-a înrăutățit considerabil, tocmai 
ca rezultat al unei asemenea poli
tici. Aceasta necesită să se acțio
neze cu toată hotărirea pentru * 
determina o schimbare radicală a 
situației din economia mofidială, 
pentru o nouă ordine economică, 
pentru rezolvarea problemei dato
riilor externe, pentru raporturi 
echitabile, de egalitate între state 
ți pentru înlăturarea politicii de 
jaf neocolonial pe care o practică 
îndeosebi marile țări capitaliste, 
monopolurile imperialiste, capita
lul financiar și bancar.

Lichidarea acestei stări de lu
cruri necesită eforturi serioase, 
intensificarea activității pentru 
schimbarea cit mai rapidă ți ra
dicală a situației create în econo
mia mondială. In sistemul finan
ciar internațional. Si trebuie să neI 

angajăm cu toată hotărirea In 
această activitate 1

Dar există și o serie de neajun
suri care se datoresc lipsurilor 
existente In activitatea noastră de 
comerț exterior, în îndeplinirea 
programelor de ridicare a nivelu
lui tehnic, a calității, și de valo
rificare superioară a materiilor 
prime și materialelor pentru pro
ducția destinată exportului. Chiar 
și în aceste zile am discutat că 
sînt produse unde putem să valo
rificăm de cîteva ori mai bine ma
teriile prime și munca depusă, prin 
punerea lor în valoare — iar pen
tru aceasta avem capacități d« 
producție, avem tehnologii. Deci, 
o parte din pierderile pe care la 
avem în comerțul exterior se da
toresc slabei activități pentru în
făptuirea programelor ți a măsu
rilor de valorificare superioară a 
materiilor prime, a muncii. Tre
buie să tragem toate concluziile ți 
să acționăm pentru a lichida cu 
desăvîrșire aceste stări de lucruri 
— care depind de noi — pentru 
îmbunătățirea activității de pro
ducție și de comerț exterior I

în 1985, deși avem o balanță 
excedentară, ea este totuși rub 
ceea ce ne-am propus, datorită, 
într-o măsură însemnată, atît cau
zelor din economia mondială de 
care am vorbit, cit ți faptului că 
nu am realizat in întregime pro
gramul de export.

Trebuie să înțelegem că, de fapt, 
aceste stări de lucruri negative 
care au existat in activitatea de 
comerț exterior ne-au creat șl na 
creează greutăți foarte mari în 
dezvoltarea economiei — șl nu pot 
fi admise. In continuare, «ub nici 
o formă !

Am discutat zilele «ceste egat 
de planul pe luna ianuarie, . -oble-i 
mele pe care le avem în acest an 
și am stabilit un șir de măsuri. 
Urmează să discutăm, în continua
re, cum să aplicăm aceste măsuri 
pentru a lichida nerealizările Ia 
export pe luna ianuarie ți a asi
gura înfăptuirea, în bune condi
ții, a programului, a tuturor 
sarcinilor pe care le avem în acest 
domeniu. Dar este necesar să ss 
tragă concluziile corespunzătoare 
de către fiecare tovarăș. Trebuia 
să înțelegem că nu ne mai putem 
mulțumi cu declarații, cu faptul 
că unii tovarăși spun: „recunosc 
că sînt vinovat, recunosc că nu am 
făcut aceasta". Nu putem conduce 
economia cu asemenea poziții ! 
Trebuie înțeles o dată că, fiecara ,3 
unde este pus, unde 1 s-a lncredin-
(Continuare în pag. a III-a)

----------------COMUNICAT-----------------
cu privire la îndeplinirea Planului national unic de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste Rumania pe anul 1985 si pe întregul cincinal 19814985
în perioada 1981—1985, Republica Socia

listă România a obținut rezultate însem
nate în înfăptuirea obiectivelor și sarcini
lor fundamentale ale dezvoltării econo- 
mico-sociale stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale parti
dului, in realizarea unei etape importante 
a Programului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare spre comunism in țara noastră.

In toată această etapă, la dezvoltarea eco
nomiei naționale, la elaborarea și înfăptui
rea întregii politici a partidului și statului 
nostru bazată pe aplicarea principiilor și 
adevărurilor general valabile ale socialis
mului științific la condițiile concrete ale 
României, un rol hotărîtor a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, care a 
desfășurat permanent o activitate nova
toare, profund științifică și revoluționară 
pentru soluționarea problemelor cardinala 
ale creșterii economice in ritm susținut, 
pentru progresul continuu al societății ro
mânești.

în cel de-al 7-lea cincinal, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, toți ce
tățenii patriei fără deosebire de naționa
litate, strins uniți In jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au desfășurat o activi
tate susținută pentru realizarea prevede
rilor de plan, obținind succese remarcabile 
în dezvoltarea economico-socială a patriei, 
ceea ce reflectă forța creatoare a întregului 
popor, hotărirea sa de a traduce neabătut 
în viață mărețele obiective ale politicii 
științifice a Partidului Comunist Român.

Anul 1985, ultimul din cincinalul 1981 — 
1985, a marcat împlinirea a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al partidului, 
eveniment de o importanță covlrșitoare in 
istoria contemporană a patriei, cind, prin 
voința unanimă a comuniștilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales tn fruntea 
partidului. în cei 20 de ani, perioadă care 
se înscrie ca cea mai bogată in înfăptuiri 
din istoria patriei noastre, pe care pe drept 
cuvînt întregul nostru popor o numește cu 

dragoste și mîndrie EPOCA CEAUȘESCU, 
Întreaga societate românească a cunoscut 
un curs dinamic, concretizat In dezvolta
rea rapidă a forțelor de producție, perfec
ționarea continuă a organizării și conduce
rii societății, a relațiilor sociale, a tuturor 
domeniilor de activitate.

Sub conducerea înțeleaptă a secretarului 
general al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, grație 
aleselor sale virtuți de om politic și de 
stat, cutezanței și pasiunii revoluționare, 
patriotismului înflăcărat, neasemuitei clar- 
viziuni in tot ce înfăptuiește, in această 
perioadă s-au accelerat progresul noii orin
duiri. edificarea unei economii moderne 
și eficiente, care plasează România pe un 
loc demn In cadrul națiunilor lumii.

In cincinalul 1981—1985, cu toate condi
țiile grele economice internaționale și ala 
existentei unor contradicții interne in 
dezvoltarea unor sectoare ale economiei 
naționale, s-a asigurat Înfăptuirea progra
melor de ridicare a patriei noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație. Industria, 
factor de accelerare a creșterii întregii 
economii naționale, a continuat să se dez
volte, iar agricultura, a doua ramură de 
bază a economiei, a avut o contribuție tot 
mai mare la satisfacerea cerințelor de 
consum ale populației. Ia aprovizionarea 
industriei eu materii prime, precum și la 
acoperirea altor nevoi.

Dezvoltarea economiei ți creșterea nive
lului tehnic și calitativ al produselor au 
asigurat participarea mai activă a Româ
niei la diviziunea internațională a mun
cii ; s-au extins relațiile de cooperare și 
colaborare economică și tehnico-științifică 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste, cu țările fn curs de dez
voltare, cu toate statele lumii — com
ponente Importante ale politicii generale 
a partidului și statului nostru de pace, 
prietenie și solidaritate internațională. O 
realizare importantă a cincinalului 1981— 
1985 este asigurarea unei balanțe comer
ciale active, care a permis reducerea sub
stanțială a datoriei externe.

Creșterea economică In această perioadă 
• fost fundamentată pe sporirea aportu
lui științei și extinderea progresului tehnic 
In toate sectoarele de activitate, potrivit 
programelor elaborate sub conducerea 
directă a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele Con
siliului Național ai Științei și tnvățămin- 
tului. Succese importante s-au obținut, 
de asemenea, tn domeniul învățămintului 
și culturii — factor de Însemnătate de
osebită pentru progresul general al patriei 
noastre socialiste.

Realizări
1985

Producția industrială — mid. lei
- valoarea producției nete 374,8 104,9
- valoarea producției-marfă 

Producția globală agricolă -
1 221,1 104,9

mid. lei
Volumul total al mărfurilor

225,6 100,1

transportate — mii. tone 
Volumul total al investițiilor din

2 536,1 100,3

economia națională-mld. lei 
Volumul total al comerțului

246,4 101,6

exterior — mid. lei 340,7 100,6
— export - total — mid, lei 1923 97,0
- import — total - mid. lei 

Productivitatea muncii pe o
148,4 105,7

persoană :
— in industria republicană

(calculată pe baza pro
ducției-marfă) — mii lei 363,1 105,0 (Continuare tn pag. a II-a)

128,7
1213

5,2
4,0

110,2 1) 2.0 1)

115,1 2,9

106,6 1) 1,3’)

1253 1)
146,5 1)
106,7 1)

4,7 1)
8,0 i)
1,3 1)

115,4 2,9

Dezvoltarea jî modernizarea forțelor de 
producție, a potențialului economic au 
permis sporirea in continuare a venitului 
național și a avuției naționale, au asigu
rat ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, au condu» 
la profunde transformări in întreaga so
cietate, la întărirea forței economice șl 
prestigiului politic al României socialiste, 
a independenței și suveranității naționale.

Rezultatele obținute in dezvoltarea eco
nomico-socială sînt reflectate tn dinamica 
principalilor indicatori :

Anul 1985 
In procente față 

de realizări

Ritmul 
mediu anual
de creștere
1981-1985

1984 1980

— in construcții-montaj (cal
culată pe baza produc-
ției globale) — mii lei 

- în transporturi feroviare
244,7 107,5 129,3 5,3

(calculată pe baza veni
turilor brute) — mii lei 125,9 103,4 117,2 3,2

Cheltuieli totale la 1 000 lei
producție-marfă in industriq 
republicană — lei 857,2 100,0 96,9 -03

Venitul național — mid. lei 
Numărul personalului muncitor

750,8 105,9 124,1 4,4

— mii
Veniturile bănești ale popu-

7661 101,0 104,4 0,9

lației de la sectorul socia
list — mid. lei 375,8 104,0 1343 6,1

Dinamica retribuției reale 
Dinamica veniturilor reale ale

108

țărănimii provenite din mun
ca in cooperativele agricole 
de producție și gospodării
le personale, pe o persoană 
activă 112

Desfacerile de mărfuri cu a-
mănuntul prin comerțul so
cialist — mid. lei 277,1 101,8 108,7 1,7

Cheltuieli pentru acțiuni $o-
cial-culturale de la bugetul 
de stat — mid. lei 90,4 104,1 127,3 4,9

Locuințe noi construite — mii 105,6 (706,7 în perioada 1981—1985)

<) 1981—1985 fată de perioada 1976—1980
NOTA : Datele valorice din Comunicat tint prezentate tn preturile curente ale anu

lui 1985, iar dinamicile tint calculate tn condiții metodologice ii de prețuri comparabile.
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Cincinalul 1981—1985 reprezintă o peri
oadă de consolidare a cuceririlor realizate 
In deceniul 1971—1980, cînd economia ro
mânească a înaintat pe un front larg în 
înfăptuirea obiectivelor strategice de dez
voltare economică și socială a patriei.

înfăptuirea unui amplu program de in
vestiții, creșterea în continuare a forțelor 
de producție, punerea în funcțiune de noi 
ți Importante capacități de producție au 
condus Ia sporirea substanțială a fonduri
lor fixe din economia națională care au 
ajuns in 1985 la circa 2 780 miliarde lei, 
față de 1864 miliarde lei în 1980. S-au 
realizat grandioase construcții de impor
tanță națională, cum sînt Canalul Dunăre 
— Marea Neagră și noile tronsoane ale 
metroului din București — monumentale 
opere de artă inginerească, expresie a in
teligenței și creativității poporului român, 
hidrocentrala Porțile de Fier II, combina
tele chimice de la Rjidia și Giurgiu.

I. Cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea 

progresului tehnic
Corespunzător Programului-directivă de 

cercetare științifică, dezvoltare tehnologi
că și de introducere a progresului tehnic, 
aprobat de Congresul al Xll-lea și actuali
zat de Conferința Națională a partidului 
din 1982, in cincinalul 1981—1985 activitatea 
din aceste domenii a fost orientată spre 
lărgirea și consolidarea bazei proprii de 
materii prime și resurse energetice, moder
nizarea agriculturii, afirmarea factorilor ca
litativi ai dezvoltării intensive a economiei 
— creșterea productivității muncii, a 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
diminuarea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și energie, valorifi
carea lor superioară, reducerea costurilor 
de producție și investiții, sporirea generală 
a eficienței economice.

în perioada 1981—1985, cercetarea știin
țifică și dezvoltarea tehnologică au con
tribuit la realizarea și introducerea in pro
ducție a 16 000 tipuri noi și modernizate 
de mașini, utilaje, aparate și instalații cu 
caracteristici superioare, a peste 2 900 ma
teriale si peste 2 000 bunuri de consum. 
Ponderea produselor noi și modernizate 
puse în fabricație de la începutul cinci
nalului în producția-marfă a ramurilor pre
lucrătoare ale industriei republicane a re
prezentat aproape 47 Ia sută în 1985. de- 
pășindu-se prevederile planului în acest do
meniu. Au fost aplicate circa 6 200 tehno
logii noi și modernizate, precum și noi 
sisteme de mecanizare și automatizare, în
deosebi în ramurile chimie, metalurgie, in
dustria de utilaj greu, construcțiile de ma
șini. industria electrotehnică și electroni
că. extractivă si a materialelor de con
strucții, industria ușoară.

O importantă deosebită revine înfăptui
rii obiectivelor prevăzute în programele 
speciale de dezvoltare a ramurilor de vîrf, 
cu precădere în industria aeronautică, chi
mia polimerilor și a sintezelor fine. Au 
fost realizate noi materiale pentru indus
tria electrotehnică, electronică si microelec
tronică : s-a accentuat valorificarea com
plexă a resurselor minerale cu conținut scă
zut In substanțe utile și s-au extins fora
jul de mare adîncime și forajul marin ; 
s-a dezvoltat chimizarea superioară a ți
țeiului și gazului metan ; s-a extins uti
lizarea surselor noi și refolosibile de ener
gie. S-au obținut o serie de realizări în 
perfecționarea tehnologiilor ce concură la 
creșterea gradului de scoatere si folosi
re a metalelor, valorificarea complexă a 
zgurilor de furnal, a șisturilor bituminoa
se. prelucrarea minereurilor și metalelor 
primare, pentru obținerea de metale pure 
si aliaje cu calități si valoare ridicată, pre
cum și a tehnologiilor de chimizare și va
lorificare mai bună a lemnului, a mate
riilor prime agricole. Au fost, totodată, so
luționate numeroase obiective care conduc

II. Industria
Dezvoltarea industriei a avut un rol de

terminant în dinamizarea tuturor ramuri
lor și sectoarelor de activitate, în promo
varea puternică a progresului științific și 
tehnic, în accentuarea laturilor intensive 
ale creșterii economice, în făurirea și con
solidarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

In perioada 1981—1985 a crescut capaci
tatea de producție a industriei prin pune
rea în funcțiune de noi obiective și rea
lizarea de importante lucrări de moder
nizări și reutilări ale capacităților exis
tente.

Anul 1985 Ritmul mediu anual
în procente de creștere
față de 1980 1981—1985 — %

Industrie — total 
din care :

121.6 4,0

Industria extractivă . 113.8 2,6
Energie electrică șl termică 114.9 2.9
Metalurgia 111,1 2,1
Construcții de mașini șl prelucrarea

metalelor ’ 131.0 5,8
Industria chimică 120,5 3.8
Materiale de construcții 108.2 1.6
Prelucrarea lemnului

(inclusiv exploatarea) 115.6 3,0
Industria bunurilor de consum 120,1 3.8

La principalele produse Industriale s-au realizat următoarele niveluri de producție :

U.M. Realizări
1985

Anul 1985 
In procente 

față de I960
Energie electrică mid. kWh 71,8 106,4
Cărbune net mil. tone 46.6 132,5
Țiței extras mil. tone 10,7 93,1
Gaz metan extras mid. me 27,2 96.6
Otel mil. tone 13,8 104.7
Mașini, utilaje tehnologice mii tone 877,8 113.2

și energetice pentru industrie mid. lei 45.2 130.0
Autoturisme — total mii buc. 134,2 152,1
Mijloace de automatizare 

și ale tehnicii de calcul mid. lei 10,1 149,6
Produse ale industriei de mecanică 

fină, optică, echipamente și ele
mente hidraulice și pneumatice mid. lei 13,5 181,5

Mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor ' mid. lei 8,8 120,3

Produse macromoieculare de bază 
(echiv. 100%) mil tone 627,9 108.4

Cauciuc sintetic mii tone 155.9 103.6
Anvelope mii buc. 7 210,3 137,2

Creșterea producției In industrie, agricul
tură și celelalte ramuri ale economiei na
ționale, sporirea eficienței și evoluția pre
țurilor in limitele planificate au condus la 
consolidarea finanțelor țării, la stabilitatea 
monedei naționale.

Pe baza succeselor obținute In creșterea 
producției materiale și a eficienței acesteia, 
venitul național a sporit în anul 1985 cu 
24,1 la sută față de anul 1980, asigurindu-se 
resursele necesare pentru fondul național 
de dezvoltare economico-socială și pentru 
îmbunătățirea nivelului de trai al popu
lației. S-au alocat fonduri importante pen
tru construcția de locuințe și echiparea 
tehnico-edilitară a localităților, pentru dez
voltarea bazei materiale a invățămintului, 
culturii, artei, sănătății și sportului.

S-au adoptat o serie de“măsuri privind 
perfecționarea activității organelor statului, 
a conducerii vieții economico-sociale și s-a 
asigurat aplicarea fermă a principiilor au- 
toconducerii, autogestiunii și autofinanțării 
activității economice.

la reducerea importurilor, a consumurilor 
de materii prime, materiale, combustibil și 
energie, la creșterea gradului de utilizare 
a tonei de material supus prelucrării și 
diminuarea greutății fizice a produselor. 
S-au obținut, de asemenea, progrese în 
realizarea programelor de automatizare si 
electronizare a proceselor de producție. Pe 
seama progresului tehnic s-a asigurat cir
ca 52 Ia sută din sporul de productivitate 
a muncii realizat în cincinalul 1981—1985.

A fost intensificată activitatea de tipi
zare și standardizare în domeniul produ
selor, . tehnologiilor și construcțiilor, asi- 
gurîndu-se pe această bază reducerea în 
continuare a sortotipodimensiunilor de 
materiale, piese, subansamble, produse, în 
special în construcția de mașini, industria 
chimică și alte ramuri. S-a acționat pen
tru normarea mai riguroasă a consumuri
lor de materii prime, materiale, combus
tibil și energie în toata sectoarele de ac
tivitate.

In agricultură, prin extinderea reali
zărilor avansate ale agronomiei și biolo
giei, cercetarea științifică a acționat pen
tru sporirea potențialului productiv și va
lorificarea superioară a fondului funciar, 
introducerea în cultură de noi soiuri și 
hibrizi de cereale, plante tehnice, legume 
și fructe, cu randament ridicat, realizarea 
de rase noi de animale, de mare produc
tivitate.

S-au extins cercetările medicale, avtnd 
ca obiective îmbunătățirea stării de sănă
tate a populației, asigurarea unei dina
mici demografice corespunzătoare și pro
tecția mediului înconjurător.

S-a accentuat dezvoltarea cercetărilor 
fundamentale, de perspectivă, în matema
tică, fizică, chimie, biologie, precum și în 
științele tehnice, în lumina celor mai re
cente tendințe ale revoluției tehnico-știin- 
țifice. S-au amplificat cercetările econo
mice și social-politice.

în perioada 1981—1985 s-a lărgit activi
tatea de cooperare tehnico-științifică a 
României cu alte țări, îmbunătățindu-se 
orientarea acesteia în corelare strînsă cu 
obiectivele cooperării economice.

Finalizarea, conform planului, în ac
tualul cincinal, a numeroase obiective de 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și progres tehnic abordate în 1981—1985, 
realizarea orientărilor și prevederilor sta
bilite de primul Congres al științei și în- 
vățămîntului vor spori contribuția științei 
și tehnologiei naționale la înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare multilaterală a 
țării aprobate de Congresul al XlII-Iea, 
vor accelera trecerea Ia o nouă calitate 
a muncii și vieții în patria noastră, spo
rind, totodată, competitivitatea României 
în diviziunea internațională a muncii, în 
schimbul'de valori materiale și spirituale.

în anul 1985 s-a realizat o producțîe- 
marfă de 1 221,1 miliarde lei, mai mare cu 
21,6 la sută decit cea obținută în 1980 și 
cu 4,9 la sută față de 1984. Producția in
dustrială realizată în anul 1985 reprezintă, 
practic, întreaga producție obținută in pe
rioada 1950—1964.

Ca urmare, industria și-a consolidat po
ziția de ramură conducătoare în economie, 
participarea acestei ramuri la crearea ve
nitului national sporind de la 58,6 la sută 
în 1980, la peste 60 la sută în 1985.

Fibre și fire artificiale și sintetice 
îngrășăminte chimice (100% SA) 
Medicamente pentru uz uman 
Ciment (echiv. 80% clincher) 
Mobilier din lemn
Țesături
Produse tricotate
Confecții textile 
încălțăminte
Carne și preparate din carne 
Pește
Lapte de consum — total
Unt
Zahăr

In concordanță cu prevederile de dezvol
tare a economiei naționale au continuat și 
s-au intensificat eforturile pentru lărgirea 
bazei proprii de materii prime și resurse 
energetice primare.

In ansamblul resurselor de energie pri
mară o creștere mai accentuată s-a înre
gistrat la cărbune de la 35,2 milioane tona 
in 1980 la 46,6 milioane tone în 1985, care 
a ajuns să reprezinte 17,2 la sută din to
talul acestor resurse.

în INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE 
SI TERMICE au fost date in funcțiune noi 
centrale electrice si s-a extins capacitatea 
celor existente, puterea instalată ajungînd 
la finele anului 1985 Ia aproape 20 000 MW, 
cu circa 22 la sută mai mare decît la sfirși- 
tul anului 1980. Producția de energie elec
trică a fost de 71,8 miliarde kWh în 1985, 
din care 19,9 miliarde kW’h s-a realizat 
pe bază de cărbune.

în INDUSTRIA METALURGICĂ, pro
ducția a sporit in anul 1985 cu 11.1 la sută 
fată de 1980. S-a realizat cu 4,7 la sută 
mai mult oțel decît in anul 1980. într-o 
structură complexă, diversificată si cu efi
cientă sporită, revenind pe locuitor 607 kg, 
ceea ce situează tara noastră în rindul 
statelor cu o puternică industrie metalur
gică ; producția de oțeluri aliate și supe
rior aliate a crescut cu 20,1 la sută față de 
1980.

în INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI, concomitent cu sporirea produc
ției cu 31.0 Ia sută în perioada 1981—1985, 
s-a adîncit procesul de îmbunătățire a 
structurii calității producției. Față de anul 
1980, producția de mijloace electronice de 
automatizare, tehnică de calcul pentru con
ducerea proceselor industriale, componen
te electronice, mecanică fină, masini-unel- 
te. agregat și specializate a crescut de 
1,5—2 ori. Industria construcțiilor de ma
șini este astăzi capabilă să rezolve cele 
mai complexe probleme tehnice, asigurînd 
peste 90 la sută din volumul de mașini și 
instalații necesare economiei naționale, a- 
dueîndu-și. totodată, un aport însemnat 
la dezvoltarea exportului.

în INDUSTRIA CHIMICĂ. în anii cinci
nalului. producția a sporit cu 20.5 la sută 
avînd loc importante modificări calitative, 
concretizate în dezvoltarea chimiei fine și 
de mic tonaj. în realizarea imaterialelor 
speciale pentru electronică, unor noi sdr- 
timente de copolimeri acrilici, auxiliari 
pentru industria textilă și de pielărie, sin
teze noi de medicamente, coloranti. lacuri, 
vopsele, insecticide pentru agricultură.

S-a dezvoltat. în continuare, industria 
petrochimică, ponderea acesteia în totalul 
producției chimice majorîndu-se substan
țial. în această perioadă a început pro
ducția unor noi sortimente superioare, ca 
spre exemplu: noi tipuri de anvelope, polie
tilenă semiconductoare, catalizatori pentru 
sinteza ciclohexilaminei, erbicide selective 
pentru culturi de cereale, folii din p.v.c.

III. Agricultura
în cincinalul 1981—1985, în agricultură 

s-a dezvoltat și modernizat baza tehnico- 
materială prin dotarea cu mașini și utilaje, 
s-a asigurat o folosire mai eficientă a fon
dului funciar, au fost introduse noi tehno
logii în cultura plantelor și creșterea ani
malelor, s-a îmbunătățit organizarea mun
cii și producției, obținîndu-se sporuri în
semnate de produse agricole vegetale și 
animale. In această perioadă agricultura a 
fost dotată cu 86,4 mii tractoare agricole, 

; 26,7 mii combine pentru recoltat cereale, 
precum și cu alte mașini și utilaje agri
cole modernizate care execută un volum 
sporit și diversificat de lucrări. La sfîrșitul 
anului 1985, agricultura dispunea de circa 
184 mii tractoare și 65 mii combine pentru 
recoltat cereale. In prezent lucrările de arat, 
semănat, recoltat, cereale păioase, floarea- 
soarelui și soia se efectuează mecanizat în 
totalitate ; s-a - extins mecanizarea în 
horticultura, legumicultură și zootehnie.

în vederea asigurării unor producții agri

Dinamica producției industriale realizate pe principalele ramuri, în anii cincinalului, 
se prezintă astfel :

Realizări 1985 
— mii tone —

1985 față de 1980
— In procente —

Cereale boabe — total 23 048 114,1
Leguminoase boabe — total 296 284,5
Sfeclă de zahăr 6 446 115,9
Floarea-soarelui și rapiță 745 89,2
Cartofi de toamnă 6 683 181,8
Legume de cîmp 6 162 173,1
Fructe 2 095 147.8

în anul 1985, producțiile medii la hectar 
au fost superioare celor din anul 1980 cu 
1 531 kg porumb și sorg, 1 686 kg orez, 
382 kg fasole. 9 715 kg cartofi de toamnă, 
9 167 kg tomate. 4 595 kg ceapă uscată, 
5 238 kg rădăciooase.

In ultimii cinci ani, un număr din ce in 
ce mai mare de unități agricole de stat și 
cooperatiste au obținut recolte-record de 
peste 8 000 kg grîu și orz Ia hectar și 
15 000—20 000 kg știuleți de porumb la hec
tar, ceea ce demonstrează marile posibi
lități ale agriculturii noastre socialiste.

Efectivele de animale din întreprinderile 
agricole de stat și . unitățile agricole 
cooperatiste au fost la sfîrșitul anului 1985 
de 4 065 mii bovine, 9 017 mii porcine, 
8 055 mii ovine și caprine, 69 937 mii 
păsări, mai mari comparativ cu cele de la 
sfîrșitul anului 1980 cu 186 mii bovine, 
1 037 mii porcine, 15 135 mii păsări.

Creșterea efectivelor de animale, conco
mitent cu sporirea producțiilor medii au 
condus la obținerea. In cincinalul 1981— 
1985, a unor producții animaliere superi
oare perioadei 1976—1980.

Ca urmare a creșterii producției agri-

IV. Silvicultura și
In SILVICULTURA s-a acționat. In con

tinuare, pentru realizarea prevederilor cu
prinse în Programul național pentru con
servarea și dezvoltarea fondului forestier 
în perioada 1976—2010.

în anii 1981—1985 s-au efectuat lucrări 
de reîmpăduriri și împăduriri pe o supra
față de 208,7 mii hectare, cu 7,4 la sută

mil tone 257,2 125,0
mii tone 3 096.5 126,3
mid. lei 5,2 135,6
mil. tone 12,2 78.4
mid. lei 17,5 110,9
mil. mp 1 200,8 104,1
mid. lei 18,3 144,4
mid. lei 47,0 150,5
mil. per. 117,2 102,1
mii tone 2 066,3 107,5
mii tone 260.1 137.8
mii hl 28 489,0 105,0
mii tone 47,0 135,6
mii tone 582,0 114,3

destinate fabricării articolelor pneumatice, 
noi sortimente de cauciucuri nitrilice.

In INDUSTRIA MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII s-a realizat o largă diver
sificare sortimentală, au fost introduse în 
fabricație cimenturi de mărci superioare, 
materiale ușoare pentru zidărie prin utili
zarea tufurilor vulcanice, calcarelor moi și 
altor resurse ieftine.

In INDUSTRIA EXPLOATĂRII ȘI PRE
LUCRĂRII LEMNULUI în anul 1985 pro
ducția a crescut cu 15,6 Ia sută față de anul 
1980, în timp ce masa lemnoasă utilizată a 
sporit cu 11,2 Ia sută. S-a diversificat pro
ducția de mobilă, fiind realizate sortimente 
noi, calitativ superioare și cu un grad de 
funcționalitate ridicat.

In INDUSTRIA BUNURILOR DE CON
SUM, accentul a fost pus pe valorificarea 
materiilor prime din țară, acționîndu-se cu 
mai mare operativitate pentru lărgirea și 
diversificarea gamei sortimentale a produc
ției, îmbunătățirea calității produselor co
respunzător cerințelor de consum ale popu
lației.

INDUSTRIA MICA a realizat o produc- 
ție-marfă cu 63,3 la sută mai mare față de 
anul 1980, contribuind la valorificarea supe
rioară a materiilor prime locale, resurselor 
agricole și subproduselor industriale, pre
cum și la aprovizionarea mai burtă a popu
lației cu bunuri de consum și articole de uz 
gospodăresc.

In cursul cincinalului. Ia unele produse 
Industriale s-au înregistrat nerealizărl față 
de prevederile planificate. Planul nu a fost 
îndeplinit la unele materii prime de bază, 
în principal ca urmare a activității neco
respunzătoare a unor combinate miniere, 
centrale industriale și trusturi de foraj ex
tracție, care nu au acționat cu fermitate 
pentru folosirea deplină a potențialului 
existent, desfășurarea normală a procesu
lui de producție, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei. S-au înregistrat mari nereali- 
zări la producția de energie electrică pe 
bază de cărbune, datorită în special nepu- 
nerii în funcțiune la termenele planificate a 
unor agregate energetice, efectuării neco
respunzătoare a reparațiilor și întreținerii 
utilajelor energetice, livrării neritmice și de 
calitate inferioară a cărbunelui, fapt ce a 
condus la greutăți in aprovizionarea cu 
energie electrică și termică a economiei 
naționale.

în industria prelucrătoare, conducerile 
ministerelor și consiliile oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi nu au acționat 
în toate cazurile cu întreaga răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le-au 
avut privind punerea in funcțiune a noilor 
capacități de producție și atingerea para
metrilor proiectați la termenele stabilite, 
respectarea programelor de reparații, uti
lizarea deplină a mașinilor, agregatelor șl 
instalațiilor, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al producției, asimilarea de noi 
produse și tehnologii, organizarea rațională 
a producției și a muncii.

cole sigure și stabile, s-a intensificat rea
lizarea programului de îmbunătățiri fun
ciare.; în perioada 1981—1985 a fost ame
najată pentru irigat o suprafață de 706,7 
mii hectare ; ș-au executat lucrări de 
desecări pe 519,9 mii hectare și de comba
tere a eroziunii solului pe 611,2 mii hectare. 
Suprafața totală amenajată pentru irigat a 
ajuns la sfîrșitul anului 1985 la 2 956,3 mii 
hectare, cea ameliorată prin lucrări de 
desecări la 2 948,8 mii hectare, iar supra
fața pe care s-au executat lucrări de 
combaterea eroziunii la 2 095,5 mii hectare.

In cursul cincinalului 1981—1985 agri
cultura a primit 7 062,2 mii tone îngră
șăminte chimice (100 la sută substanță 
activă), cu 694.5 mii tone mai mult decît 
In perioada 1976—1980 și alte materiale 
pentru combaterea dăunătorilor.

Producția vegetală obținută In anul 
1985 la principalele culturi, compara
tiv cu realizările din anul 1980, se prezintă 
astfel : 

cole vegetale șî animale, unitățile agricole 
socialiste și gospodăriile populației au li
vrat, la fondul de stat in anul 1985 mai 
mult decît în anul 1980 cu 33,2 Ia sută ce
reale, 42,9 la sută legume, 46,2 la sută 
fructe proaspete, 40,5 la sută ouă.

Pe ansamblul agriculturii, producția glo
bală obținută în anii 1981—1985 a depășit 
cu 10,2 la sută realizările din perioada 
1976—1980.

Ritmul de creștere a producției agricole 
în perioada 1981—1985 a fost influențat ne
gativ de condițiile climatice nefavorabile 
din unii ani, precum și de deficiențele 
care au existat in unele unități agricole. 
Nu s-au asigurat în toate unitățile apli
carea tehnologiilor stabilite și executarea 
la timp și de bună calitate a lucrărilor, 
punerea în valoare a potențialului produc
tiv al întregului fond funciar, strîngerea, 
transportarea, depozitarea și conservarea 
producției fără pierderi. în creșterea ani
malelor, sporurile de efective și de pro
ducție au fost sub posibilități și datorită 
lipsurilor manifestate în furajarea și în
treținerea animalelor, precum și in activi
tatea de selecție și reproducție.

gospodărirea apelor 
peste prevederile de plan pentru această 
perioadă. A continuat acțiunea de extin
dere a speciilor de foioase și rășinoase 
autohtone valoroase economic care au re
prezentat 44,7 la sută din suprafața nou 
împădurită.

Cu toate rezultatele obținute, în silvi
cultură s-a continuat punerea în valoare

de noi perimetre fără a se asigura cură
țirea și predarea la termenele stabilite a 
parchetelor, nerealizindu-se sporul normal 
de masă lemnoasă.

In DOMENIUL GOSPODĂRIRII APE
LOR, in cincinalul 1981—1985 s-au realizat 
lacuri de acumulare cu folosință complexă 
cu un volum de 1 447 milioane mc, lucrări

V. Transporturi
în cincinalul 1981—1985, transporturile șl 

telecomunicațiile s-au dezvoltat și moder
nizat în concordanță cu cerințele economiei 
și ale populației.

Volumul total al mărfurilor transportate 
în cincinalul 1981—1985 a fost de 12 230 mi
lioane tone, din care 1 397 milioane tone pe 
calea ferată, 10 554 milioane tone cu auto
vehicule, 101 milioane tone cu flota mariti
mă și 78 milioane tone cu flota fluvială.

Transportul feroviar a fost dotat în aceas
tă perioadă cu 357 locomotive diesel și elec
trice, 13,7 mii vagoane de marfă (în echi
valent vagoane cu 4 osii), 1 022 vagoane de 
călători și alte mijloace. La sfîrșitul anului 
1985, liniile electrificate însumau 3 427 km, 
iar tracțiunea electrică reprezenta 62,9 la 
sută în totalul tracțiunii, față de 2 367 km 
și, respectiv, 34,4 la sută în anul 1980.

Au fost modernizate șl s-au aplicat îm- 
brăcăminți asfaltice ușoare pe o lungime 
de 2 027 km drumuri și a început construc
ția autostrăzii București—Constanța. Me-

VI. Investiții
Programul de Investiții realizat în cinci

nalul 1981—1985, potrivit orientărilor adop
tate de Congresul al Xll-lea al partidului, 
a asigurat lărgirea bazei tehnico-materiale 
a activităților productive și social-culturale, 
extinderea progresului tehnic și moderni
zarea industriei, agriculturii șl celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, amplasarea 
rațională a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul patriei noastre, dezvoltarea echi
librată a tuturor zonelor, sistematizarea și

1981—1985 
în procente față de 

1976—1980
în procente 

față de total
(1981—1985)

TOTAL 106,6 100,0
din care :

Industrie 109,1 49,1
Agricultură 132,4 16,0
Transporturi și telecomunicații 115,0 11,3
Circulația mărfurilor 82,2 2,4
Locuințe 91,1 10,6

In conformitate cu obiectivele stabilite, 
în ramurile producției materiale s-a reali
zat 85 la sută din totalul investițiilor, 
acordindu-se prioritate extinderii bazei 
proprii de materii prime și a bazei ener
getice, dezvoltării in ritmuri înalte a do
meniilor tehnicii de vîrf șl modernizării 
ramurilor economiei.

în cincinalul 1981—1985 au continuat lu
crările și au fost deschise noi șantiere pen
tru amenajarea hidroenergetică complexă 
și construirea de noi hidrocentrale pe 
Dunăre și riurile interioare, de construire 
a centralelor termoelectrice din apropierea 
principalelor bazine carbonifere ale țării și 
a primei centrale nucleare electrice, pre
cum și pentru realizarea de noi centrale 
electrice de termoficare într-o serie de 
localități. Au început, de asemenea, lucră
rile de construcție a canalului Poarta 
Albă-Năvodari, a noului Centru Civic al 
Capitalei și de amenajare complexă și 
exploatare a rîului Dîmbovița.

Au fost realizate importante lucrări pen
tru deschiderea și intrarea in exploatare 
de noi zăcăminte de lignit, huilă, șisturi

VII. Relații economice externe
Volumul COMERȚULUI EXTERIOR în 

anul 1985, evaluat la cursul comercial în vi
goare, a fost de 340,7 miliarde Iei; compa
rativ cu perioada 1976—1980, in cincinalul 
1981—1985 s-a realizat o creștere de 25,6 la 
sută. în anul 1985 țara noastră a Întreținut 
relații economice și de cooperare cu 144 
state.

Pe prim plan s-au situat relațiile econo
mice și de cooperare cu țările socialiste, 
acestea deținînd circa 57 la sută din volu
mul comerțului exterior al țării noastre. 
3-au dezvoltat relațiile economice și teh- 
nico-științifice cu țările în curs de dezvol
tare, cu statele capitaliste dezvoltate.

Volumul exportului, evaluat la cursul co
mercial in vigoare, a fost in anul 1985 de 
192,3 miliarde lei, înregistrîndu-se pe cin
cinal o creștere de 46,5 la sută față de 
perioada 1976—1980.

Valoarea exportului pe cincinal ar fi fost 
mai mare cu 5—6 miliarde dolari. In con
dițiile in care prețurile pe piața interna
țională s-ar fi menținut cel puțin la nive
lul anului 1980.

Deși comparativ cu perioada 1976—1980 
în acest cincinal am exportat un volum 
mai mare de produse fizice, scăderea pre
țurilor, impusă de marile puteri imperia
liste, de monopolurile transnaționale și de 
capitalul financiar-bancar, a determinat o 
reducere a încasărilor în raport de nivelul 
producției fizice exportate.

Totodată, Republica Socialistă România 
a fost obligată să plătească in plus peste 
2 miliarde dolari, ca urmare a majorării 
dobinzilor față de nivelul avut în vedere 
inițial.

Aceste practici au avut grave 
repercusiuni pentru majoritatea statelor 
lumii, afectînd practic toate. țările în curs 
de dezvoltare a căror situație economică s-a 
înrăutățit continuu în această perioadă.

Este necesar de aceea să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru o schimbare 
radicală a situației în economia mondială, 
pentru o nouă ordine economică, pentru 
soluționarea globală a problemelor și in
staurarea în relațiile economice interna
ționale a unor raporturi echitabile, de ega
litate și avantaj reciproc.

VIII. Creșterea eficienței economice
în anii 1981—1985, s-a îmbunătățit efici

ența economică in toate ramurile produc
ției materiale.

In anul 1985, In Industria republicană 
productivitatea muncii calculată pe baza 
producției-marfă a fost cu 15.4% mai 
mare față de 1980, iar cea calculată pe 
baza producției nete cu 21.5% Aproape 
întregul spor de producție industrială rea
lizat in acest cincinal s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, față de 
circa 75% in cincinalul precedent.

Productivitatea muncii în activitatea de 
construcții-montaj, calculată pe baza pro
ducției globale, a sporit cu 29,5%, pe baza 
producției nete cu 48,1%, iar în transportu
rile feroviare cu 17,2%.

Deși au fost obținute creșteri importante 
ale productivității muncii, nivelurile pre

de regularizări de albii, apărări șl consoli
dări de maluri ale cursurilor de apă pe o 
lungime de 1 505 km, precum și îndiguiri 
și suprainălțări de diguri pe o distanță de 
1 195 km, care asigură apărarea de inunda
ții a unor centre populate, obiectivi social- 
economice și a unei suprafețe de 148 mii 
hectare terenuri agricole.

și telecomunicații
troul din București a asigurat transportul 
în acest cincinal a aproape 350 milioane 
călători.

Volumul mărfurilor transportate pe cale 
fluvială a Crescut în 1985 cu aproape 50 la 
sută față de anul 1980.

S-a mărit capacitatea de transport a flo
tei comerciale maritime cu 1811,4 mii tdw, 
ajungind ia sfîrșitul anului 1985 la 4 387,3 
mii tdw, de 1,7 ori mai mare decît în anul 
1980. A sporit capacitatea portului Constan
ța și a celorlalte porturi maritim-fluviale.

Transportul aerian a fost dotat cu noi 
aeronave moderne de capacități și viteza 
sporite, între care aeronave „Rombac".

In activitatea de transport in ultimii cinci 
ani s-au manifestat o serie de neajunsuri 
mai ales in ce privește exploatarea mij
loacelor din dotare care au determinat 
neasigurarea la timp a unor transporturi.

Volumul activității de poștă și telecomu
nicații a crescut în anul 1985 cu 38,7 la sută 
față de anul 1980..

- construcții
modernizarea rețelei de localități urbane sî 
rurale.

Volumul investițiilor realizate In econo
mia națională în perioada 1981—1985 este 
mai mare cu 6,6 Ia sută față de cincinalul 
anterior și de 1,8 ori față de cincinalul 
1971—1975 ; volumul de investiții realizate 
in anul 1985 a fost de 246,4 miliarde lei.

Pe principalele ramuri ale economiei na
ționale, investițiile realizate în cincinalul 
1981—1985 se prezintă comparativ cu cinci
nalul anterior astfel :

bituminoase, minereuri cuprifere șl alte 
substanțe minerale utile, pentru punerea 
în funcțiune de noi sonde de țiței și gaze. 
Totodată, s-a acordat atenție dezvoltării 
industriei prelucrătoare, care asigură un 
înalt grad de prelucrare și valorificare 
superioară a resurselor materiale și a for
ței de muncă.

în perioada 1981—1985 au fost puse în 
funcțiune peste 1 500 noi capacități de pro
ducție principale care au sporit potențialul 
productiv al economiei naționale.

Au fost date în folosință peste 706 mil 
locuințe noi, fiind satisfăcute în linii gene
rale cererile de locuințe.

Cu toate realizările obținute în domeniul 
investițiilor, ca urmare a unor deficiențe 
și greutăți în pregătirea lucrărilor, în asi
milarea, producția și livrarea la termen a 
utilajelor tehnologice, precum șl în orga
nizarea șantierelor de construcții, planul da 
investiții pe întregul cincinal nu a fost în
deplinit, iar termenele de punere în func
țiune Ia unele obiective au fost depășite, 
cu efecte nefavorabile asupra îndeplinirii 
planului de producție și export.

în exportul Republicii Socialiste Româ
nia a sporit ponderea mașinilor, utilajelor 

, și mijloacelor de transport, produselor 
chimice și mărfurilor industriale de larg 
consum — care au deținut 61 la sută din 
volumul total al exportului, față de 51 la 
sută in 1980.

Industria românească a livrat la export 
produse de o tehnicitate mai înaltă, de 
calitate mai bună, care valorifioă superior 
materiile prime, energia și forța de muncă, 
cum sînt ; mijloace de automatizare elec
trotehnice, mijloace ale tehnicii de calcul, 
utilaje pentru industria chimică, utilaje 
pentru industria cimentului, mașini și uti
laje agricole, accesorii și piese de schimb, 
excavatoare, autoturisme de oraș șl de 
teren, televizoare, cauciuc sintetic, anvelo
pe, materiale plastice și rășini sintetice, 
medicamente, mobilă, tricotaje, confecții și 
alte produse solicitate pe piața externă.

Volumul importului realizat in anul 1985, 
evaluat la cursul comercial în vigoare, a 
fost de 148,4 miliarde lei, înregistrîndu-sa 
pe întregul cincinal o creștere de 6,7% 
față de perioada 1976—1980. Au fost impor
tate materii prime minerale, combustibili, 
materiale, mașini, utilaje și instalații, asi
gurînd necesarul pentru consumul pro
ductiv Intern și alte nevoi ale economiei 
naționale.

Activitatea de comerț exterior desfășu
rată în anul 1985 a condus Ia un sold 
excedentar al balanței comerciale de peste 
2,5 miliarde dolari.

în cincinalul care a trecut au continuat 
acțiunile de lărgire a activității de coope
rare economică, tehnică și științifică cu 
toate statele socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare șl cu celelalte state ale lumii.

O atenție deosebită s-a acordat coope
rării și specializării în domeniul construc
țiilor de mașini ; prin acțiunile de coope
rare economică s-au efectuat livrări de 
mașini, utilaje, instalații, materiale, lu
crări de construcții-montaj în străinătate 
și s-a asigurat pe această cale importul 
unor materii prime de bază.

văzute în planul cincinal, în unele ramuri 
și sectoare, nu au fost realizate integral, 
ca urmare, in principal, a neajunsurilor în 
organizarea producției și a muncii, în 
folosirea utilajelor și a timpului de 
muncă. *

Cheltuielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă in industria republicană au scăzut 
în anul 1985 față de 1980 cu 3,1%, iar cele 
materiale cu 4,9% obținîndu-se pe această 
cale un volum de economii pe întreaga 
perioadă a cincinalului de circa 21,9 mi
liarde lei. Reduceri ale cheltuielilor de 
producție s-au realizat și în celelalte ra
muri ale economiei : in construcții-montaj 
antrepriză cu 5,9%. iar în transporturi 
nivelul costurilor la 100O lei venituri 
brute a fost mai mic cu 2.5%.
(Continuare in pag. a IlI-a)



SCÎNTEIA — vineri 7 februarie 1986 PAGINA 3

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)
tat o sarcină, trebuie să acționeze 
pentru a-și îndeplini în cele mai 
bune condiții misiunea încredința
tă, nu să găsească justificări pen
tru nerealizarea atribuțiilor și răs
punderilor care îi revin ! Nu avem 
nevoie de viceprim-miniștri sau 
de miniștri pentru justificarea ne- 
realizărilor! Noi am luat unele 
măsuri și am făcut o serie de 
schimbări. Dar se pare că acestea 
nu s-au înțeles cum trebuie, nu 
s-au tras concluziile corespunză
toare.

Mă refer din. nou la aceasta, 
pentru că, pe ansamblu, am înce
put bine luna ianuarie, dar — așa 
cum am mai spus — mai avem 
încă două ministere unde sînt încă 
lipsuri serioase și care nu și-au în
deplinit sarcinile de plan pe aceas
tă lună. De asemenea, exportul nu 
a fost realizat, deși nu există nici 
o justificare, deoarece avem co
menzi mai mult decît suficiente 
pentru desfășurarea normală a ac
tivității de producție. Toate minis
terele au comenzi clare și trebuiau 
să realizeze în întregime planul la 
export Am realizat producția — 
chiar am depășrt-o — și, cu toate 
acestea, nu am făcut exportul. 
Atunci ce fel de activitate econo
mică este aceasta ? Cum îndepli
nim hotărîrile ? Producția de ex

port trebuie să se afle pe primul 
plan !

Am discutat în aceste zile pro
blemele exportului și am stabilit 
o serie de măsuri în vederea rea
lizării în bune condiții a produc
ției pentru export. Desigur, o dată 
cu aceasta, trebuie să intensificăm 
activitatea de contractare. Dar 
contractele sînt legate de faptul 
că, înainte de toate, trebuie să 
realizăm la timp și în cele mai 
bune condiții de calitate producția 
contractată.

Trebuie să tragem toate conclu
ziile — si fiecare să acționeze în 
îndeplinirea atribuțiilor pe care le 
are — pentru a înfăptui in cele 
mai bune condiții planul pe acest 
an 1 Avem tot ce este necesar 
pentru aceasta. în toate domeniile 
— și trebuie să realizăm în pri
mul rind exportul! Fără export 
nu putem să dezvoltăm normal 
activitatea economică. Trebuie să 
se înțeleagă bine că exportul nU 
este ceva facultativ; el este o ne
cesitate obligatorie pentru desfă- 

* șurarea normală a activității eco
nomice. Fără comerț exterior, fără 
export nu putem să desfășurăm 
în mod corespunzător activitatea 
generală de dezvoltare economico- 
socială. Am impresia că mulți 
consideră că exportul este ceva fa

cultativ sau ceva de care ne-am 
putea lipsi. Acest lucru nu este 
înțeles corespunzător nici de orga
nele noastre de comerț exterior, 
de ministerele economice. Nici Mi
nisterul Comerțului Exterior, nici 
întreprinderile de comerț exterior 
nu lucrează în mod corespunzător. 
Toți caută justificări. însă nu de 
justificări avem nevoie, ci de acti
vitate economică corespunzătoare !

Trebuie să luăm, de asemenea, 
toate măsurile pentru realizarea 
în bune condiții a programului de 
investiții pe care îl avem în acest 
an și pe întregul cincinal, pentru 
construirea și darea la timp în 
funcțiune a obiectivelor și capaci
tăților de producție prevăzute, 
pentru desfășurarea la un nivel 
superior a întregii activități din 
acest sector.

Nu doresc să mă mai refer, con
cret, la problemele din alte sectoa
re, din agricultură, din transpor
turi și din alte domenii. Le-am 
discutat de mai multe ori. De alt
fel, cele spuse cu privire la activi
tatea din industrie sînt valabile 
pentru toate sectoarele.

Aș dori, în continuare, să mă re
fer la faptul că realizările pe care 
le-am obținut demonstrează forța 
și capacitatea economiei noastre, a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a 

Intelectualității. Consider că este 
bine ca, și în eadrul Comitetului 
Politic Executiv, acum, cind discu
tăm rezultatele obținute, să apre
ciem în mod deosebit activitatea 
desfășurată de oamenii muncii, de 
întregul popor, care acționează cu 
toată hotărirea pentru realizarea 
Programului partidului. Trebuie să 
facem totul pentru a ridica perma
nent nivelul activității noastre, co
respunzător cerințelor puse de 
Congresul al XIH-lea, de Progra
mul de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate !

Nu pot să nu subliniez, în acest 
cadru, faptul că, atît în ceea ce 
este bun, în realizările obținute, cît 
și în lipsurile existente este pre
zentă și se reflectă și activitatea 
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid. îndeplinirea ro
lului lor de forță politică condu
cătoare a societății nu este o pro
blemă abstractă, teoretică ; ea se 
reflectă — și trebuie să se reflec
te — în felul în care se îndeplinesc 
hotărîrile partidului. Șî principala 
problemă este dezvoltarea econo- 
mico-socială, progresul general al 
țării, ridicarea nivelului tehnic, 
calitativ al producției; pentru că 
numai prin dezvoltarea forțelor de 
producție, a bazei materiale, pu
tem asigura înfăptuirea tuturor ce

lorlalte programe și planuri de ac
tivitate.

Deci trebuie să tragem toate con
cluziile, să analizăm serios aceste 
probleme. Va trebui să analizăm 
și la Plenara Comitetului Central 
felul de muncă al organelor de 
partid în general. Vom discuta, de 
asemenea, aceste probleme și în 
agricultură, unde există lipsuri și 
mai serioase în ce privește felul 
în care organele și organizațiile de 
partid își îndeplinesc atribuțiile lor.

Sînt lipsuri și în activitatea or
ganizatorică, în repartizarea ca
drelor, a forțelor, în activitatea 
politico-educativă, ideologică. Acti
vitatea politico-educativă. de dez
voltare a conștiinței revoluțio
nare trebuie să se reflecte 
nemijlocit în felul în care 
se îndeplinesc sarcinile de dez
voltare a patriei noastre! Pînă 
la urmă, întreaga activitate, din 
toate domeniile, trebuie să ,se re
flecte. în primul riad, în înfăp
tuirea planurilor și a programelor 
de dezvoltare economico-socială. 
Aceasta este latura fundamentală, 
esențială a întregii noastre activi
tăți ! Dacă nu realizăm aceste pro
grame, atunci nu putem să spu
nem că avem, rezultate bune în 
celelalte sectoare de activitate. 
Trebuie să înțelegem bine cu toții 
acest lucru — și să pornim de Ia 

aceasta ! Dezvoltarea forțelor de 
producție, a bazei materiale este 
hotărîtoare pentru progresul ori
cărei societăți, deci și pentru so
cietatea noastră socialistă, pentru 
făurirea societății comuniste ! Tre
buie să înțelegem că aceasta nu 
este o teză teoretică, ci o proble
mă practică. Omenirea nu s-a 
putut dezvolta, și nu se poate dez
volta. decît pe baza progresului 
continuu al forțelor de producție. 
Toate celelalte sînt subordonate 
acestui lucru, pe care trebuie să-1 
înțelegem bine în munca noastră 
în toate sectoarele de activitate !

Consider că trebuie să cerem or
ganelor și organizațiilor de partid 
să acționeze cu mai multă răspun
dere în înfăptuirea rolului pe care 
Î.1 au în organizarea întregii acti
vități. în conducerea tuturor sec
toarelor, în unirea eforturilor oa
menilor muncii, ale întregului 
popor. De asemenea, să cerem or
ganelor de stat, din toate sectoa
rele și din toate domeniile, să ac
ționeze în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea, să pună capăt 
stărilor de delăsare, de birocratism, 
să facă totul pentru perfecționarea 
conducerii activității, a stilului lor 
de muncă, corespunzător răspun
derii ce le revine în soluționarea 
concretă a problemelor dezvoltării 
economico-sociale a patriei noastre.

Consider că este necesar să adre
săm, o dată cu aprecierile și felici
tările noastre pentru oamenii mun
cii, pentru toți cei care au contri
buit la realizările obținute în cinci
nalul trecut, apelul de a face totul, 
de a uni toate eforturile pentru a 
asigura îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an la toți indicatorii, punînd astfel 
o bază trainică înfăptuirii întregu
lui cincinal, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XlII-lea, de Pro
gramul partidului pentru ridicarea 
patriei noastre pe o nouă treaptă 
de dezvoltare, pentru trecerea 
României la un stadiu nou — de 
țară socialistă mediu dezvoltată.

Avem tot ce este necesar și tre
buie să facem totul pentru a rea
liza aceste obiective, nu pînă la 
sfîrșitiil cincinalului, ci pînă la 
Congresul al XlV-lea al partidului! 
Aș dori să exprim convingerea că 
vom trage cu toții învățămintele și 
concluziile corespunzătoare, că se 
va acționa, în toate domeniile, 
pentru a lichida stările negative de 
lucruri și a face ca acestea să nu 
se mai repete sub nici o formă, 
pentru a asigura îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a hotăriri- 
lor Congresului partidului, a legi
lor țării, a Programului de dezvol
tare economico-socială a României 
în acest an și pe întregul cincinal.

COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea Planului national unic de dezvoltare economico-sociatâ 

a Republicii Socialiste România pe anul 1385 si pe întregul cincinal 19811585
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Cu toate rezultatele obținute costurile 
de producție nu s-au redus în ’toate 
sectoarele corespunzător sarcinilor din

IX. Dezvoltarea forțelor de producție 
pe teritoriu

în cincinalul 1981—1985 a continuat În
făptuirea consecventă a politicii Partidului 
Comunist Român de amplasare rațională 
a forțelor de producție pe teritoriu. Ca 
rezultat al orientării investițiilor cu prio
ritate spre unele județe slab dezvoltate în 
trecut cum sînt Bistrița-Năsăud, Călărași, 
Covasna, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Me
hedinți, Sălaj, Tulcea, Vaslui, Vtlcea, 
Vrancea, ritmul mediu de creștere a fon
durilor fixe în aceste Județe în cincinalul 
1981—1985 s-a situat între 9 și 14 la sută, 
devansînd media pe țară de circa 8 la sută, 
ceea ce a contribuit la micșorarea deca
lajelor existente în potențialul economic 
al județelor.

în cincinalul care a trecut a continuat 
procesul de îmbunătățire a repartizării 
teritoriale a industriei, prin construirea

X. Populația și forța de muncă
Populația Republicii Socialiste România 

la sfârșitul anului 1985 a fost de 22,8 mi
lioane locuitori. Politica demografică activă 
promovată consecvent de Partidul și statul 
nostru a asigurat creșterea populației țării 
în perioada 1981—1985 cu circa 500 mii 
persoane.

Populația activă (ocupată in activitatea 
economico-socială) a fost de aproape 10.6 
milioane, în creștere cu peste 200 mii per
soane față de anul 1980, întregul spor fiind 
realizat in ramurile neagricole, in care ac
tivează mai mult de 71% din totalul popu
lației ocupate.

Numărul mediu al personalului munci
tor a crescut de la 7 340 mii în anul 1980,

XI. Nivelul de trai material și spiritual 
al populației

Dezvoltarea și modernizarea producției 
materiale, creșterea eficienței economice în 
toate domeniile de activitate au condus la 

planul cincinal, datorită, in principal, de
pășirii unor consumuri specifice și nerea- 
lizării la termenele prevăzute a parametri
lor tehnico-economici la unele capacități 
de producție.

unor unități șl platforme industriale noi in 
județele mai puțin dezvoltate. Ritmuri 
medii anuale de creștere a producției 
industriale, superioare celui obținut pe 
țară au Înregistrat județele : Bistrlța- 
Năsăud 16,5%, Sălaj 11,9%, Vrancea 
11,6%, Giurgiu 10,0% Vaslui 9,2%, Ialo
mița 8,7%, Tulcea 8,6%, Botoșani 7,4%, 
GorJ 6,7%.

Creșteri importante au fost obținute, da 
asemenea. In toate județele In ce privește 
nivelul producției agricole, al producției de 
construcții și al altor activități economice.

în anul 1985 a-a realizat obiectivul sta
bilit de Congresul al XII-lea al partidului 
ca fiecare județ să dispună de capacități 
în care să se realizeze un volum al acti
vității economice pe locuitor de cel puțin 
70 000 lei.

la 7 661 mii în anul 1985, sporul fiind 
aproape în întregime înregistrat in indus
trie și agricultura de stat.

Numărul femeilor care lucrau in anul 
1985 in întreprinderi și instituții a depă
șit 3 milioane, proporția acestora in totalul 
personalului muncitor reprezentind peste 
39% față de 37% în anul 1930.

Numărul muncitorilor calificați prin în- 
vățămintul profesional, tehnic și liceal, 
precum și prin cursuri de calificare în 
întreprinderi, încadrați tn economia națio
nală în acest cincinal a fost de 1 459 mii.

Numărul cadrelor cu studii superioare 
din economia națională era la sfîrșitul 
anului 1985 de circa 670 mii.

realizarea, în anul 1985, a unui venit națio
nal de 750.8 miliarde lei, cu 24,1 Ia sută 
mai mare decit In anul 1980, pe această 

bază asigurîndu-se atît resursele necesare 
dezvoltării, in continuare, a forțelor de 
producție, cit și pentru creșterea veniturilor 
populației, îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, de muncă și odihnă.

Fondul de retribuire > muncii personalu
lui muncitor a fost in anul 1985 de 278 mi
liarde lei, sporind cu 69 miliarde lei 
(+ 33,0 la sută) comparativ cu anul 1980, 
ca urmare, In principal, a majorărilor re
tribuției nominale care au avut loc în 
acest cincinal. Astfel, la 15 februarie 1982 
au fost majorate retribuțiile tuturor mun
citorilor și maiștrilor, precum și ale celor
lalte categorii de personal muncitor cu 
retribuții de pînă Ia 4 000 lei lunar, iar fn 
perioada 1 septembrie 1983 — 1 august 1984 
au fost majorate, în mod eșalonat pe 
ramuri ți activități, retribuțiile tarifare 
ale tuturor categoriilor de personal mun
citor. Au fost luate, de asemenea, șl alte 
măsuri care au condus Ia sporirea venitu
rilor din muncă ala personalului muncitor.

Majorarea retribuțiilor tarifare ale per
sonalului muncitor și aplicarea celorlalte 
măsuri au determinat creșterea retribuției 
medii nominale de la 2 238 lei in anul 
1980 la aproape 3 000 lei la sfârșitul anului 
1985.

Sporirea retribuției medii nominale și 
evoluția planificată a indicelui prețurilor 
mărfurilor și al tarifelor serviciilor au de
terminat sporirea puterii de cumpărare a 
retribuției personalului muncitor, reflectată 
in mod sintetic de creșterea retribuției 
reale cu circa 8 la sută Ia sfârșitul anului 
1985, comparativ cu anul 1980, realiztndu-se 
astfel sarcina trasată în acest domeniu de 
Conferința Națională a partidului din 
decembrie 1982.

Veniturile bănești ale țărănimii, prove
nite din munca In cooperativele agricole de 
producție și din vinzarea către unitățile 
socialiste a produselor agroalimentare, au 
fost în anul 1985 de 22,1 miliarde lei, cu 
peste 17 la sută mai mari comparativ ctt 
anul 1980. Veniturile reale ale țărănimii 
obținute din munca In cooperativele agri
cole de producție și din gospodăriile per
sonale, calculate pe o persoană activă, au 
sporit in anul 1985 cu peste 12 la sută față 
de anul 1980.

Un rol important In creșterea nivelului 
de trai material șl spiritual al populației au 
avut fondurile destinate finanțării acțiuni
lor social-culturale. în anul 1985 aceste 
fonduri au reprezentat 107,6 miliarde lei, 
revenind în medie pe un locuitor 4 736 lei.

Veniturile din pensii pentru toate cate
goriile de pensionari au fost în anul 1985 
de 37,8 miliarde lei, cu 12,8 miliarde lei mat 
mari comparativ cu anul 1980. în cincinalul 

1981—1985 au fost luate noi măsuri care au 
condus la creșterea veniturilor din pensii. 
Pensia medie de asigurări sociale de stat 
pentru limită de virstă și vechime integrală 
în muncă a fost la finele anului 1985 de 
1 798 lei față de 1 335 lei în anul 1980.

Alocația de stat pentru copii a fost ma
jorată, de la 15 februarie 1982, In medie cu 
35 Ia sută ; fondurile pentru alocații da 
care au beneficiat 4,8 milioane copii au re
prezentat in anul 1985 aproximativ 14 mili
arde lei, comparativ cu 10,7 miliarde lei in 
anul 1980.

în acest cincinal au mai fost majorate 
ajutoarele sociale, ajutoarele pentru soțiile 
militarilor in'termen, precum și alocațiile 
pentru hrană la spitale, cantina de elevi și 
studenți, la alta consumuri colective.

Desfacerile de mărfuri eu amănuntul prin 
unitățile comerțului socialist au fost in 
anul 1985 de 277,1 miliarde Iei, cu 8,7 la 
sută mai mari decit în anul 1980, desface
rile de mărfuri alimentare (inclusiv alimen
tația publică) sporind cu 6,9 la sută, iar 
desfacerile de mărfuri nealimentare cu 
10,6 Ia sută.

S-a ridicat gradul de dotare a gospodă
riilor populației cu bunuri de folosință În
delungată, asigurîndu-se îmbunătățirea în 
continuare a condițiilor de confort și civi
lizație a oamenilor muncii de la orașe și 
sate.

S-a dezvoltat rețeaua unităților presta
toare de servicii pentru populație atît la 
orașe, cit și la sate, în condițiile sporirii și 
diversificării cerințelor pentru servicii.

S-a dezvoltat și modernizat tnvățămtntul 
de toate gradele In concordanță cu cerin
țele economiei naționale și ale asigurării ne
cesarului de forță de muncă calificată.

în acest cincinal s-au alocat de la bu
getul de stat pentru dezvoltarea, moderni
zarea și desfășurarea învățămîntului fon
duri în valoare de 88 miliarde lei, cu 7 
miliarde lei mai mult comparativ cu cin
cinalul precedent.

Rețeaua învățămîntului de toate gradele 
este asigurată în prezent de 28 961 unități 
școlare, din care 12 811 grădinițe de copii, 
14 076 școli primare și gimnaziale, 981 licee, 
753 școli profesionale, 296 școli de maiștri
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și 44 instituții de învățămlnt superior eu 
132 facultăți.

Populația școlară la începutul anului șco
lar 1985/1986 a fost de 5 592,3 mii persoane, 
din care 864,3 mii preșcolari, 4 568,2 mii 
elevi, 159,8 mii studenți.

Gradul de cuprindere a copiilor în gră
dinițe este de 77,6 la sută din numărul to
tal al copiilor de vîrstă preșcolară ; s-a 
asigurat încadrarea tuturor elevilor în in- 
vățămîntul primar și gimnazial și In prima 
treaptă de liceu. S-au asigurat baza mate
rială și personalul didactic pentru buna 
desfășurare a procesului instructiv-edu- 
cativ.

în perioada 1981—1985 »-au pregătit 
1 216,5 mii cadre prin Invățămîntul profe
sional de maiștri și liceal, iar prin lnvăță- 
mîntul superior 184,2 mii Ingineri, econo
miști, medici, profesori și alte cadre cu 
pregătire superioară.

Baza materială a culturii șl artei s-a 
dezvoltat, în anul 1985, prin darea în folo
sință a 1 350 locuri în cinematografe stabile 
cu ecran normal și a 5 690 locuri în case 
de cultură, cluburi și cămine culturale.

în cursul cincinalului, studiourile cine
matografice au realizat 145 filme artistice 
de lung metraj și 701 filme de scurt metraj 
artistice, de animație, documentare și știin
țifice pentru rețeaua cinematografică.

în anul 1985 au apărut 482 titluri de ziare 
și reviste într-un tiraj de 1 390 milioane 
exemplare și au fost editate 3 063 titluri 
de cărți și broșuri intr-un tiraj de 66,3 
milioane exemplare.

în cincinalul 1981—1985 s-a dezvoltat șt 
modernizat în continuare baza materială 
a ocrotirii sănătății prin darea in folo
sință de noi unități spitalicești, dispen- 
sare-policlinici, dispensare medicale, care 
alături de alte dotări și de sporirea numă
rului personalului medico-sanitar au con
tribuit la Îmbunătățirea asistenței medicale 
a populației. Numărul paturilor de asis
tență medicală a ajuns în anul 1985 la 
213 mii, revenind în medie 9,4 paturi la 
1 000 locuitori. Asistența medicală a popu
lației a fost asigurată în anul 1985 de 47,4 
mii medici, revenind 480 locuitori la un

medic. De asemenea, în cincinalul 1981— 
1985 s-a dezvoltat și modernizat baza teh- 
nico-materială a activității de turism, de 
odihnă și tratament balnear.

★
Realizările obținute în cincinalul 1981— 

1985 constituie o temelie trainică pentrxi 
înfăptuirea cu succes a obiectivelor de o 
deosebită importanță ale anului 1986 și ale 
actualului cincinal, a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XlII-lea al partidului, 
care a stabilit ca obiectiv fundamental al 
cincinalului 1986—1990 continuarea fermă a 
politicii de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și Înaintare n 
României spre comunism.

înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XlII-lea al partidului impune 
angajarea fermă pe calea noii revoluții 
tehnico-științifice, organizarea activității 
economico-sociale pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoaș
terii umane în general, în vederea dezvol
tării puternice a forțelor de producție, 
creșterii substanțiale a productivității 
muncii, asigurării trecerii de la faza exten
sivă Ia faza intensivă a dezvoltării eco
nomiei.

în anul 1986, primul an al celui de-al 
optulea cincinal, se impun măsuri ferme 
pentru realizarea în cele mai bune condiții 
a prevederilor planului național unic și a 
programului suplimentar de producție 
aprobat de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 24 ianuarie 1986.

Puternic angajați în înfăptuirea hotărî
rilor adoptate de Congresul al XlII-lea al 
partidului, clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, strîns uniți în 
jurul partidului, al secretarului său gene
ral, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor acționa In deplină 
unitate în vederea îndeplinirii cu întreaga 
răspundere a sarcinilor privind progresul 
economic și social al patriei, asigurînd ast
fel înaintarea fermă a țării noastre pe ca
lea făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

CONSILIUL DE MINIȘTRI

DIRECȚIA CENTRALĂ 
DE STATISTICĂ
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PUNCTUL DE DOCUMENTARE
POLITICO-IDEOLOGICĂ 

sprijin eficient în îndeplinirea 
sarcinilor economice

înainte de a păși in încăperea 
destinată punctului de documentare 
politico-ideologică de la întreprin
derea de mase plastice Buzău, holul 
de la intrare, cu pereții placați de 
panouri cu înscrisuri caligrafiate pe 
pinză roșie, ordinea și curățenia 
creează o atmosferă îmbietoare, pre
ludiu al celei dinăuntru, proprie și 
propice studiului. Responsabila, Io
sefina Gheorghe, care lucrează aici 
de douăzeci de ani, se dovedește un 
ghid competent în prezentarea bo
gatului material audio-vizual adunat 
și orînduit cu grijă de ea însăși, îm
preună cu un colectiv anume alcătuit 
de comitetul de partid al întreprin
derii. întreaga activitate a punctului 
de documentare politico-ideologică- 
— de la dotare pînă la stabilirea și 
desfășurarea diferitelor acțiuni și 
manifestări specifice — este spriji
nită și condusă nemijlocit de comi
tetul de partid. O contribuție impor
tantă aduc și organizațiile de sin
dicat, de tineret și de femei, practic 
întregul colectiv al unității, pentru 
că. intr-un fel sau altul, cu toții be
neficiază de punctul de documentare, 
de biblioteca sindicatului și de 
programele sta
ției de radioam
plificare, toate 
funcționînd una 
lingă alta, comple- 
tîndu-se reciproc 
și avînd același 
responsabil : Io
sefina Gheorghe. 
De unde și fi
reasca întrebare : 
„Cum reușește să 
facă față sarcinilor de responsa
bilă a punctului de documentare, 
de bibliotecară șl de operator la 
stația de amplificare ?“ Ne-a răs
puns : „Adevărul este că. oricît 
de bine mi-aș organiza și aș fo
losi eu timpul de muncă, n-aș 
putea face față cerințelor și exigen
telor mereu mai mari, dacă n-aș fi. 
efectiv, ajutată de colectivele de co
laboratori. Aproape că nu există zi in 
care ori secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Ion Popescu, ori 
președintele sindicatului, ori secre
tarul comitetului U.T.C. sau însuși 
directorul întreprinderii, tovarășul 
Marin Ionescu, să nu treacă pragul 
încăperii sau să nu mă întrebe des
pre modul în care se derulează o ac
tivitate sau alta, despre ce anume 
mai e nevoie pentru ca materialele 
de la punctul de documentare, achi
zițiile de cârti, programul stației de 
amplificare să fie mereu -la zi-, în 
actualitate".

Urmărim, In ordinea stabilită după 
criterii de largă accesibilitate și func
ționalitate, materialele de la punctul 
de documentare. Cele mai multa 
dintre ele, plasate la indemînă, sint 
tocmai cele mai căutate de propa
gandiștii și cursanții de Ia toate for
mele de invățămînt politico-ideolo
gic : de partid, U.T.C., sindicat și 
O.D.U.S. Mape speciale, pentru fie
care formă de invățămînt in parte, 
cuprind evidențe stricte : formele 
de invățămînt stabilite, data și locul 
șeminariilor, bibliografia pentru fie
care lecție, programul de instruire 
a propagandiștilor, datele și temele 
expunerilor și consultațiilor colecti
ve. Un spațiu important este acordat 
expunerii documentelor Congresului 
al XIII-lea al partidului, a hotă- 
rîrilor de partid și de stat, cuvintări- 
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sub generice precum „Colțul propa
gandistului", „Tribuna informării po
litice", „Coltul agitatorului", „Colțul 
juridic", „Problemele tineretului", 
„Univers sindical" sint expuse boga
te materiale documentare și ilustra
tive. Numeroase planșe, machete, 
pliante, fotomontaje, vitrine și gra
fice prezintă principalii indicatori ai 
planului pe 1986. și ai celui de-al 
optulea cincinal la nivel național, ju
dețean și pe întreprindere. De ase
menea. afișe, panouri șl chemări 
mobilizatoare aduc la cunoștință cri-

de la întreprinderea 
de mase plastice Buzău

teriile. întrecerii socialiste și anga
jamentele asumate de colectivul în
treprinderii pentru realizarea de pro
ducție suplimentară în condiții de 
înaltă calitate și eficiență. Verita
bil laborator metodic, punctul de do
cumentare politico-ideologică oferă 
multiple posibilități pentru un stu
diu sistematic, eficient. O meritorie 
inițiativă constă în întocmirea unei 
mape speciale intitulate „Teze, 
orientări și indicații din cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceausescu1*,  in 
care sint reunite extrase pe proble
me vizind sarcini și preocupări pro
prii și colectivului muncitoresc al în
treprinderii de mase plastice Buzău 
privind îndeplinirea și depășirea ola
nului de producție fizică și la ex
port, reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale și energie, va
lorificarea superioară a resurselor 
refolosibile, mai buna organizare a 
producției și a muncii, promovarea 
progresului tehnic, creșterea produc
tivității muncii, a eficienței econo
mice — probleme care trebuie să se 
afle în atenția propagandiștilor și 
cursanților. >

— Firește, eficiența invățămîntu- 
lui politico-ideo
logic nu se poa
te măsura ime
diat în metri pă- 
trați sau in tone 
de polietilenă și 
de alte produse 
fabricate in uni
tate — ne spune 
Victor Andreica, 
șeful secției pro
pagandă a Comi- 
de partid Buzău 

puțin adevărat 
instructiv-educa-

tetului județean 
— dar nu e mai 
că inrîurirea lui 
tivă asupra conștiinței, a compor
tamentului uman la locul de mun
că. în societate și familie determină 
formarea și consolidarea de atitudini 
înaintate, de convingeri comuniste, 
de opțiuni și hotărîri ferme pentru 
continua perfecționare a pregătirii 
politice șl profesionale, pentru con
secventa promovare a noului. Prac
tica demonstrează că acolo unde in- 
vătămintul politico-ideologic se des
fășoară în strînsă legătură cu pro
blematica și realitățile din unitățile 
respective, și rezultatele din activi
tatea productivă sint superioare. 
Fapt confirmat și de conducerea 
întreprinderii de mase plastice, de 
comitetul de partid, cu mențiunea că 
un rol important in buna desfășurare 
a învățămîntului politico-ideologic 
îl are punctul de documentare, care 
a devenit, împreună cu biblioteca și 
stația de radioamplificare, o prezen
ță activă în viața colectivului de oa
meni ai muncii din această între
prindere reprezentativă a industriei 
buzoiene.

Nu lntimplător, secția de pro
pagandă a comitetului județean 
de partid a organizat aici un util 
schimb de experiență, la care au 
participat secretari cu propaganda 
ai comitetelor de partid și U.T.C., 
președinți de sindicat, propagandiști 
și responsabili de puncte de infor
mare din întreprinderi, instituții și 
comune ale județului. Din numeroa
sele întrebări puse de participant! 
ne-a atras atenția una, aparent mi
noră : „Cine v-a ajutat să realizați 
în condiții dintre cele mai bune ma
pele cu materiale documentare și co
lecțiile de ziare și reviste La care 
Iosefina Gheorghe a răspuns : „M-a 
ajutat cursul de legătorie de cărți 
organizat la Casa de cultură a sin
dicatelor, pe care l-am frecventat In 
timpul liber. Acum mă descurc sin
gură". Răspunsul la această Între
bare. aparent minoră, i-a convins o 
dată mai mult pe participantii la 
schimbul de experiență că atit orga
nizarea și dotarea, cit și functiona
rea și eficienta punctelor de docu
mentare politico-ideologică depin-l. 
in primul rind. de munca celor caie 
răspund de ele, care Ie au in grijă. 
Adică de ei înșiși.

Petre POPA 
Stelian CHIPER

In cuvîntarea rostită la Con
gresul științei șî învățămîntului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, apre
ciind eforturile desfășurate de 
corpul didactic pentru perfecționa
rea întregii activități școlare și 
universitare, a subliniat totodată 
exigențele noi. superioare care se 
pun astăzi in fața invățămintului.

Tnvățămîntul românesc este ast
fel chemat să îmbunătățească, in 
continuare, procesul de educație și 
instruire, să asigure pregătirea 
unor cadre capabile să aducă o con
tribuție sporită la dezvoltarea mul
tilaterală a patriei. In acest spi
rit, in cuvîntarea la încheierea 
lucrărilor congresului, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a evidențiat direcțiile de 
acțiune a școlii pentru creșterea 
calitativă a pregătirii noilor gene
rații în cultul creației, al muncii 
neobosite, pentru formarea viitori
lor cetățeni ca oameni multilate
ral pregătiți, cu un larg orizont de 
cultură, de cunoștințe profesiona
le, capabile să dezvolte tehnica 
modernă. Propunîndu-ne să inițiem 
o dezbatere largă cu scopul de a 
evidenția rezultatele obținute în 
perfecționarea pregătirii cadrelor 
didactice, precum și modalitățile 
noi, superioare, de realizare a aces
teia, publicăm azi un prim articol 
din perspectiva căruia experiența 
remarcabilă proprie unităților uni
versitare care organizează aseme
nea cursuri, cum este și Universi
tatea din Timișoara, oferă învăță
minte dintre cele mai prețioase.

— tn lucrările Congresului ști
inței și invățămintului au fost for
mulate sarcini urgente cu privire 
la ridicarea nivelului calitativ al 
școlii de toate gradele, a compe
tenței profesionale și politice a ca
drelor. didactice, pe măsura noii 
revoluții științifice și tehnice, a 
exigentelor societății noastre. In 
cadrul universității pe care o con
duceți, cum sint acum transpuse 
In practică asemenea sarcini ?

— Pe lingă preocupările perma
nente pentru creșterea calitativă a 
întregii activități desfășurate cu 
studenții, biroul senatului univer
sitar, îndrumat de organizația de 
partid, a urmărit îmbunătățirea în
tregii activități' de perfecționare 
postuniversitară și preuniversitară 
a cadrelor — ne-a spus prof. univ. 
dr. Petru ONIȚA, rectorul Univer
sității din Timișoara. O dată defi
nitivate, programele de curs, înso

țite de recomandările bibliografice, 
au fost trimise din timp cursanți
lor prin inspectoratele școlare. Pre
legerile sau dezbaterile sint acum 
axate pe o problematică avind un 
grad mai accentuat de dificultate, 
sintetizind cele mai avansate cu
ceriri ale științei și culturii. In 
acest sens, atf fost luate în dezba
tere și teme care necesită, o infor
mare mai puțin accesibilă cursan
ților. De altfel, la toate discipli
nele și la toate formele de specia
lizare urmărim să se realizeze, in
tr-o mai mare măsură, un climat 
favorabil noului, insușirii cunoștin
țelor esențiale, de valoare, îmbu
nătățirii necontenite a stilului de

Ca lingvist, dar nu numai 
ca lingvist, am tras multe 
învățăminte dintr-o întîm- 
plare petrecută cu cițiva 
ani în urmă. Si nu e vorba 
atit de învățături noi. cit 
de confirmarea, decisivă 
pentru mine, a unor im
presii, idei și intuiții la 
care ajunsesem și singur 
ori le luasem din cărțile 
altora.

Lingvistica este o știință 
care experimentează foar
te puțin. In esența ei, ea 
este speculativă și deducti
vă, interpretînd observații
le pe care le putem face, 
direct sau indirect, asupra 
limbajului. Probabil că de 
aceea. încă din antichitate, 
grammatici certant, expri- 
mînd păreri diferite asupra 
aceleiași chestiuni și 
neavînd posibilitatea de a 
stabili prin experiment de 
partea cui este dreptatea. 
Rareori, intr-o dispută fi
lologică, lingvistică îndeo
sebi, teoretică deci, ne e 
dat să primim din afară 
confirmarea ori infirmarea 
unei idei, teorii etc., așa 
cum spuneam că mi s-a 
intimplat mie, drept care 
și întimplarea cu pricina 
mi-a rămas de neuitat. 
Despre ce este vorba ?

Cu mulți ani în urmă, la 
terminarea liceului, un co
leg, cu familia sa, a plecat 
in altă tară. N-am mai 
știut despre el mare lucru 
pînă cind, în urmă cu vreo 
zece ani, ne-am pomenit 
cu el că se întoarce in 
România, pentru a-și face 
aici studiile universitare 
întrerupte la plecarea din 
țară. Anii care trecuseră îl 
schimbaseră foarte mult 
Pe mine m-a izbit, aproa
pe dureros, o anumită 
schimbare : îl știusem un 
băiat mai mult decît isteț, 
fusese cițiva ani unul din
tre premianții liceului și 
unul dintre colegii cei mai 
spirituali, cu haz la vorbă, 
priceput să născocească o 
glumă ori s-o înțeleagă pe 
a altora, pe scurt, fusese 
ceea ce se cheamă „un om 
descuiat la minte". îl re
găseam acum cu totul al
tul : incapabil să discute 
despre ceva altfel decît la 
suprafața cea mai comună 
a lucrurilor, fără nici un 
simț al nuanțelor, un gînd 
mai subtil dacă-i împărtă
șeam, fostul coleg rămînea 
cu totul indiferent, opac la 
jocul de lumini al cuvinte
lor. al ideilor, așa cum 
știam bine că nu fusese pe 
vremea adolescenței noas
tre. Pe scurt, după mai 
bine de 15 ani, eu și fostul 
meu coleg nu mai reușeam 
să comunicăm așa de bine 
cum o făcusem in timpul 
liceului. Nu ne mai puteam 
spune acum decît lu
cruri banale. Simțeam că 
in acești ani prietenul 
meu iși pierduse exerci
țiul unei vieți spiritu
ale propriu-zise, auten
tice. N-am înțeles ce se 
intîmplase cu fostul meu 
coleg decît mai tttziu. și 
anume pe măsură ce redo- 
bindea obișnuința de a

vorbi ca lumea românește. 
De cind plecase, pe unde 
rătăcise singur sau cu fa
milia, vorbise puțin româ
nește. Mi-a mărturisit-o cu 
vorbele sale : ca să poată 
astfel învăța mai repede 
limba țării în care popo
seau. Si intr-adevăr, reuși
se astfel să învețe nu știu 
cite limbi, vreo cinci-șase, 
ne-a spus el încă de la pri
ma întilnire de revedere, 
ceea ce atunci, pe loc, fă
cuse oarecare impresie. Să 
vorbești cinci-șase limbi nu 
e de colea !

L-am urmărit apoi cum 
recapătă ușurința de a 
vorbi românește șl cum 
totodată, spre bucuria mea. 
redevine el însuși, colegul 
meu de odinioară, interlo
cutor spiritual și inteligent, 
cu care din nou mă pu
team înțelege dintr-o frîn- 
tură de cuvînt, dintr-o pri-

du-ne deseori din tărlmul 
propriu-zis lingvistic, bu
năoară adăugind astfel un 
detaliu inedit la portretul 
dramatic, tragic, al emi
grantului, rolului deseori 
determinant pe care-1 are 
limba în raport cu gindirea 
și conștiința umană, adu- 
cind o contribuție specifi
că și deseori decisivă — 
la edificarea ființei uma
ne. Asemenea comen
tarii le vom face și noi, 
sint foarte ispititoare, dar 
cu alt prilej. Acum și aici 
he vom mărgini doar la 
citeva observații, cit mai 
strict filologice, lingvistice.

...Exemplul acestui fost 
coleg, experimentul lingvis
tic pe care el l-a făcut fără 
să vrea și fără să știe, mi-a 
confirmat mie, în principal, 
că limba este, înainte de 
orice, un vast și complex 
depozit de spiritualitate.

Răspunsul la asemenea 
Întrebări ar putea să pre
zinte interes numai pentru 
specialiști. De un interes 
însă mai mare pentru citi
tori, pentru publicul larg, 
ar fi să ne întrebăm In fe
lul următor : dacă este ade
vărat deci că limba unui 
popor este un tezaur spiri
tual inestimabil — cum pe 
bună dreptate se afirmă — 
dacă graiul părintesc este 
deci ceva care determină și 
desăvirșește formarea noas
tră ca ființe umane, inteli
gente și sensibile, atunci, 
ne întrebăm, în ce măsură 
școala și știința limbii sînt 
orientate de acest adevăr ?

Limbajul trebuie văzut ca 
o vastă instituție socială, 
poate cea mai cuprinzătoa
re, cu o acțiune teribil de 
importantă asupra dezvol
tării noastre intelectuale, 
umane. Ne întrebăm așa

Limba română 
ca valoare spirituală
•

vire. Șî am mal înțeles 
ceva deScosindu-1 mai bine: 
cele cinci-șase limbi cu 
care se lăuda că le învă
țase erau limbi pe care le 
stăpinea foarte aproxima
tiv, atit cit să poți face 
cumpărături și eventual să 
te mai și tîrguiești în acele 
limbi. Vorbind vreme de 
mai bine de cincisprezece 
ani In aceste limbi, precar 
însușite pe rînd, el și gin- 
dise tot în aceste limbi, a- 
dică din ce în ce mai rudi
mentar, pe măsură ce lipsa 
de exercițiu în rostirea lim
bii române l-a făcut să o 
piardă ca limbă in care 
gindește și simte. A gîndit 
tot mai mult in una sau 
alta dintre aceste limbi pe 
care nu ajunsese să le cu
noască cumsecade. In mo
mentul cind se întorsese 
în țară, cu cit uitase româ
nește, cu cit de parțial își 
însușise alte limbi, fostul 
meu coleg de liceu nu mai 
știa propriu-zis nici o 
limbă ca omul !

Cit au durat studiile uni
versitare. prietenul meu 
și-a revenit însă, era din 
nou un om normal, stăpi- 
nind propriu-zis o limbă în 
care să poată gîndi normal, 
omenește. Că această limbă 
era româna, firește, ține 
de întîmplare și nu vrea să 
însemne nicidecum ascen
dența limbii române față 
de celelalte, care erau nu
mai rudimentar stăpinite 
de fostul meu coleg, dar in 
sine perfect egale limbii 
române...

Evident, comentariile ne 
marginea unui asemenea 
caz pot fi felurite, scoțin-

Este nu numai un mijloc 
de exprimare a gindirii, ci 
este gindire vie, în acțiu
ne, una fără alta, limbă 
fără gindire și gindire fără 
limbaj, fiind de neconceput. 
Și nu e numai gindire pro
prie, rezultată din expe
riența de viață, din instruc
ția și știința căpătată prin 
școli, ci e. și în primul 
rind, acea gindire imperso
nală, a nimănui propriu- 
zis și a tuturor celor ce-au 
modelat înaintea ta limba 
de care te servești, învâ- 
tind-o de mic copil, și că
reia îi datorezi o bună par
te din calitatea ta umană. 
Este gîndibe ce s-a adunat 
în structurile limbii mater
ne și care determină o anu
mită forma .mentis oareși- 
cum comună tuturor celor 
ce-și împărtășesc gîndurile 
in aceeași limbă. Dar pe 
lingă gindurile fiecăruia, 
puternic marcate de indivi
dualitatea proprie, vorbito
rii unei limbi se fac păr
tași deci si ai unei gîndiri. 
ai unui mod de a înțelege 
lumea, mai mult sau mai 
puțin diferit de la o limbă 
la alta, dar diferit 1 Speci
fic fiecărei limbi !

Desigur, ar fi interesant 
de văzut în detaliu ce anu
me pierde un om în situa
ția în care s-a aflat fostul 
meu coleg, ce atribute ale 
gindirii și ale sensibilității 
umane, ale acuității inte
lectuale sint afectate atunci 
cind ajungi să gindești în- 
tr-o limbă pe care o stăpi- 
nești foarte aproximativ și 
numai in latura ei „prag
matică", aș numi-o.

dar In ce măsură acțiunea 
aceasta a limbii este spri
jinită de felul în care este 
studiată în școli și univer
sități limba română. Mai 
pe scurt spus și imprumu- 
tînd fericita expresie a lui 
D. Caracostea, ne întrebăm 
in ce măsură este studiată 
limba ca valoare, așadar 
limba română ca tezaur de 
valori spirituale ! ...După 
părerea noastră, într-o mă
sură extrem de mică !

Asemenea afirmație poa
te să pară deosebit de gra
vă dacă n-am ține seamă 
de faptul că situația pre
dării limbii române, așa 
cum rezultă din cele spuse 
mai sus, este în acord însă 
cu o anumită tradiție a 
școlii de pretutindeni, ca și 
cu teoriile și metodele lin
gvistice cele mai circulate 
în ultimele decenii pe plan 
european și mondial. Adică 
vina, dacă e să fie o vină 
a cuiva, vine de foarte ds 
departe, de la ceea ce s-a 
numit structuralismul lin
gvistic și toate teoriile șl 
metodele ce i-au urmat, 
caracterizînd secolul nostru 
ca extrem de formalizant 
în materie de lingvistică (și 
nu numai de lingvistică), 
ca și de la tradiția grama
ticilor de tip logicizant. de 
asemenea incapabile să dea 
seama despre specificul 
unei limbi și despre tezau
rul de spiritualitate adunat 
in structurile limbii.

De prin anii ’30 și ptnft 
azi s-au imaginat o sume
denie de teorii și modele 
lingvistice care s-au stră
duit să descrie cu maximă 
precizie, cel mai adesea

matematică, structurile for
male. relațiile dintre unită
țile limbii, ambiția supremă 
fiind de a se ajunge la o 
lingvistică, la o gramatică 
„eliberată de povara sensu
lui", a semnificației. Or, 
tocmai acest lucru ar putea 
să fie ceva mai important 
și mai interesant. Sensuri
le, gramaticale sau lexica
le. nu sint niște obiecte 
naturale, independente de 
om, ci. dimpotrivă, sînt 
creații ale omului, sint un 
domeniu in care s-a mani
festat creativitatea, fante
zia, inteligența, uneori 
umorul, alteori suferințele 
unei comunități lingvistice, 
ale unui popor deci. Chiar 
structurile lingvistice, atit 
de variate și de diferite de 
la o limbă la alta, ne în
găduie deseori să vedem 
dincolo de ele un act de 
creație, care, adăugat alto
ra, ne face să concepem 
limbajul în întregime ca pe 
o creație spirituală a masei 
anonime de oameni ce 
și-au lăsat in alcătuirile 
limbii amprenta inteligen
ței lor, a fanteziei, a efi
cienței gindirii lor sistema
tizatoare.

A studia limbajul in sine 
și pentru sine — acesta a 
fost cuvintul de ordine în 
lingvistica secolului nostru 
— este un mare nonsens, 
pentru că limbajul nu exis
tă el în sine, necum să-1 
mai studiem noi așa, adică 
in contradicție cu propria 
sa natură, cu modul său de 
existență. Limbajul este 
creat de om și prin aceas
ta lingvistica este un ca
pitol al antropologiei, și ni 
al matematicii. Limba ro
mână este creația poporu
lui român, ca atare ea tre
buie studiată ca orice ope
ră, ca orice creație, in re
lație strînsă cu autorul ei, 
cu biografia acestuia, fă- 
cindu-i astfel pe cei cărora 
le înfățișăm rezultatele cer
cetărilor noastre, elevi si 
studenți, să ajungă prin 
limba română la o mai 
nuanțată cunoaștere și în
țelegere a celor ce vorbesc 
și au vorbit limba română 
de-a lungul secolelor de 
istorie, la ai cărei capăt 
româna și-a mlădiat chipul 
ei cel de azi. Făcindu-i ast
fel pe elevii noștri să ajun
gă Ia o mai exactă cunoaș
tere și înțelegere de sine. 
Căci cercetarea lingvistică 
se înscrie in ansamblul de 
preocupări justificate de 
nevoia omului de a se 
cunoaște pe sine. „Cu- 
noaște-te pe tine însuți" 
este îndemnul cel mai viu 
și mai stăruitor care ajun
ge pînă Ia noi din antichi
tatea greco-romană.

Din această perspecti
vă, posibilitățile instruc
tive și educative pe care 
le oferă cercetarea și pre
darea limbii române in 
școli și universități sînt 
multiple, iar evidențierea 
lor cit mai exactă de fo
los pentru cultura și în- 
vățămintul nostru.

Ion COJA

Punctul de documentors politico-ideologică ol întreprinderii de mase plastice Buzău

mijloacelor de Invățămînt care să 
sporească finalitatea formativă a 
predării disciplinei respective. Ceea 
ce, desigur, nu înseamnă că nu e 
loc și de mai bine. Bunăoară, per
fecționarea personalului didactic 
are in vedere, pe de o parte, pre
gătirea pentru examenele de defi
nitivat și de gradul al II-lea, iar 
pe de altă parte reciclarea, la in
tervale de 5 ani, a celorlalte cadre 
didactice. Se impune, desigur, o 
regîndire a programelor de perfec
ționare, spre a fi mai bine adap
tate celor două serii (în realitate 
trei, dacă nu scăpăm din vedere 
că pregătirea pentru definitivat se 
deosebește totuși de pregătirea

lizate cu mai mult folos. Din a- 
ceastă perspectivă, cum amin
team, beneficiarii cursurilor ar 
putea formula ei inșiși tematica 
instruirii colective, cu scopul de 
a spori caracterul formativ al pre
legerilor și dezbaterilor, a valori
fica superior tezele, ideile cuprin
se in documentele partidului nos
tru.

— Cum bine se știe, seriile de 
cursanți au uneori un caracter e- 
terogen, cel puțin ca vechime la 
catedră, care îngreunează adecva
rea corespunzătoare a programe
lor, a mijloacelor de perfecționa
re; in plus, apare nu o dată posi
bilitatea ca aceleași cadre didacti

cesar totodată, un sistem mai elas
tic de reciclare a cursanților care 
să permită și inițiative locale, în 
sensul ca, la solicitarea unor în
treprinderi reprezentative din te
ritoriu sau a unor centre economi
ce, universitatea să-și asume răs
punderea organizării unor cursuri 
cu o tematică adecvată unităților 
solicitante. Am răspunde astfel, 
intr-o măsură sporită, îndemnuri
lor seacetarului general al parti
dului, formulate în acest sens la 
Congresul științei și învățămîntu
lui. Să nu uităm insă că perfec
ționarea pregătirii cadrelor didac
tice. cu evitarea neajunsurilor 
semnalate, poate fi sprijinită și

Exigențe noi, superioare în perfecționarea 
pregătirii cadrelor didactice

lucru cu colective diferențiate, e- 
ducației permanente, cu toate im
plicațiile acesteia in perfecționarea 
de viitor a pregătirii cadrelor di
dactice.

— Ce ne puteți spune despre 
perfecționarea mijloacelor meto
dologice, a căror mai veche imo
bilitate nestimulativă și, ca atare, 
eficientă redusă printre cursanfi 
le-a situat, pe alocuri, intre fac
torii cei mai criticați ai cursurilor 
de perfecționare ?

— Lecțiile se impun a fi ținute 
de cadre didactice cu o bogată ex
periență și prestigiu științific bine 
cunoscute ; numai astfel sînt de un 
real folos, mijlocind reevaluarea 
cunoștințelor, îmbunătățirea calita
tivă și cantitativă a pregătirii, spo
rirea randamentului activităților 
didactice. Concomitent, seminariile 
trebuie să ofere cursanților prile
jul ca. pornind de la temele propu
se spre dezbatere, să ridice ei în
șiși probleme legate de munca din 
școală, de specificul locului lor de 
de activitate. Tocmai de aceea, la 
noi, prelegerile și seminariile de 
metodica specialității, bunăoară, au 
un pronunțat caracter practic, ur
mărind consacrarea metodelor șl

pentru gradul al II-lea) de cursanți, 
urmărindu-se, totodată, și sub toa
te raporturile, o mai strînsă core
lare cu cerințele școlii. Cel puțin 
pentru cursurile de reciclare, se 
simte nevoia unei legături mai 
strinse intre programele școlare și 
tematica prezentată șl dezbătută la 
perfecționare, iar pentru aceasta 
ar fi necesară organizarea unor 
discuții mai largi și sistematice cu 
beneficiarii acestor cursuri, care 
în funcție de dificultățile lntîm- 
pinate în activitatea de auto
instruire pot formula singuri 
tematica instruirii colective. Cu 
acest prilej s-ar putea analiza și 
proporția orelor repartizate pe dis
ciplinele programelor analitice. 
Pe de altă parte, nu trebuie pier
dut din vedere nici faptul că du
rata perfecționării pentru perso
nalul didactic este eșalonată pe 
un an întreg, din care ponderea 
mare revine studiului individual, 
iar celui colectiv numai 21 de zile. 
De unde urmează că pentru 
cursanți, ca educatori de profesie, 
autoinstruirea, autoperfecționarea 
intră în obligațiile strict profesio
nale care, onorate cum trebuie, fac 
ca cele 21 de zile să poată fi uti

ce să participe, tn două etape suc
cesive, la programe aproape iden
tice de reciclare. Cum pot fi evi
tate asemenea neajunsuri?

— Pentru Înlăturarea caracterului 
oarecum eterogen al seriilor de 
cursanți, inspectoratele școlare ar 
trebui să specifice, chiar pe un ta
bel special, cadrele didactice afla
te la a doua reciclare, pentru care 
se impune elaborarea unei tema
tici capabile să evite repetările și 
deci impresia unei activități în a- 
fara comenzii sociale. In ce pri
vește cursurile postuniversitare 
de limbi străine, de fizică (avînd 
ca temă defectoscopia nedestructi- 
vă), precum și cele din domeniul 
economic, prin care universitatea 
noastră este de asemenea prezen
tă, omogenizarea colectivelor de 
cursanți și deci mai buna adap
tare a programelor pot fi stimu
late și prin dirijarea pe centre a 
personalului din aceeași subramu- 
ră sau ramură (dintr-un anumit 
domeniu). Oricum, se recomandă să 
fie admise Ia curs numai cadre cu 
pregătire de profil și cu o vechi
me de cel puțin cinci ani. așadar 
sub nici o formă absolvenți în sta
giu. De altfel, este posibil, și ne

prin aplicarea corespunzătoare a 
măsurilor de patronare a școlilor 
de către unitățile de invățămînt 
superior, măsuri adoptate în fe
bruarie 1982. Analiza efectuată in 
acest sens la nivelul senatului și 
al comitetului de partid din uni
versitatea noastră a pus în lumi
nă o serie de succese în activita
tea de patronare a celor 13 licee 
din Timișoara, Arad, Reșița, Deva, 
Caransebeș, dar, totodată, a rele
vat și direcții de Îmbunătățire a 
muncii; perfecționarea metodelor 
de predare-învățare din școală, 
sporirea calitativă . a tehnologiilor 
didactice, implicarea mai activă a 
studenților în viața școlilor și li
ceelor unde își desfășoară practi
ca pedagogică.

— Cum apreciați formula înche
ierii activității de reciclare? Este 
ea in întregime adaptată scopuri
lor urmărite prin sistemul de per
fecționare a pregătirii?

— în discuțiile organizate w 
beneficiarii acestor cursuri s-ar 
putea lua in dezbatere și modul 
sau forma sub care să se încheie 
activitatea de reciclare: examen, 
colocviu, dezbateri colective, lu
crări individuale etc. Cred că o

lucrare individuală ar fi deosebit 
de utilă, deoarece bbligă la o ac
tivitate de cercetare, implicit de 
autoinstruire, iar pentru cadrele 
didactice ce urmează să se înscrie 
Ia gradul I ar putea constitui un 
capitol din viitoarea lucrare de 
grad. Nu credem însă utilă renun
țarea la examenul final de la spe
cialitate, numai că aprecierea tre
buie să se facă prin calificativul 
admis sau respins șl nu prin note. 
Oricum — ne-a declarat in înche
iere tovarășul rector — socotim că 
momentul final se cere să fie mal 
bine pus în valoare, accentuin- 
du-i-se caracterul de sinteză ; el 
trebuie să fie transformat intr-un 
criteriu de referință inclusiv pen
tru perfecționarea viitoare a 
cursanților.

Firesc, rectorul Universității din 
Timișoara a adus in discuție numai 
citeva dintre problemele actuale ale 
perfecționării pregătirii cadrelor di
dactice la nivelul întregii țări. Dar 
chiar și numai din analiza acestora 
rezultă complexitatea procesului ca 
atare, importanța lui deosebită 
pentru situarea activității tuturor 
unităților noastre școlare la cel mai 
înalt nivel calitativ, urgența mă
surilor ce se impun în vederea 
substanțializării și mal bunei orga
nizări a cursurilor, coordonării lor 
superioare, eliminării cu desăvirșire 
din conținutul acestora a minimei 
rezistențe și formalismului. Perfec
ționarea pregătirii cadrelor didac
tice a fost Încredințată unităților 
universitare, tocmai în scopul ca un 
asemenea proces să se situeze, in 
toate cazurile, pe coordonatele ca
lității, aie creației de anvergură, 
ceea ce face cu atît mai necesare 
eforturile autoperfecționării. Atit 
ca metode de lucru cu cursanții, cit 
și sub raportul conținutului de idei, 
al perspectivei în timp și spațiu, re
ciclarea cadrelor didactice se refuză 
ținutei subuniversitare, recla- 
mind, dimpotrivă, pentru fiecare 
caz în parte, viziunea și instrumen
tele de lucru ale analizei interdis- 
ciplinare, prospective, stimularea 
efortului propriu de cercetare, de 
creație științifică, pedagogică, 
impulsionarea și cuprinderea in 
orizontul autoperfecționării a În
tregii vieți școlare.

Mlhal IORDANESCU
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• DOVEZI ALE CONTINUI
TĂȚII NOASTRE. Cu aproape un sfert 
de veac in urmă, în marginea de nord a 
municipiului Birlad s-au descoperit urmele 
unei intinse așezări, datînd de la sfirșitul 
veacului al III-lea și pină in a doua jumă
tate a veacului al V-lea ale erei noastre. 
Aici, ne spune arheologul Vasile Palade, de 
la Muzeul din Birlad, s-a aflat cel mai 
mare centru meșteșugăresc de prelucrare 
a cornului de cerb din Europa, cpnoscut 
pînă azi. Cele 22 de ateliere special amena
jate în acest sens (în care lucrau cite 2—4 
meșteri). Ia care se adaugă alte 7—8 atelie
re sezoniere, ilustrează amploarea producției 
realizate aici și, implicit, a schimburilor de 
produse cu așezări aflate pe un vast spa
țiu geografic.

Totodată, cele 7—8 creuzete întregi și 
fragmentare atestă existența unor meșteri 
metalurgi, ce stăpîneau tehnicile de prelu
crare a bronzului, după cum fragmentele 
de lupe de fier descoperite la Birlad — Va
lea Seacă dovedesc că aici își desfășurau 
activitatea meșteri cunoscători ai complica
telor tehnici de reducere și prelucrare a 
fierului. Ceramica descoperită aici, lucrată 
cu mina și la roată, este modelată și deco
rată potrivit vechii tradiții geto-dacice, re- 
ievind astfel caracterul etnic al celor ce-au 
trăit aici in perioada amintită. Toate aces
tea atestă o dată mai mult continuitatea 
populației autohtone, contribuția acesteia la 
progresul tehnicii în această parte a Eu
ropei.

• DOUĂ MANUSCRISE EX
CEPȚIONALE DIN VREMEA LUI 
ȘTEFAN CEL MARE. Revista „Maga
zin istoric" publică in numărul său din ia
nuarie a.c., sub semnătura reputatului isto
ric Virgil Cândea. un articol consacrat unor 
comori de artă românească din vremea lui 
Ștefan cel Mare, aflate in colecții ameri
cane. Este, in primul rînd, vorba despre un 
Tetraevanghel. a cărui copiere, rod al stră
daniei diacului Toader, s-a încheiat la 30 
septembrie 1493, la Suceava, fiind dăruit în 
același an de Maria Doamna, soția marelui 
voievod, mînăstirii Pătrăuți ; manuscrisu
lui. semnalat in 1900 de folcloristul Simion 
Florea Marian, i s-a pierdut apoi urma, ră- 
minind practic necunoscut cercetătorilor de 
specialitate. Cel de-al doilea manuscris, 
aflat ca și primul in colecțiile bibliotecii 
Pierpont Morgan din New York, nu poate 
fi datat cu aceeași precizie, dar aparține, 
potrivit opiniei descoperitorului lor, tot se
colului al XV-lea sau începutului veacului 
următor, adică aceleiași 
miniaturii și caligrafiei 
nești. Noile descoperiri 
subliniază descoperitorul 
cultural-national „cu 
excepțională măiestrie artistică".
tează informația noastră despre arta epocii 
lui Ștefan cel Mare", constituind, totodată, 
„o dovadă a marii prețuiri acordate pretu
tindeni in lume creațiilor culturii noastre".

• UN VALOROS DOCU
MENT CARTOGRAFIC. De cur,nd » 
fost cercetat și pus în valoare un Impor
tant document cartografic — harta Bucovi
nei, alcătuită in anii 1773—1775. In cele 72 de 
planșa ale sale, harta înfățișează relieful, 
rețeaua hidrografică, drumurile, pădurile, 
așezările, bisericile, locurile cu urme ar
heologice. bogățiile solului și subsolului de 
aici. Deosebit de importante sînt informa
țiile demografice, pe hartă fiind reprezen
tate 357 de așezări, din care aproape 200 
în zona actualului județ Suceava. In cele 
200 de așezări existau 7 800 gospodării cu 
o populație evaluată la circa 39 000 locui
tori. Observațiile făcute pe hartă arată că 
întreaga zonă era locuită, excepție făcînd 
regiunea înaltă a masivelor muntoase. Den
sitatea locuitorilor era de 8—9 locuitori pe 
kilometrul pătrat, cea mal mare densitate 
înregistrîndu-se pe Valea Sucevei, unde pe 
o lungime de 170 kilometri trăiau 15—17 
locuitori pe kilometrul pătrat. Harta, cer
cetată de prof. univ. dr. Vasile S. Cucu și 
arheologul Emil I. Emandi de Ia Muzeul 
județean Suceavă, a fost atribuită cartogra
fului Biischel.

• DIN VREMURILE DE ÎN
CEPUT ALE ZBORURILOR AERIE
NE ROMÂNEȘTI.tn luna Iunie 3 an 
Iui 1818 bucurestenii au asistat la o mani
festare fără precedent pe pămintul tării 
noastre — ridicarea și zborul celui dinții 
balon lansat de pe cuprinsul românesc. Ae
rul din balon — care era cusut din pinză 
de Brașov — era încălzit de o „spirtieră" 
— un butoi de cinci vedre, umplut cu spirt, 
în care ardea un fitil. Balonul, lansat de 
pe colina Mihai Vodă, locul cel mai înalt 
din București, a plutit deasupra orașului și 
purtat de curenții de aer a pornit înspre 
satul Cățelu, unde a și căzut de altfel. Iată 
această „premieră" intr-ale zborurilor noas
tre aeriene, povestită de un martor ocular, 
rămas din păcate anonim, relatare pe care 
ne-a comunicat-o tovarășul Marcel Ciucă, 
arhivist principal la Direcția generală a Ar
hivelor Statului : „Leatul 1818, in zilele 
domnului nostru Io loan Caragea Voevod, 
cu sfat de opște au poruncit de au făcut 
o osmodie, ce se numia bășică, la casele 
Iui Alexandru Vodă Ipsilante, în deal, care 
arseseră de curîndu. Acea bășică era lun
gul de patru stînjeni, largul tot asemenea, 
făcută din pinză de Brașov și îmbrăcată cu 
batistă bucăți 90 ; intr-insa un buriu (bu
toi — n.n.) cu spirtu de cinci vedre, pus 
cu meșteșug. I-au dat fitil de jos și s-au 
înălțat în slavă, cit de abia se vedea. Pă
rea că este un ișlic boieresc și intr-insa ar
dea fitilul și lumina ca un luceafăr. Și au 
înnălțat-o după loc și au căzut jos la sat 
unde să zice Cățel, din josul Bucureștilor..."

• „O IZB1NDĂ RAR ÎNTÎLN1- 
TA". Expoziția „Permanența, continuitatea 
și unitatea poporului român pe meleagu
rile strămoșești in documente de arhivă", 
deschisă Ia filiala Arhivelor Statului din 
Cluj-Napoca, cuprinde intre alte mărturii 
privitoare Ia puternicul ecou al Unirii Mol
dovei și Munteniei in Transilvania citeva 
articole publicate de presa maghiară din 
Cluj — după cum ne informează tovară
șul AI. Matei, directorul filialei. „Ko- 
lozsvări KSzlony" (Comunicări clujene), în
tr-o corespondență primită din București 
arăta, astfel, că, aflînd despre alegerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al celor 
două principate, „poporul a izbucnit in 
ovații entuziaste adresate noului ales. Sea
ra, orașul a fost iluminat. Poporul s-a re
vărsat în valuri imense pe străzile Bucu- 
reștiului, străbătute de deputați, urmați de 
muzicile militare care au cîntat toată noap
tea". Un alt ziar clujean, „Magyar Futâr" 
(Curierul maghiar), consemna : „La Bucu
rești s-a intimplat ceea ce a trebuit să se 
intîmple. A învins Partidul unionist". Ul
terior, ziarul „Kolozsvări KSzlony" relata, 
de la corespondentul său din Constantino- 
pol, că „alegerea în unanimitate a Iui Cuza 
și în Muntenia a produs aici efectul fur
tunii de vară iscate din senin" și consti
tuie „o demonstrație care face cinste po
porului român", aceasta fiind „cucerirea 
unei izbînzi rar întîlnite în istorie".

Grupaj realizat de
Silviu ACH1M
cu sprijinul corespondenților „Scînteli"

„epoci de aur" a 
medievale româ- 
imbogățesc, cum 
lor, patrimoniul 
două opere de 

„comple-



SCÎNTEIA — vineri 7 februarie 1986 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării fericitei dumneavoastră zile de naștere, îmi face 
plăcere să vă transmit, în numele Comitetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei și al meu personal, cele mai calde felicitări și cele 
mai sincere urări de sănătate, fericire și viată îndelungată, de progres și 
prosperitate pentru poporul român prieten.

Totodată, îmi face plăcere să vă exprim,, dragul meu prieten și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, înalta noastră apreciere fată de poziția dum
neavoastră principială și constantă de sprijinire a luptei poporului pales
tinian pentru autodeterminare și crearea statului national independent sub 
conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul său 
legitim și unic.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandantul general al Forțelor Revoluției 

Palestiniene

Adunare cu prilejul celei de-a 38-a aniversări 
a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România și ILR.S.S.

CONGRESUL AI ffl-lEA
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

La Clubul zonei Industriale din. 
municipiul Buzău a avut loc, joi, o 
adunare organizată cu prilejul celei 
de-a 38-a aniversări a semnării pri
mului Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S. Au participat 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai Asociației de prietenie 
româno-sovietică, ai Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni ai muncii din 
unități economice buzoiene.

Au luat parte delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română, aflată 
In vizită în țara noastră, și membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Despre semnificația evenimentului

Cronica zilei
Vizita delegației Academiei 

de științe sociale 
de pe lîngâ C.C. al P.C.U.S.

In zilele de 3—8 februarie a.c., o 
delegație a Academiei de științe so
ciale de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
condusă de tovarășul R. Ianovski, 
rectorul Academiei, a făcut o vizită 
Ia Academia „Ștefan Gheorghiu", la 
invitația acesteia. Cu acest prilej au 
avut loc convorbiri între tovarășul 
R. Ianovski și tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu". în cadrul cărora s-a proce
dat la un schimb de experiență în 
domeniul pregătirii cadrelor de 
partid și de stat din cele două țări 
și s-au evidențiat căile de întărire 
Si diversificare a colaborării dintre 
cele două instituții. Delegația so
vietică a vizitat unități și forme de 
lnvățămint din Academia „Ștefan 
Gheorghiu", s-a întîlnit cu cadre di
dactice și studenți.

Delegația Academiei de științe so
ciale de pe lingă C.C. al P.C.U.S. 
a fost primită de tovarășul Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., cu care prilej au fost 
discutate probleme ale colaborării 
româno-sovietice pe planul activită
ții politico-ideologice și de propa
gandă. în spiritul înțelegerilor din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre condu
cătorii celor două partide.

întîlnire de lucru
In perioada 4—6 februarie a.c. a 

avut loc la București o întîlnire de 
lucru a comisiilor de relații externe 
din cadrul fronturilor naționale și 
organismelor similare din unele țări 
socialiste. Au participat reprezen
tanți ai Frontului Patriei din Bul
garia, Frontului Național din Ceho
slovacia, Frontului Național din 
R.D. Germană, Mișcării Patriotice

tv
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20,20 Actualitatea tn economia
20,35 Să clnte copiii (color)
20,50 Lumea contemporană șl confrun

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
După cum informează Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
în transportul feroviar toate insta
lațiile și liniile sint în stare de func
ționare. Un număr important de oa
meni. cu utilaje adecvate, continuă 
să acționeze pentru curățirea stații
lor de cale ferată și a triajelor de 
zăpada viscolită.

Pe drumurile naționale circulația 
este asigurată în condiții de iarnă. 
In Muntenia se acționează în con
tinuare pentru degajarea și lărgirea 
părții carosabile. Transporturile de 
mărfuri și călători sint afectate în

INFORMAȚII SPORTIVE
• Atlețif români s-au numărat 

printre protagoniștii concursului in
ternațional de sală de la Buda
pesta. Ei au obținut cinci victorii : 
Liviu Giurgian — 7”71/100 la 60 m 
garduri (nou record național), Petre 
Drăgoescu — 1’48”50/100 la 800 m, 
Mitica Junghiatu — 2’02”88/100 la 
800 m, Iulia Beșliu — 9'04”46/100 Ia 
3 000 m și Liliana^Năstase — 8”25/100 
în proba de 60 m garduri. La între
ceri au participat concurenți din 15 
țări.
• Echipa de fotbal F.C. Constanța 

a ciștigat turneul internațional de 
sală disputat la Zabrze (Polonia), 
în finală, fotbaliștii constănteni au 
învins cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația Eger (Ungaria), prin golul în
scris de Lucian Marinov. Rezultate 
înregistrate in meciurile pentru cla
sament : locurile 3—4 : F.C. Magde
burg — Dynamo Dresda 3—0 (2—0); 
locurile 5—6 : Zabrze — Banik Ostra
va 1—0 (0—0).
• Concursurile „Prietenia", în ma

joritatea disciplinelor veritabile cam
pionate internaționale de anvergură 
ale juniorilor prin valoarea partici
pării, programează In anul 1986 peste 
30 de întreceri, la care vor fi pre- 
zenți, după cum se știe, tineri spor
tivi din țările socialiste. în țara 
noastră vor fi organizate patru astfel 
de competiții, incepînd cu întreceri
le de schi alpin, ce vor avea Ioc Ia 
Poiana Brașov, in perioada 17—23 
martie. în perioada 30 iulie — 3 au
gust, România va găzdui „Concursul 

aniversat au vorbit ing. Mariana 
Pleșoianu, președinte al consiliului 
oamenilor muncii din întreprinderea 
„Textila* 1 *' Buzău, și A. T. Lavrentie
va, adjunct al ministrului industriei 
ușoare din Uniunea Sovietică, vice
președinte al conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mână.

mai buna aprovizionare a localită
ților urbane cu produse agroalimen
tare.

l
Livrările „la zi“ 

la fondul de stat 
— peste nivelul planificat

în comuna Sascut, localitate din 
lunca Șiretului, unde există o coo
perativă agricolă puternică, In gos
podăriile populației cresc peste
1 000 de vaci cu lapte, 6 000 oi, 1 200 
porci, un mare număr de păsări, 
iepuri, familii de albine. „Noi — ne 
spunea Dumitru Popa, primarul co
munei, am încheiat acțiunea de 
contractare la carne de pasăre, 
iepuri, ouă, iar Ia celelalte produse 
sintem foarte aproape de nivelul 
planificat. Ceea ce ne preocupă 
acum in mod deosebit este prelua
rea acestor produse la fondul de 
stat. Ne folosim în acest scop de 
comisia de contractări și achiziții 
organizată la nivelul' comunei, de 
deputați, de ajutorul organizațiilor 
de masă șl obștești. Ca urmare, 
ne-am depășit nivelurile de livrări 
prevăzute pentru luna ianuarie atît 
Ia carne, lapte, ouă, cit și la alte 
produse".

Fiecare gospodărie țărănească
— o microfermă zootehnică
La Ghimeș-Făget, comună necoo- 

perativizată de la izvoarele Trotu- 
șului, secretarul comitetului de par
tid, Grigore Bîrsan, ne-a vorbit cu 
multă însuflețire despre crescătorii 
de animale din satele Răchitiș, Bo- 
lovăniș și Făgetu de Sus, care au 
predat tn prima lună a anului la 
fondul centralizat al statului aproa
pe 100 capete de taurine și 250 hb 
lapte, depășind cu mult prevederile 
programului. In această comună,

— Să vă trăiască și nepoatele, nea 
Traian.

— Mulțumesc, că ținem la toți tare 
mult.

— Dar nu v-a fost greu pe șantier 
așa tineri și cu copil ? — o intreb 
de data aceasta pe Maria Bărbălău.

— E adevărat că nu peste tot am 
avut grădinițe pentru ei, dar în co
lonie copiii se cresc unii pe alții. Ve
cinii noștri aveau o fată mai mare 
care se îngrijea de ăștialalți. Cînd a 
crescut Ioana s-a ocupat și ea de co
piii colegilor de muncă.

Ce simplu se rezolvă lucrurile 
cînd le tratăm cu dragoste și ome
nie. Erau tineri. Tineri de tot. Știau 
că ceea ce construiesc slujește la 
ridicarea economică a țării. Nu 
uitau însă și de clădirea ei sufle
tească, de îmbogățirea ei cu fii și 
fiice de nădejde și în acest caz, ca 
și în clipele grele cind trebuia în
vinsă stînca, ori infrîntă dîrzenia 
apelor, apărea camaraderia, mai 
mult chiar, se simțea prietenia.

— In 1965 am plecat la Porțile de 
Fier — continuă Traian Bărbălău. 
Au mers colegii mei, m-am dus și 
eu, că era construcție mare.

Acum i-a venit rindul Ioanei 
să se ocupe de cei mici căci acolo 
a avut un frate. Dinainte de a se 
naște a spus ca pe frățiorul el să-1 
cheme Viorel și așa i-a rămas nu
mele.

Dacă pe ea n-am avut ocazia să o 
cunosc — am aflat in schimb că lu
crează la Metrou, ca și soțul el, 
Viorel Pasăre, este electriciană — 
In schimb pe ceilalți i-am întîlnit. 
Viorel Bărbălău tocmai se întorsese 
de Ia școală. Este în clasa a Xll-a la 
Liceul „Ion Neculce" din Capitală și 
pare ambițios ca și tatăl lui : a 
făcut parte dintr-un grup de două-, 
zeci de elevi, cei mai buni ai acestui 
liceu, care au participat gratuit la o 
excursie în străinătate.

— Ce materii iți plac, Viorel 7
— Mai ales matematica șl fizica. 

Vreau să mă fac inginer.
— Părinții tăi sînt de acord 7
— Eu nu mă bag. imi răspunde 

pentru el Traian Bărbălău. Dacă-1 
place să învețe, să ajungă ce-și do
rește. Noi vrem să nu-i lipsească 
nimic și să nu ne facă de rîs, iar 
pină acum e băiat serios. Mai În
colo să-1 văd...

Simt că se mîndresc cu el. Le 
place să-1 știe cu note bune, să în
vețe carte multă și temeinică. Poa
te că este și orgoliul, dar frumos 
orgoliu, de a dovedi că atunci cind 
există condiții copiii unui fiu de ță
ran sint în stare să ajungă și ei oa
meni școliți. Insă simt, de aseme
nea, că Florinei, mezinul, le este

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Nu se știe niciodată — 17,30; 
(sala Atelier) : Dl. Cehov e îndră
gostit — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor 3 Mircea Crlstescu. 
Solistă : Dana Borșan-Amiraș — 13.
• Opera Română (13 18 57) : Lakmă
— 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Silvia — 16.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 17,30; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Menaje
ria de sticlă — 17,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 17,30.
e Teatrul Foarte Mio (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
capcană pentru un bărbat singur — 
17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Rîs și pltns — 17,30; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști
— 17.
• Teatrul Gluleștî (sala Majestic, 
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic — 
17; Amadeus — 18; (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Jean, fiul Iui Ion — 18.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rldețl — 18. 
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul drumeției — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 15; De la Stan 
și Bran la Muppets — 18.
« Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță caută un clntec — 15; (sala
Cosmonauților) : Dana șl Leul — 
10; 15.
• Circul București (10 41 95) : La clre 
ca-n filme — 18.
• Studioul de teatru al X.A.T.C. 
(15 72 59) : Rosencrantz șl Guildcn- 
stera — 18,30.

A fost relevată importanța trata
tului pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, sub- 
liniindu-se rolul hotăritor pe care 
l-au avut și îl au întilnirile și con
vorbirile Ia nivel înalt în întărirea 
și diversificarea acestor relații.

(Agerpres)

de Renaștere Națională din Polonia, 
Frontului Popular Patriotic din Un
garia, Uniunii Asociațiilor de Prie
tenie și Relații Culturale cu Străină
tatea din U.R.S.S. și Frontului De
mocrației și Unității Socialiste din 
țara noastră.

în cadrul întîlnirii s-a realizat un 
larg schimb de experiență cu pri
vire la preocupările și activitatea 
fronturilor naționale din țările par
ticipante în vederea transpunerii în 
viață a politicii partidelor comunis
te și muncitorești respective pe plan 
intern și extern. Au avut loc intil- 
niri bilaterale, avînd ca scop inten
sificarea acțiunilor desfășurate de 
fronturile și organismele politice si
milare lor in favoarea dezarmării, în 
primul rînd a celei nucleare, pentru 
reluarea cursului spre destindere și 
colaborare, pentru asigurarea păcii 
în lume.

Participanțil la Întîlnire au fost 
primiți de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Delegațiile au vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
municipiul București și județul 
Argeș.

★
La București au Început, Joi, lu

crările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-irakiene de cooperare econo
mică, tehnico-științifică și de co
merț.

Cele două delegații, conduse de 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al 
guvernului, și Hassan Aii, membru 
al Consiliului Comandamentului Re
voluției, ministrul comerțului al Re
publicii Irak, președinții celor două 
părți în comisie, examinează stadiul 
actual al relațiilor economice dintre 
România și Irak, posibilitățile dez
voltării în continuare a colaborării 
și cooperării româno-irakiene in do
menii de interes reciproc, ale lărgi
rii și diversificării schimburilor co
merciale bilaterale.

(Agerpres)
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unele zone din județele Buzău, Că
lărași. Dîmbovița. Dolj, Giurgiu, Me
hedinți, Teleorman și sectorul a- 
gricol Ilfov, unde unele curse auto 
continuă să fie suspendate sau să 
aibă traseele deviate.

In toate porturile dunărene șl tn 
portul Constanța activitatea se des
fășoară normal.

Instalațiile de poștă și telecomu
nicații sînt tn stare de funcționare.

Aerodromurile din întreaga țară 
sint deschise traficului.

(Agerpres)

Prietenia" la baschet masculin, iar 
între 14 și 17 august va avea loc 
competiția similară de sărituri in 
apă. In sfîrșit, competiția juniorilor 
din țările socialiste Ia judo este pro
gramată la Pitești (31 iulie — 5 au
gust).

• Două derbîuri Ia baschet : azi, 
în campionatul feminin, la Oradea : 
Universitatea CIuj-Napoca — Olim
pia București (ora 15,30), și mîine, in 
campionatul masculin, in sala FÎo- 
reasca din Capitală (ora 17) : Di
namo — Steaua, în cadrul celor mai 
importante turnee pentru stabilirea 
grupelor valorice 1—6 și 7—11 ale 
competiției.

• Turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni" la volei masculin 
se va disputa între 21 și 23 fe
bruarie la Palatul sporturilor din 
orașul italian Parma. La competiție 
vor participa echipele Ț.S.K.A. Mos
cova, Ruda Hvezda Praga, Martinus 
(Olanda) și Santal Parma,
• In „Cupa Baicariică" la fotbal, 

echipa Panionios Atena a învins in 
deplasare cu scorul de 3—2 (0—0) 
formația bulgară Vrața.

• Cursa ciclistă de șase zile de 
la Copenhaga a fost cîștigată de 
cuplul Danny Clark (Australia) — 
Anthony Doyle (Anglia). Pe locul 
doi, la un tur de învingători, s-a si
tuat perechea Gert Frank (Dane
marca) — Rene Pijnen (Olanda).

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean 

de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui, 
de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

în paralel 
au început

In județul Bacău, care contribuie 
într-o măsură însemnată la asigu
rarea fondului centralizat al statului 
cu produse agroalimentare, acțiunea 
de încheiere a contractelor pentru 
1986 este în plină desfășurare. Au 
fost încheiate pină acum contracte 
pentru aproape 90 la sută din canti
tatea de carne de vită prevăzută in 
plan, pentru 80 la sută din cantita
tea de lapte și pentru 75 la sută 
din cantitățile de ouă, fructe, legu
me. Se prevede ca, în următoarele 
zile, acțiunea să se intensifice, pen
tru a se încheia contracte la nivelul 
stabilit pentru toate produsele — 
și chiar să se obțină suplimentări, 
in acest scop au fost organizate co
lective ale unităților județene con
tractante, care ajută consiliile popu
lare comunale în desfășurarea ac
țiunii.

Multiple forme de stimulare 
a producției agricole 

In gospodăriile cetățenilor
Conform prevederilor Programului 

unic de creștere a producției agri
cole în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole și 
In gospodăriile producătorilor parti
culari, consiliile populare acordă un 
sprijin deosebit cetățenilor pentru a 
crește un număr mai mare de ani
male $1 păsări, să obțină producții 
sporite do pe toate terenurile, asi- 
gurindu-se astfel condițiile necesa
re contractării șl livrării la fondul 
de stat a unor cantități tot mai mari 
de produse agricole vegetale și ani
male. Astfel, în localitățile în care 
efectivele de scroafe de prăsilă, oi 
și păsări sînt mai restrînse, vor fi 
livrate prin cooperativele de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor, de la fermele specializate 
din Cleja, Helegiu și Gîrleni, un 
mare număr de purcel și grăsuni, 
mioare și circa 6,5 milioane pui de 
o zi, asigurîndu-se astfel condiții 
materiale pentru creșterea unui nu
măr sporit de animale și păsări.

Paralel cu încheierea contractelor. 
In județ se desfășoară o susținută 
muncă organizatorică pentru prelua
rea ritmică a produselor contrac
tate. In această activitate sînt an
trenate organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, organi
zațiile de masă și obștești. Ca urma
re a unei intense munci politice și 
organizatorice desfășurate sub în
drumarea comitetului județean de 
partid, în cursul lunii ianuarie au 
fost preluate și livrate la fondul 
centralizat al statului, numai din 
gospodăriile populației, 1 145 tone 
carne, adică de trei ori mai mult 
decît prevedea programul, 2 010 hl 
lapte de vacă, 56 000 bucăți ouă — 
cu 26 000 mal mult decît in perioada

CASA CU MULȚT COPII 
semnul răspunderii de bun cetățean 

pentru viitorul națiunii

Frumoasele amintiri ale 
celor patru șantiere

— De cîți ani ești pe șantier ?
— De 18 ani.
— Și ciți ani ai 7
— 18. M-am născut la Porțile de 

Fier I.
— Dar tu 7
— De 11 ani sînt cu ai mei pe șan

tiere. Primii constructori i-am văzut 
la Cimpulung Muscel.

— Nu ești cam mic 7
— Nu, am 14 ani.
— Nene, și eu m-am născut pe șan

tier. Dar eu la Canal, la Cernavodă. 
Am 10 ani.

— Cum vă cheamă pe voi 7
— Bărbălău, nene.
Să ne întoarcem puțin in timp...
...Anul 1943. Războiul aduce mari 

greutăți, multe necazuri. Dar mai 
ales aduce lungile liste cu morții de 
pe front. O țărancă cu nouă copii din 
comuna Siliștea află că i s-a prăpă
dit bărbatul. Singurul ei băiat, 
Traian, nu avea nici zece ani și era 
al doilea dintre copii.

Așa și-a început viața Traian Băr
bălău.

— Am plecat de acasă cu o valiză 
în mină — ne spune el. Mergeam la 
Bicaz să muncesc ca să-mi realizez 
visul : să string bani pentru o casă. 
Și pe șantiere am rămas. Cînd m-am 
întors din armată, la 21 de ani, m-am 
și căsătorit. Nevastă-mea, Maria, lu
cra tot acolo. N-am început viața 
ușor, dar i-am dat de capăt pină la 
urmă fiindcă nu m-am ferit nicio
dată de muncă. Cînd eram eu mic, 
că rămăsesem singurul bărbat în 
casă, aveam grijă și de surorile mele. 
Eram mulți și ne ajutam unul pe 
celălalt.

Acestea sint datele biografiei in
time ale unul om care a dorit ca în 
viață să fie respectat de ceilalți — 
și atunci a căutat să se afle mereu 
printre primii — și să lase ceva după 
el. Mai exact, copii „care să mă po
menească că i-am făcut oameni, că 
pot aduce pe lume la rindul lor alți 
copii". L-am cunoscut pe maistrul 
Traian Bărbălău pe șantierul de 
amenajare complexă a rîului Dîmbo
vița din Capitală la punctul de lucru 
„Tribunal" al întreprinderii antrepri
ză drumuri-poduri București. Este 
maistru de 14 ani, de la Porțile de 
Fier I — cum îi place să-și amin
tească — locul unde s-a născut și 
Viorel. Dar, așa cum ați văzut deja, 
istoria familiei lui a început la Bi
caz, Să ne reîntoarcem acolo.

— La un an de la căsătorie ni s-a 
născut Ioana. Era în 1961.

— Pe ea nu am cunoscut-o. Nu mai 
locuiește aici' cu dumneavoastră 7

— Nu. că-i măritată de patru ani. 
Au casa lor aici, în București. Și în 
plus, două fete. Cea mică abia a îm
plinit patru luni.

cu încheierea contractelor, 
livrările la fondul de stat

corespunzătoare a anului trecut, și 
alte produse agroalimentare.

Se detașează în această acțiune 
localitățile din zona de munte a ju
dețului, intre care comunele Dof- 
teana, Oituz, Ghimeș-Făget, unde 
un mare număr de gospodari au 
încheiat contracte pentru cite doi- 
trei tăurași și 5 000—6 000 litri lapte 
fiecare, precum și gospodarii din 
Helegiu, Sascut, Răchitoasa, Stru- 
gari din zona cooperativizată, care 
au hotărit să coritribuie in acest an 
intr-o măsură mai mare la schimbul 
de produse dintre sat și oraș, la

- însemnări 
din județul Bacău - 

unde aproape fiecare din cele 2 000 
de gospodării existente constituie o 
microfermă zootehnică, sînt gospo
dari care au contractat cu statul 
cite 3—4 tăurași, porci, oi și cite 
4 000—5 000 Htri lapte. Grigore Cră
ciun, de exemplu, unul dintre cei 
mai vrednici crescători de animale 
din Răchitiș, In a cărui gospodărie' 
pot fi văzute aproape permanent 
cite 20—25 de taurine, din care 6—7 
vaci cu lapte, ne spunea : „Contrac
tez în fiecare an, împreună cu fe
ciorul meu, cite 5—6 tăurași grași 
și cite 7 000 litri de lapte. Ca să asi
gurăm o aprovizionare ritmică a 
populației de la orașe pe toată du
rata anului, livrăm produsele con
tractate chiar din luna ianuarie. Am 
pregătit de acum un tăuraș, pe 
care-1 voi preda în perioada ime
diat următoare, iar laptele il duc zil
nic la punctul de preluare din sat". 
La consiliul popular am reținut că 
Ion Raduli, Dumitru Tătar, Ion 
Rus, Geza Biliboc și multi alți cres
cători de animale din comună au li
vrat fiecare în prima lună a anului 
cite doi tăurași.

Rezultate bune in preluarea pro
duselor contractate cu statul s-au 
Înregistrat și în comunele Ștefan 
cel Mare, Verești-Bistrița, Săucești, 
Ungureni, Tîrgu-Trotuș. Peste tot, 
organizațiile de partid, consiliile 
populare desfășoară în rîndurile ță
ranilor producători o intensă muncă 
politică și organizatorică, discută cu 
fiecare în parte avantajele pe care 
le are de pe urma valorificării pe 
bază de contracte a produselor 
agroalimentare. fac cunoscute pre
vederile programului unic. La Dealu 
Morii, Răchitoasa, Mărgineni, Negri, 
fruntașii sînt popularizați la gaze
tele de perete, Ia stațiile de radio- 
ficare. în cadrul învățămintului 
agrozootehnic de masă și la cămi
nele culturale. Pentru a veni în 
sprijinul organizațiilor de partid, 
secția de propagandă a Comitetului 
județean Bacău al P.C.R. a editat 
afișe, broșuri, pliante, alte materiale 
de propagandă, care, prin calcule și 
exemple concrete, culese din sate și 
comune, fac cunoscute sătenilor re
zultatele bune înregistrate în acțiu
nea de contractare a produselor 
agroalimentare, popularizează frun
tașii.

Locuitorii Județului Bacău, toți 
contractanții de produse agroali
mentare la fondul de stat sint 
hotăriți ca, in continuare, să asi
gure livrarea ritmică a produselor 
contractate, contribuind astfel la 
buna aprovizionare a populației. Ia 
desfășurarea pe baze echitabile a 
schimbului de mărfuri dintre sat și 
oraș.

Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scinteii”

cel mal aproape de suflet. în '75 
s-au strămutat la Cernavodă. N-a 
ratat șansa : Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră era abia la început. Apre- 
ciindu-i-se experiența de pină atunci, 
maistrului Traian Bărbălău i s-au 
încredințat lucrările de construcție a 
podului de deasupra ecluzei.

Conducea 70 de muncitori.
„Erau și lucrări mai ușoare, dar 

imi place să iau eu totul de la 
început; imi fac eu organizare de 
șantier bună, să pot lucra ca lumea 
pe urmă". La un an de la sosire, 
bucuria familiei întregește satis
facția rezultatelor profesionale. S-a 
născut Florinei.

— S-a născut mic de tot, tșl amin
tește mama Iui, avea 1 kilogram și 
200. Doctorii mă încurajau... că mai 
am alți trei copii. M-am ambiționat. 
Dacă respiră — le-am spus — o să 
și trăiască. Și n-a fost bolnav nici
odată de atunci.

Dar înaintea lui mai este un bă
iat : Cristinel, care a văzut lumina 
zilei la Cimpulung Muscel in timp 
ce tatăl Iui construia o cale ferată. 
E și el mare acum, e-n clasa a IX-a 
la același liceu cu fratele său.

înainte de a pleca îi întreb pe cei 
doi părinți dacă n-au regretat nici
odată numărul destul de mare al 
copiilor. Cu aceeași veselie pe chip 
ca și pină atunci, cel mat virstnic 
Bărbălău — 48 de ani — îmi expli
că clar, să înțeleg, ca unui munci
tor din echipă : „Cînd a fost Viorel 
plecat în străinătate nu-mi găseam 
locul. Lipsea ceva din casă. Ei sint 
ca degetele de la o mină. Dacă n-ai 
unul, i se vede imediat lipsa și mina 
nu are aceeași forță. Fără ei îmi vine 
greu. De aia i-am și făcut să ne 
bucurăm de viață împreună, să fim 
fericiți". Intervine și soția sa : „Se 
mai ciondănesc citeodată că-i și a- 
tingem, dar tare mult ni-i iubim".

Am mai trecut după citeva zile pe 
la locul de muncă al lui nea Traian. 
Era ocupat cu înlăturarea planșee- 
lor ce acoperă parțial cursul bucu- 
reștean al rîului Dîmbovița. Venise 
acolo și Florinei. Se cunoștea cu mai 
toți muncitorii. Se simțea ca la el 
acasă, pe șantierul de la Canalul 
Dunăre — Marea Neagră. „Te des
curci să vii singur pină aici din bu
levardul Titulescu, unde locuiți 7“ 
l-am întrebat. Prompt a răspuns : 
„Dar ce, tata n-a mers singur pină 
Ia Bicaz Adevărat, numai pină 
la Bicaz a fost singur. Pe urmă a 
'cunoscut-o pe mama voastră și mai 
tirziu v-ați născut voi toți, bucuria 
lor.

Draqoș ȘEUUEANU

Raportul prezentat de
HAVANA 6 (Agerpres). —■ în ra

portul prezentat la cel de-al III-lea 
Congres al P.C. din Cuba, Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, a evidențiat succe
sele obținute de poporul cubanez în 
ultimii cinci ani in diferite domenii 
de activitate, precum și perspecti
vele de dezvoltare a țării pină in 
anul 2000.

Vorbitorul a subliniat că tn fața 
delegaților la cel de-al III-lea Con
gres se impun două realități : una 
care se referă la succesele remarca
bile obținute in diferite sfere de ac
tivitate și alta care privește ridica
rea gradului de înțelegere a faptu
lui că împrejurări subiective au 
frînat progresul in unele domenii.

Referindu-se la felul cum au fost 
îndeplinite obiectivele planului cin
cinal, raportul arată că cincinalul 
incheiat a fost unul dintre cele mai 
fecunde și mai productive din isto
ria dezvoltării social-economice a 
țării. Produsul social-global a înre
gistrat o creștere medie de 7,3 la 
sută, față de 5 la sută cit era pre
văzut, rata de creștere a producției 
industriale a fost de 8,8 la sută, 
iar productivitatea muncii a cres
cut intr-un ritm anual de 5,2 la 
sută. în perioada 1980—1985, con
sumul de energie al sectoarelor 
productive s-a redus cu 25 la sută, 
iar producția de zahăr a cres
cut cu 12,2 la sută, față de cinci
nalul anterior, atingînd producții 
stabile, anuale, de aproximativ 8 
milioane tone. în cursul cincinalu
lui au fost create 630 000 noi locuri 
de muncă, iar prezența femeilor în 
cadrul forței de muncă a țării a 
crescut de la 31 la 37 la sută. S-au 
obținut rezultate importante în creș
terea nivelului de trai, în domeniul 
asistenței sociale, învățămintului, 
culturii, sportului.

După ce se relevă o serie de cauze 
obiective pentru deficiențele în apli
carea planurilor și obiectivelor 
Cubei pe perioada ultimului cincinal, 
în raport se menționează: Chiar dacă 
s-a realizat o creștere economică mai 
mult decît acceptabilă, problema 
principală a economiei cubaneze pen
tru intervalul 1981—1985 a fost fap
tul că nu s-a realizat în suficientă 
măsură dezvoltarea exporturilor și 
reducerea importurilor. în pofida 
rezultatelor obținute, industria zahă
rului s-a situat sub nivelul posibi
lităților ei, în raport cu resursele 
investite. In economia cubaneză con
tinuă să se mențină cauze subiec
tive, care acționează împotriva redu
cerii costurilor producției și a creș
terii rentabilității și economisirii re
surselor materiale, financiare și de 
muncă. Lipsa unității în planificarea 
dezvoltării economice constituie una 
dintre problemele cele mai serioase 
cu care este confruntată țara — se 
arată in raport, care subliniază ne
cesitatea creării de noi obiective 
industriale și agricole in zonele mai 
puțin populate.

Referindu-se la prevederile cinci
nalului 1986—1990, Fidel Castro a 
arătat : Cuba își propune să atingă 
un ritm de creștere de aproximativ 
5 la sută anual, care ar putea fi în
registrat în pofida conjuncturii mon
diale defavorabile, datorită caracte
rului relațiilor Cubei cu țările so
cialiste.

în raport se arată că strategia 
dezvoltării Cubei pină în anul 2000 
are drept obiectiv economic funda
mental accelerarea procesului de in
dustrializare a tării. Planul cincinal 
1986—1990 este stabilit în funcție de 
această strategie, a adăugat vorbi
torul.

Factorii determinant! al dezvoltării 
economice viitoare și ai procesului 
de industrializare implică sporirea și 
diversificarea exporturilor, reduce
rea importurilor — în special cele 
provenite din zona capitalistă —, 
întărirea integrării interne a econo
miei, folosirea la maximum a re
surselor naturale și creșterea efi
cienței producției. Este, de aseme-

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 februarie, ora 20 — 10 fe
bruarie, ora 20. tn țară : Vreme în
chisă. Vor cădea ninsori cu o frecven
ță mal mare in regiunile sudice și 
estice. La inceput, tn sud-estul țării, 
precipitațiile pot fi izolate și sub for
mă de lapoviță și ploaie, favorlzînd 
producerea poleiului. Vintul se va in

cinema
• Vară sentimentală: SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marele premiu : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; u; 13: 15; 17; 19.
• Cu mliniie curate : BUZEȘTI 
(50 43 58) ■— 14; 16; 18.
• Căsătorie cu repetiție 1 VIITORUL 
(10 67 40) - 15; 17; 19.
• Sper să ne mai vedem : FLACARA 
(20 33 40) — 14,30; 16,30; 18,30.
• Racolarea : STUDIO (59 53 15) — 9; 
1.1; 13; 15; 17; 19, ARTA (213186) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13; 15; 17, Promisiuni — 9 : 
DOINA (16 35 38).
• Ultimul mohican : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Vînătorul de căprioare : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rămii, fericire!: LUMINA (14 74 16) 
_ 9*  11*  13" 15" 17*  19.
• Hallo/ taxi !: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; Ifl, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 13; 15; 17; 19, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Potopul (III șl IV): UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18.
0 Veșnic tineri : PACEA (71 30 85) — 
15; 17; 19.
• Fata fără zestre : VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 15; 18.
• Alice: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
li; 13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19.
• în vîrtej : POPULAR (351517) 
15; 17; 19.
0 Pilot de formula I : PATRIA 
(11 86 25) — 8,30; 10,30; 12,30; 14,45;
17; 19,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45; 
10,45; 12,45; 15; 17,15; 19,15, SALA
MICA A PALATULUI - 17; 19,30.
• întîlnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
> Colina : CAPITOL (16 29 17) — 8,30; 
10,30; 12,45; 15: 17,15; 19,30.
• Atenție la Pană de vultur : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Superpolițistul : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19.
0 Piedone în Egipt : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
0 Cobra se întoarce : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 11; 13; 15; 17; 

tovarășul Fidel Castro
nea, necesară recuperarea șl refolo- 
sirea materiilor prime și alocarea 
de investiții în funcție de efectele 
asupra balanței de plăți. Vorbitorul 
a relevat necesitatea concentrării 
eforturilor asupra obiectivelor aflate 
deja in execuție și accelerarea acti
vității in vederea punerii lor în 
exploatare.

S-a subliniat, de asemenea, că se 
va acorda o atenție deosebită cola
borării Cubei în cadrul C.A.E.R., în 
special prin dezvoltarea cu priori
tate a industriilor mecanice și elec
tronice, ușoare, farmaceutice, bioteh- 
nologice, precum și a industriei pre
lucrării derivatelor ,din sfeclă de 
zahăr, ca bază fundamentală pentru 
fabricarea de noi produse exporta
bile.

In raport se arată că se va acorda 
prioritate măsurilor destinate econo
misirii și folosirii raționale a surse
lor energetice și de materii prime, 
precum si folosirii optime a capa
cităților de producție, care trebuie 
să fie modernizate, mai curînd decît 
să fie investite fonduri pentru noi 
instalații. Dezvoltarea științifico-teh- 
nică va fi orientată în funcție de 
necesitățile economiei, în special în 
ce privește tehnologiile nucleare fo
losite în scopuri pașnice, biotehnolo- 
gia, electronica și tehnicile de calcul, 
precum și alte științe avansate ce 
vor sta la baza progresului viitor al 
țării.

Relevîndu-se creșterea și consoli
darea rîndurilor partidului în peri
oada care a trecut de la congresul 
precedent, in raport s-a arătat că, 
in prezent, P.C.C. reunește 523 600 
de membri și candidați de partid, 
43,2 la sută dintre aceștia fiind mun
citori ; ponderea femeilor a sporit 
de la 18,8 Ia sută Ia 21,5 la sută.

In ce privește actualitatea inter
națională, vorbitorul a apreciat că 
situația este, în prezent, una dintre 
cele mai încordate și mai complexe 
din ultimii 40 de ani.

Abordînd unele probleme ale con
tinentului latino-american. Fidel 
Castro a subliniat că situațiile con- 
flictuale, îndeosebi cele din America 
Centrală, trebuie rezolvate prin ne
gocieri politice, apreciind, in acest 
sens, eforturile întreprinse de 
„Grupul de la Contadora".

în ce privește raporturile eu Sta
tele Unite ale Americii, vorbitorul a 
subliniat că țara sa este dispusă să 
discute îndelungul diferend cu 
S.U.A. și să contribuie astfel la crea
rea unui climat politic mai bun în 
zonă, cu condiția respectării stricte 
a independenței, a unor tratative 
desfășurate în spirit de egalitate și 
respect mutual.

După ce se relevă legăturile strtnse 
de prietenie și conlucrare cu 
U.R.S.S., cu alte țări socialiste, in 
raport se evidențiază faptul că 
coeziunea mișcării comuniste — pe 
baza respectului reciproc și Inde
pendenței principiilor fiecăruia din
tre componenți — constituie un fac
tor important în lupta pentru pro
gresul socialismului și în aplicarea 
unei strategii comune de pace și 
dezvoltare. Totodată — a afirmat 
vorbitorul — au fost dezvoltate re
lațiile P.C. din Cuba cu celelalte 
forțe revoluționare, progresiste și 
democratice din întreaga lume.

Fidel Castro a subliniat importan
ta mișcării de nealiniere, care a 
continuat să fie o forță activă și 
determinantă pe arena mondială, 
pentru triumful ideilor păcii, colabo
rării egale între popoare și propăși
rii tuturor națiunilor.

Subliniind gravitatea problemei 
datoriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare, vorbitorul a arătat că 
soluționarea ei trebuie realizată în 
contextul mai larg al instaurării unei 
noi ordini economice în lume.

Primul secretar al C.C. al P.C.C. 
a exprimat solidaritatea poporului 
cubanez cu popoarele care luptă 
pentru apărarea suveranității națio
nale, pentru progres social și a evi
dențiat caracterul socialist, nealiniat 
și In favoarea păcii al țării sale — 
transmite agenția Prensa Latina.

tensifica din sector predominant nord- 
estic. viscolind local zăpada in regiunile 
extracarpatice, îndeosebi în primele 
zile. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 16 și minus 6 grade, 
mai coborîte în ultima noapte, Îndeo
sebi în jumătatea de nord a țării, dar 
ușor mai ridicate la tnceput, iar cele 
maxime între minus 10 șl zero grade, 
tn București : Vreme închisă. Tempo
rar va ninge, iar vintul va prezenta in
tensificări tn primele zile, viscolind 
zăpada. Temperaturile minime vor 
oscila tntre minus 9 șl minus 5 grade, 
iar cele maxime tntre minus 5 șî minus 
2 grade.

19, COSMOS (27 54 93) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
0 Avertismentul: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18.
0 Toate mi se întîmplă numai mie : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Legenda călărețului singuratic : 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
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i britanice de la Molesworth, unde 
ț urmează să fie instalate rachetele 
i de croazieră americane ce vor fi 
* amplasate pe teritoriul Angliei, in

198^ mi j
Acumularea de noi arsenale militare, accelerarea cursei înarmări- Ă 

lor, conflictele locale șl tendința de extindere o acestora continuă să i 
preocupe opinia publică Internațională, care, prin acțiuni dintre cele ' 
mai diverse, dau expresie acestei îngrijorări crescinde. In cadrul unor 
reuniuni internaționale, cu prilejul contactelor personalităților politice și 
diplomatice, în forumuri științifice se subliniază necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară. 
Intensificării cooperării între statele lumii, făuririi unei noi ordini 
nomice mondiale.

eco-

MAREA BRITANIE : Puternică demonstrație 
în fața bazei militare de la Molesworth

LONDRA 6 (Agerpres). — Citeva 
mii de persoane au demonstrat joi 
dimineața in fața bazei militare

orga-

Necesitatea instaurării noii ordini 
economice internaționale 

subliniată la Conferința consacrată problemelor dezvoltării țărilor 
africane

conformitate cu planurile N.A.T.O. 
/ După cum relatează agenția Fran- 
* ce Presse, participanții la mani- 

i
jJ î
I lui Hans-Dietrich Genscher, minis- 
’ trul de externe al R.F.G., si a altor 
Ă oficialități din conducerea parti-

festație, inițiată de diferite 
nizații britanice care . militează 
pentru dezarmare fi pace, au am
plasat pichete pentru a împiedica 
vehiculele militare să pătrundă in 
incinta bazei. La baza militară de 
la Molesworth urmează să fie am
plasate un număr de 64 de rachete 
de croazieră americane, începind 
din anul 1988 — precizează A.F.P.

DAKAR 6 (Agerpres). — In capi
tala Senegalului s-a încheiat Con
ferința internațională consacrată dez
voltării soclal-economlce a țărilor 
africane. In cursul dezbaterilor s-a 
subliniat că adevărata cauză a crizei 
din Africa o constituie politica neo- 
colonialistă promovată de statele oc
cidentale industrializate. Corporațiile 
transnaționale doresc să obțină pro
fituri maxime și nu să soluționeze 
problemele dezvoltării. în această 
situație — s-a subliniat în dezbateri 
— lupta pentru o nouă ordine eco
nomică internațională constituie un 
element important al eliberării țări
lor africane.

La reuniune a fost evidențiată im
portanța destinderii internaționale și 
a dezarmării pentru soluționarea 
problemelor dezvoltării.

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres) — 
Instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale a devenit o necesi
tate stringentă, a declarat președin
tele Comitetului juridic consultativ 
afro-asiatic, R. Kamaro. Deschizînd 
lucrările congresului acestei organi
zații, care se desfășoară în orașul 
tanzanian Arusha, el a arătat că 
schimburile comerciale neechivalen
te între statele industrializate și cele 
în curs de dezvoltare provoacă mari 
pierderi economice țărilor slab dez
voltate. Evidențiind importanța unul 
dialog efectiv „Nord-Sud", R. Ka
maro a subliniat necesitatea unității 
de acțiune a țărilor in curs de dez
voltare, a intensificării cooperării 
multilaterale dintre aceste state.

BUDAPESTA

Convorbiri 
româno-ungare

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — La 
Budapesta au avut loc convorbiri în
tre ministrul aprovizionării tehnico- 
materiale și controlului fondurilor 
fixe. Petre Preoteasa, și Szikszay 
Bela. președintele Oficiului de stat 
pentru preturi și materiale din R.P. 
Ungară. Cu acest prilej au fost sta
bilite măsurile pentru dezvoltarea re
lațiilor ■ de colaborare și au fost e- 
xaminate posibilitățile de schimburi 
de produse intre cele două organe 
centrale de aprovizionare.

Ministrul român a fost primit de 
Marjai Jozsef, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare. ,,

DUPĂ DETURNAREA DE CĂTRE ISRAEL 
A UNUI AVION DE PASAGERI LIBIAN

Puternică condamnare pe plan internațional

R. F. GERMANIA : Rezoluție în favoarea 
opririi cursei înarmărilor

BONN 6 (Agerpres). — Condu
cerea Partidului Liber-Democrat 
din R.F.G. s-a pronunțat — într-o 
rezoluție — pentru oprirea cursei 
înarmărilor pe pămînt și împotri
va extinderii ei în spațiul cosmic. 
Documentul, dat publicității în ca
drul unei conferințe de presă or
ganizate Ia Bonn cu participarea

dulul — relevă, de asemenea, ne
cesitatea folosirii tuturor posibili
tăților existente in prezent pentru 
relansarea unei noi etape in pro
cesul destinderii. P.L.D.. subliniază . 
de asemenea rezoluția, apreciază ț 
ca importantă „continuarea și in- i 
tensificarea dialogului politic la ’ 
toate nivelurile", inclusiv a con- ) 
sultărilor periodice la nivel de gu- L 
vern și de parlament.

MOSCOVA

în vederea lichidării totale a armelor nucleare
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Secre

tarul general al C.C. al P.C.U.S., Mi
hail Gorbaciov, l-a primit și a avut, 
joi, la Kremlin, o convorbire cu se
natorul american Edward Kennedy, 
aflat intr-o vizită în Uniunea Sovie
tică.

In aceeași zi, oaspetele a avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Edvard Șevard- 
nadze. AU fost abordate, potrivit a- 
genției T.A.S.S., probleme privind

stadiul șî perspectivele relațiilor din
tre cele două state, in lumina înțe
legerilor convenite Ia întilnirea so- 
vieto-americană la nivel înalt de la 
Geneva. S-a subliniat că dacă 
U.R.S.S. și S.U.A. ar coopera în rea
lizarea programului de lichidare to
tală și completă a armelor nucleare 
s-ar înfăptui o cotitură radicală pe 
calea înlăturării pericolului nuclear 
și a însănătoșirii radicale a relațiilor 
dintre cele două țâri.

R.S.A.

Noi manifestații de protest 
împotriva politicii de apartheid

PRETORIA 6 (Agerpres). — în lo
calitățile africane din toate cele pa
tru provincii din R.S.A. au loc am
ple manifestații împotriva politicii 
de apartheid. Potrivit unui comuni
cat al poliției sud-africane, in sub
urbiile orașelor Johannesburg, Cape
town. Pearl, Krunstad au avut loo 
ciocniri intre manifestanți și politie. 
De asemenea, mina de aur „Conso
lidated Modderfontaine" de lingă 
Johannesburg a fost ocupată de ar
mată deoarece minerii au început o 
grevă de protest împotriva rasismu
lui și au cerut reprimirea la lucru 
a celor 700 de lucrători concediați 
de conducerea minei cu puțin timp 
Înainte. în urma ciocnirilor între 
minerii greviști și poliție, Ia o altă 
mină aparținind companiei „Anglo 
American Corporation of South A- 
frica", un miner și-a pierdut viața 
ți alți 60 au fost răniți.

Cercuri politice de opoziție din Re
publica Sud-Africană continuă să a- 
dopte o poziție critică față de re
gimul rasist de la Pretoria, respin- 
gînd pretinsele reforme politice a- 
nunțate săptămîna trecută de șeful 
autorităților sud-africane, președin
tele Pieter Botha.

Făcînd un amplu rechizitoriu poli
ticii oficiale, Helen Suzman, din

partea Partidului Federal Progresist 
(P.F.P.), a arătat — potrivit agen
ției Reuter — că autoritățile, în Ioc 
să procedeze la reforme care ar fa
cilita eliminarea apartheidului, încu
rajează elementele criminale să-i 
ucidă pe negri pentru simplul mo
tiv că aceștia cer drepturi egale in
tr-o tară în care sint majoritari.

La rîndul său. Frederick Van Zyl 
Slabbert. șeful opoziției liberale în 
parlamentul tării, referindu-se la 
planul de reforme preconizat de 
Pieter Botha, îl califică, pe scurt : 
„Prea puțin, prea tîrziu" — infor
mează agenția France Presse. El a 
arătat că acest plan nu face decit 
„să asigure minorității privilegiul de 
a impune soluțiile de viitor majo
rității". Definind apartheidul drept 
„negarea libertății de a alege in do
meniul rasial si etnic", Slabbert a 
apreciat că, din acest punct de ve
dere. „apartheidul nu a fost elimi
nat". El a reamintit că, in actuala si
tuație. se impun, cu precădere, abo
lirea tuturor legilor care consfințesc 
apartheidul, crearea unui climat de 
încredere prin eliberarea tuturor pri
zonierilor politici, inclusiv a Iui 
Nelson Mandela, liderul Congresului 
Național African, ridicarea stării de 
urgență, precum și începerea nego
cierilor cu comunitatea de culoare.

Mesajul președintelui S.U.A. cu privire 
la starea Uniunii

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a prezentat în Congres Mesajul 
anual cu privire la starea Uniunii, 
în care s-a referit la principalele 
orientări ale politicii interne și ex
terne americane.

Apreciind că, în ansamblu, evolu
ția economiei Statelor Unite este 
încurajatoare, el a menționat, în 
același timp, existența unor mari 
deficite guvernamentale. Pentru 
reducerea acestor deficite, Ronald 
Reagan a preconizat o serie de di
minuări bugetare, fără a pune însă 
în cauză cheltuielile militare.

Arătînd că măsurile adoptate In 
ultimele decenii pe plan social nu au 
Împiedicat ca „soarta săracilor să 
devină și mal grea", președintele 
Reagan a cerut guvernului ca, 
pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
1986, să prezinte un plan cuprinzînd 
proiecte de măsuri destinate spriji
nirii păturilor defavorizate ale popu
lației șl recomandări privind o re
formă a sistemului american de 
asigurări sociale.

în ceea ce privește politica exter
nă, președintele Reagan și-a expri
mat speranța că schimbul de vederi, 
de la Geneva, cu Mihail Gorbaciov, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.,

precum șt viitoarea întîlnire sovle- 
to-americană la nivel înalt „vor 
putea conduce la o relație mal sta
bilă" între S.U.A. și U.R.S.S. Evo- 
cind, in același timp, „divergențele 
de sistem", pe care le-a calificat 
„profunde și Ineluctabile", șeful 
executivului american a relevat că 
delegația S.U.A. la convorbirile de 
la Geneva „trebuie să adopte o po
ziție de granit".

Președintele Reagan a reafirmat 
în context punctele de vedere cu
noscute privind întărirea potenția
lului militar american și a subliniat 
că programul „Inițiativa de Apă
rare Strategică" va fi continuat.

De asemenea, președintele ameri
can a ținut să menționeze că admi
nistrația sa va continua să sprijine 
forțele contrarevoluționare din Nica
ragua și din zona învecinată aces
teia și a reluat punctele de vedere 
exprimate anterior cu privire la 
unele conflicte regionale.

Referindu-se Ia mesajul pre
ședintelui Reagan, reprezentanți al 
Partidului Democrat — de opoziție 
— au criticat faptul că acesta nu cu
prinde propuneri concrete pentru 
soluționarea unor Importante pro
bleme interne șl internaționale.

SPANIA

Referendum privind 
apartenența țării la N.A.T.O.

MADRID 8 (Agerpres). — La în
cheierea dezbaterilor cu privire la 
politica în domeniul apărării, parla
mentul spaniol a hotărit organizarea 
unui referendum cu privire la men
ținerea sau nu a Spaniei în N.A.T.O. 
— anunță agențiile internaționale de 
presă. După cum s-a anunțat, gu
vernul spaniol a aprobat un proiect 
de decret prin care această consul
tare este fixată pentru data de 12 
martie anul acesta. în cadrul refe
rendumului. electoratul va trebui să 
răspundă la întrebarea' dacă este 
sau nu favorabil menținerii Spaniei 
in Alianța atlantică cu următoarele 
condiții : neintegrarea în comanda
mentul militar, nenuclearizarea teri
toriului spaniol și reducerea trepta
tă a efectivelor militare americane 
din Spania.

CAIRO

Datoria externă - o grea povară 
pentru țările în curs de dezvoltare

DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). 
Primul ministru al Tanzaniei, Joseph 
Warioba, a arătat într-o cuvin- 
tare că povara datoriei externe 
nu permite țărilor în curs de dez
voltare să avanseze pe calea trans
formărilor social-economice. Arătînd 
că datoria externă a țărilor conti
nentului african totalizează 170 mi
liarde dolari, el a chemat comuni
tatea internațională să ajute aceste 
țări în găsirea unor căi de soluțio
nare a acestei probleme grave. Ță
rile în curs de dezvoltare nu-și pun 
problema achitării sau neachităril 
acestei datorii, ci pur și simplu a su
praviețuirii, a spus premierul tan
zanian. într-un viitor apropiat nu ne 
vom putea achita datoria și, in a- 
celași timp, asigura bunăstarea popu
lației noastre, a spus premierul Tan

zaniei. relevă agenția de presă tan- 
zaniană Shihata.

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — Confederația Oamenilor 
Muncii din Mexic s-a pronunțat 
pentru declararea unui moratoriu 
asupra achitării datoriei externe. 
După cum relatează agenția Prensa 
Latina, centrala sindicală mexicană' 
a adresat un apel tuturor statelor la- 
tino-americane de a acționa unite 
în vederea renegocierii condițiilor de 
plată a datoriilor externe, pentru re
glementarea complexă și justă a 'a- 
cestei probleme stringente a conti
nentului.

Potrivit datelor oficiale, la sfîrși
tul anului 1985 datoria externă a ță
rilor din America Latină se ridica 
la peste 360 miliarde dolari.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
PREZIDIULUI 

R. S. F. IUGOSLAVIA
CAIRO 6 (Agerpres). — Președin

tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Radovan Vlaikovîci, și-a încheiat joi 
vizita oficială efectuată timp de trei 
zile în Egipt, plecind spre patrie, 
înaintea plecării din capitala egip
teană, relatează agenția Taniug, R. 
Vlaikovici a avut o nouă întrevedere 
cu președintele Hosni Mubarak, în 
cursul căreia s-a făcut o trecere în 
revistă a rezultatelor vizitei, subli- 
niindu-se că aceasta a fost utilă și 
a dat un nou impuls dezvoltării re
lațiilor de cooperare pe multiple pla
nuri dintre Egipt și Iugoslavia.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității de agen
ția T.A.S.S., deturnarea avionului 
libian este calificată drept un act de 
piraterie aeriană, o încălcare a nor
melor elementare ale dreptului in
ternațional, a principiilor libertății 
și securității comunicațiilor aeriene, 
a unor convenții semnate, de altfel, 
și de Israel.

RABAT 6 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat secretarului general 
al O.N.U., regele Marocului, Hassan 
al Il-lea, a condamnat „actul de Pi
raterie aeriană comis în mod deli
berat" împotriva avionului civil 
libian și a cerut Națiunilor Unite să 
aplice măsurile ce se impun împo
triva Israelului.

KUWEIT 6 (Agerpres). — într-o 
declarație transmisă de agenția 
KUNA. guvernul kuweitian. con- 
damnind interceptarea avionului ci
vil libian, a calificat acest act drept 
o formă de terorism internațional și 
o Încălcare flagrantă a tuturor nor
melor și acordurilor internaționale.

DAMASC 6 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității, vice*  
președintele Siriei, Abdel Halim 
Khaddam, a condamnat cu vigoare 
acțiunea teroristă a Israelului și a 
subliniat că ea constituie o violare 
gravă nu numai a normelor interna
ționale, ci și a celor reglementînd 
aviația civilă, reprezentind o ame
nințare la adresa securității șl păcii 
în regiune.
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ANKARA 6 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Turciei, Yalim Eralp, a 
declarat că acțiunea Israelului de 
deturnare a unui avion civil libian 
contravine regulilor aviației civile 
internaționale, fiind de natură să 
împiedice procesul de pace în Orien
tul Mijlociu.

MADRID 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului spa
niol al Afacerilor Externe, condam- 
nînd deturnarea avionului de pasa
geri libian, a subliniat că acțiunile 
brutale față de avioanele de pasa

geri, care zboară în spațiul aerian 
neutru, constituie o încălcare a 
dreptului internațional și un atentat 
la securitatea transporturilor aeriene.

TUNIS 8 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Tunis de 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei s-a subliniat că interceptarea 
avionului civil libian se adaugă altor 
acte de terorism de stat comise de 
Israel, cum a fost atacul împotriva 
sediului O.E.P. din Tunis — trans
mite agenția KUNA.

BELGRAD 6 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Secretariatului 
federal iugoslav pentru afacerile ex
terne, exprimînd condamnarea da 
către Iugoslavia a interceptării avio
nului libian de către Israel, a arătat 
că acest act terorist grosolan consti
tuie o violare flagrantă și inadmisi
bilă a normelor dreptului internațio
nal. de natură să ducă la o incordara 
și mai mare a situației din Orientul 
Mijlociu și Mediterana — relatează 
agenția Taniug.

DELHI 6 (Agerpres). — Intercep
tarea avionului de pasageri libian 
constituie un act de piraterie aeria
nă care încalcă normele dreptului 
internațional, a declarat o oficialita
te a M.A.E. al Indiei. Guvernul in
dian condamnă terorismul sub orice 
formă și este deosebit de îngrijorat 
de creșterea numărului acestor acte 
în ultimele luni, s-a relevat în de
clarația difuzată la Delhi.

TEHERAN 6 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Iranului 
condamnă cu fermitate interceptarea 
avionului de pasageri libian, califi- 
cind această acțiune drept „un 
exemplu al terorismului de stat", a 
anunțat postul de radio Teheran.

NICOSIA 6 (Agerpres). — In le
gătură cu deturnarea avionului li
bian de către forțele aeriene israe- 
liene, purtătorul de cuvînt al guver
nului cipriot a declarat : „Sînt.em 
preocupați de comiterea unor astfel 
de acte, care constituie o încălcare 
flagrantă a libertății zborurilor în 
domeniul aviației civile".

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
procedează la examinarea situației 
create prin interceptarea unui avion 
civil libian de către forțele aeriene 
ale Israelului. Reprezentantul Jama- 
hiriei Libiene la O.N.U. a condam
nat cu fermitate acest act de încăl
care gravă a normelor dreptului in
ternațional și a cerut ca O.N.U. să 
adopte sancțiuni împotriva Israelu
lui. Siria a prezentat un proiect de 
rezoluție care preconizează condam
narea acestui act, ce constituie „o 
încălcare gravă a principiilor drep
tului internațional. îndeosebi a pre
vederilor convențiilor internaționale

cu privire la aviația civilă". Totoda 
tă, documentul cere Israelului să în
ceteze imediat orice acțiuni care pun 
în pericol securitatea aviației civile 
internaționale, în caz contrar Con
siliul de Securitate urmînd să adop
te măsurile necesare pentru aplica
rea rezoluțiilor sale.

Regele Hussein al Iordaniei a a- 
dresat secretarului general al O.N.U. 
un mesaj, care a fost citit în fața 
membrilor Consiliului de Securitate, 
prin care se condamnă cu fermita
te actul comis de forțele aeriene ale 
Israelului și cere O.N.U. să adopte 
măsurile ce se impun pentru res
pectarea legalității internaționale.

IN TARILE EUROPEI OCCIDENTALE

Șomajul în continuă creștere
BRUXELLES 6 (Agerpres). — Nu

mărul șomerilor a fost în Belgia, 
la sfirșltul lunii ianuarie, de 540 380, 
ceea ce reprezintă 12,8 la sută din 
forța de muncă a țării, informează 
agenția Associated Press, citind da
tele oficiale publicate de Ministerul 
Muncii la Bruxelles.

OSLO 6 (Agerpres). — Conferința 
Centralei sindicatelor din țările nor

dice, la care participă delegați al 
organizațiilor sindicale din Dane
marca. Islanda, Norvegia. Finlanda 
Si Suedia, și-a început lucrările la 
Oslo. în cadrul reuniunii sint dis
cutate probleme legate îndeosebi de 
creșterea numărului de șomeri, care 
a ajuns Ia peste 600 000 In țările 
respective. Pozițiile exprimate la 
conferință vor fi sintetizate și pre
zentate guvernelor țărilor respective.

(PLV ACTUALZTATEA ~POUTic^)

Măsuri represive 
în Coreea de Sud

SEUL 6 (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă semnalează 
adoptarea, de către autoritățile de la 
Seul, a unei poziții tot mai dure 
față de acțiunile studențești, care 
au cunoscut o intensificare, în 
ultima vreme, în Coreea de Sud. 
O inaltă oficialitate a poliției re
gimului a declarat că in viitor vor 
fi trimise forte polițienești In uni
versități. fără să se aștepte cereri 
din partea conducerii acestora. Au 
fost anunțate, de asemenea, restric
ții de natură să prevină activitățile 
politice nedorite ale studenților.

Militanții tineretului studios, men
ționează agențiile de presă, s-au 
alăturat formațiunilor politice de 
opoziție, revendicînd o revizuire a 
„constituției" sud-coreene. De altfel, 
această cerere a figurat printre cele 
enunțate de cei peste 1 000 de stu- 
denți participanți la o demonstrație 
organizată Ia 4 februarie la Seul și 
care a fost reprimată de politia re
gimului sud-coreean.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 6 (Agerpres). — în Liban 

au continuat, joi, acțiunile pe plan 
politic consacrate normalizării situa
ției din țară. Președintele Amin Ge- 
mayel a avut consultări cu secre
tarul general al Ministerului libanez 
de Externe, fiind examinată, intre 
altele, situația creată in sudul țării 
ca urmare a repetatelor acțiuni mi
litare israeliene împotriva populației 
civile, informează agenția M.E.N. 
Concomitent, în Camera Reprezen
tanților (parlamentul) au avut loc 
consultări între președintele forului 
legislativ, Hussein Husseini, și alte 
oficialități libaneze privind situația 
politică și militară.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
transmite că în centrul Beirutului se 
înregistra în aceeași zi o creștere in 
intensitate a tensiunii, milițiile creș
tine și musulmane consolidîndu-și 
pozițiile. Potrivit surselor militare 
libaneze, cele două părți au fost an
gajate în schimburi de focuri cu 
arfne automate și grenade, de-a lun
gul liniei de demarcație dintre sec
toarele de est și de vest ale orașului.

AMMAN 6 (Agerpres). — La 
Amman au avut loc convorbiri Intra

regele Hussein al Iordaniei și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. în cadrul discu
țiilor, Ia care a participat, de aseme
nea, primul ministru iordanian, Zeid 
Rifai, au fost abordate — după cur 
relevă agenția Petra — problen 
privind ultimele evoluții din regiu 
ne și acțiunea comună iordaniano- 
palestiniană in direcția restabilirii 
păcii in Orientul Mijlociu.

CAIRO 6 (Agerpres). — Oficiali
tățile egiptene și israeliene au con
tinuat joi convorbirile la Cairo în 
problema zonei Taba. într-o decla
rație făcută presei Ia încheierea 
primei runde de negocieri, ministrul 
egiptean de externe. Esmat Abdel 
Meguid. a precizat' că discuțiile au 
fost fructuoase. înregistrîndu-se pro
grese in ce privește termenii arbi
trajului internațional asupra terito
riului respectiv. După cum se știe, 
zona Taba. situată la frontiera co
mună israeliano-egipteană în apro
pierea Golfului Aqaba, a rămas sub 
ocupația Israelului la retragerea 
trupelor sale din Sinal în aprilie 
1982.
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haiti: Valul nemulțumirilor populare clatină regimul dictatorial
Din îndepărtatul Haiti sosesc Iarăși 

vești despre evenimente dramatice. 
Ce-i drept, de astă dată convulsiile 
se disting printr-o amploare neobiș
nuită și printr-un număr mai mare 
ca de obicei de victime ale aparatu
lui de represiune : aproape 70 de 
morți și circa 200 de răniți. în pofida 
stării de urgență, atit in capitală, 
Port-au-Prince, cit și în alte citeva 
orașe continuă manifestațiile de pro
test împotriva regimului dictatorial 
al clicii Duvalier. Capitala a fost, 
totodată, paralizată de o grevă ge
nerală, fapt inedit in ultimele dece
nii. Pe străzile din Port-au-Prince 
patrulează continuu unități militare, 
in vreme ce palatul prezidențial sea
mănă cu o fortăreață, intr-atit de 
mare este în jurul lui concentrarea 
de trupe dotate cu armament greu.

în virtutea stării excepționale, 
autoritățile au înlocuit tribunalele 
civile cu cele militare, au interzis 
toate publicațiile, emisiunile de 
radio și televiziune — cu excepția 
celor muzicale — ordonind închide
rea unor instituții. Martori oculari 
citați de agențiile de presă afirmă 
că pe unele străzi din capitală s-ar 
fi înălțat baricade, că se inregis- 
trează incendii și schimburi de 
focuri.

In incercarea disperată de a stă
vili manifestațiile de masă, pre
ședintele Duvalier — fiul dictatoru
lui de tristă faimă Franțois Duvalier, 
supranumit „Papa Doc" — a promis 
să adopte măsuri pentru ameliora
rea situației economice a tării, care 
este, de multi ani, tot mai critică. 
Dar valul împotrivirii continuă să 
crească, avînd la bază deopotrivă 
motive de ordin economic și politic. 
Pe lingă îmbunătățirea traiului, 
participanții cer libertăți politice, 
instaurarea democrației, înlăturarea 
regimului corupt — în primul rînd 
demisia imediată a lui Duvalier.

Referindu-se la situația creată, 
agenția France Presse scria : „Haiti 
trece printr-o criză fără precedent. 
Pentru prima dată în istoria acestei 
țări din zona Caraibilor, o mare 
parte a populației, tineretul dispe
rat, nu mai pare a fi dispusă să ce
deze în fața fricii și este hotărită să 

conteste In stradă regimul dictatorial, 
in pofida vigilenței armatei și po
liției".

Tulburările au început la 28 no
iembrie anul trecut, cu o manifesta
ție a tinerilor din Gonaives — unul 
din orașele importante ale tării, si
tuat la 150 km nord de capitală. Era 
limpede de la bun început că obiec
tivul nu se limita la revendicări 
economice : participanții la manifes
tație protestau împotriva traiului de 
mizerie, împotriva nedreptăților so
ciale, dar in același timp scandau 
lozinci ostile regimului dictatorial. 
De atunci, agitația socială a conti
nuat să cîștige in amploare și inten
sitate. Curind, incă trei orașe erau 
cuprinse de tulburări, inclusiv Port 
Haitien, al doilea ca mărime din 
țară.

Luat prin surprindere de dimen
siunea și intensitatea mișcării de îm
potrivire. guvernul a hotărit să facă 
unele concesii. La 30 decembrie, 
printr-un gest spectaculos, Duvalier 
a decis să se debaraseze de unii mi
niștri, în cadrul unei reorganizări a 
cabinetului.

La un moment dat, calmul părea 
să se fi restabilit, forțele polițienești 
și militare fuseseră retrase aproape 
în întregime în cazărmi, dar menți
nute in regim de alertă. Era însă o 
liniște precară, care a fost foarte 
curind ruptă de noi răbufniri ale 
nemulțumirilor, amplificate, ca pre
tutindeni, de „dinamica represiuni
lor".

Indiferent de felul cum vor evolua 
de acum înainte, evenimentele din 
Haiti vin să anuleze repetatele în
cercări ale propagandei oficiale de a 
prezenta situația din țară într-o lu
mină roză, pretențiile că ar fi in
tervenit o amplă „deschidere" față 
de ceea ce exista pe vremea lui 
Francois Duvalier. Se știe că acesta, 
In anii guvernării sale absolutiste, a 
ridicat teroarea antipopulară la rang 
de principiu fundamental și genera
lizat de guvernare. Lui 1 s-a datorat 
organizarea unuia din cele mai crun
te aparate represive — siniștri! „ton- 
tons macoutes", un fel de variantă 
locală a Gestapoului hitlerist — care 
au încercat să lichideze orice opozi

ție prin exterminarea fizică a adver
sarilor politici — inclusiv prin șirul 
de execuții colective, transformate 
in odioase spectacole de sadism.

După dispariția lui „Papa Doc", 
apele au curs în aceeași matcă, 
structurile politice și economice ră- 
minind în esență așa cum au fost, 
chiar dacă ulterior au fost evitate 
demonstrațiile publice de cruzime. 
Detașamentele de „tontons macou
tes" au fost rebotezate „regimente de 
leoparzi", peisajul economico-sociaî 
s-a perpetuat în coordonatele sale 
sumbre, iar forțele democratice au. 
continuat să fie supuse unor singe- 
roase prigoane. Este semnificativă în 
acest sens existența a zeci de mii 
de refugiați politici haitieni. aflați în 
S.U.A. și în mai toate țările din 
America Centrală și Caraibe.

Cu cîțiva ani în urmă, regimul 
duvalierist anunța cu surle și trim- 
bițe „golirea penitenciarelor țării" 
prin eliberarea a 1(>4 deținuți. Chiar 
în ipoteza că grațierea anunțată ar 
fi fost efectivă, era vorba doar de 
supraviețuitori, căci zeci de mii de 
opozanți fuseseră lichidați. Prin mă
suri de acest gen, dar mai cu seamă 
printr-un limbaj mai „îndulcit", re
gimul haitian s-a străduit ani în șir 
să acrediteze ideea unei liberalizări 
politice. Observatorii au pus aseme
nea tentative în seama presiunilor 
exercitate asupra regimului de cătra 
chiar sprijinitorii săi tradiționali din 
afară, tot mal jenați de rinduielile 
din Haiti, atit de distonante față da 
ceea ce ei propagă în vorbe, mai alei 
despre drepturile omului.

în ce privește economia țării, 
aceasta se află, și încă de mult timp, 
într-o situație din cele mai sumbre. 
Drama haitiană e prea mare și com
plexă ca să poată fi înfățișată suc
cint în toate manifestările ei, dar 
citeva repere i-ar putea măcar 
schița contururile. Astfel, din capul 
locului se impune precizarea Că este 
vorba de țara cea mal săracă din 
emisfera nordică — și s-ar cuveni 
adăugat că și în cea sudică sint 
foarte puține țări asemănătoare. Ve
nitul mediu pe locuitor nu depășește 
250 de dolari, fiind cel mai redus 
din America Latină, Ritmul de creș

tere economică (de circa 1,5 la sută) 
reprezintă cam jumătate din ritmul 
sporului demografic. Puținele ramuri 
industriale — prelucrarea trestiei de 
zahăr și exploatarea bauxitei — se 
află aproape în întregime in mîinile 
unor firme monopoliste străine.

Din cei peste cinci milioane de 
negri și mulatri care alcătuiesc popu
lația țării, mai bine de trei sferturi 
«int analfabeți și cam tot Ia atita se 
ridică procentul subnutriților. în 
unele regiuni din nord, tuberculoza 
ucide două treimi din copii înainte 
de a împlini patru ani. Haitieni! cu 
loc de muncă permanent reprezintă 
o infimă minoritate intr-o masă de 
șomeri, totali sau parțiali. Evident, 
asupra unei economii atit de debile, 
criza economică mondială a avut 
efecte din cele mai dezastruoase, 
care au agravat și mai mult situația 
pe plan social.

Evenimentele actuale pun în lu
mină, înainte de toate, faptul că po
porul din Haiti hu se mai poate 
împăca cu mizeria și lipsa celor 
mai elementare drepturi politice și 
cetățenești. Cîrid la Port-au-Prince 
s-au înălțat baricade, un observator 
afirma că „este începutul sfîrșitu- 
lui“. Deocamdată pare cert doar că 
regimul haitian este confruntat cu 
cea mai puternică mișcare de împo
trivire din întreaga perioadă duvalie- 
ristă.

In privința- evoluțiilor ulterioare, 
apare semnificativă relatarea agen
ției France Presse despre existența 
în cadrul armatei haitiene a unui 
curent care manifestă simpatie față 
de revendicările populare. Cit de 
precară este situația dictatorului 
haitian se vede și din faptul că, re
cent, surse americane anunțau că el 
ar fi părăsit țara ; chiar ieri, purtă
tori de cuvînt ai guvernelor din 
Spania, Elveția și Grecia au făcut 
cunoscut că țările respective refuză 
să acorde azil politic lui Duvalier 
(surse neoficiale indică un refuz si
milar șl din partea Italiei și Argen
tinei). Sint știri din care transpare 
faptul că „Baby Doc" își cam face 
bagajele.

V. OR OS

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL U.R.S.S., Ni
kolai Rijkov, a luat cuvintul. prin 
intermediul televiziunii, adreșîn- 
du-se participanților la simpozionul 
asupra economiei mondiale, care se 
desfășoară la Davos — relatează 
agenția T.A.S.S. EI a prezentat 
preocupările Uniunii Sovietice în 
domeniul perfecționării și moderni
zării activității economice, 
si al relațiilor comerciale 
nomice internaționale.

precum 
și eco-

tratati- 
privire

LA GENEVA. în cadrul 
velor sovieto-americane cu 
la armele nucleare și cosmice, joi 
a avut loc ședința grupului de lu
cru asupra problemelor rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiu
ne, informează agenția T.A.S.S.

CONVORBIRI. La Karlovy Vary, 
Bohuslav Chnoupek, ministrul a- 
facerilor externe al R.S. Cehoslova
ce. și Hans-Dietrich Genscher, vi
cecancelar si ministru de externe 
al R.F. Germania, au avut un am
plu schimb de opinii în probleme 
ale relațiilor bilaterale. în con
textul negocierilor sovieto-america
ne cu privire la armamentele nu
cleare și cosmice — relatează a- 
genția C.T.K. — cei doi miniștri 
au făcut un schimb de păreri cu 
privire la un eventual acord care 
să prevadă lichidarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune tn Europa 
si la viitoarele tendințe ale pro
cesului de destindere. Ei au ma
nifestat interes față de efectuarea 
de consultări bi si multilaterale In 
legătură cu încheierea unei conven
ții privind interzicerea armelor chi
mice.L'

EXPOZIȚIE, tn capitala Austriei 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de pictură contemporană româ
nească, organizată de Asociația de 
prietenie Austria—România. tn 
cadrul ceremoniei inaugurale au 
fost evidențiate condițiile deosebi
te create de statul român pentru 
dezvoltarea tuturor artelor. Au 
participat oficialități locale, oa
meni de cultură și artă, membri ai 
Asociației de prietenie Austria— 
România, un numeros public.

LA VARȘOVIA a avut loc șe
dința Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P.. care a luat cunoștință de 
rezultatele dezbaterii ample ce a 
avut Ioc in cadrul Mișcării Patrio
tice de Renaștere Națională. înche
iată prin adoptarea unui document 
privind direcțiile evoluției viitoare 
a acestei mișcări, relatează agen
ția P.A.P. în cadrul ședinței au 
fost precizate sarcinile principale
lor verigi ale partidului în preaj
ma Congresului al X-lea al 
P.M.U.P., precum și alte sarcini le
gate de pregătirea congresului.

PENTRU COOPERARE
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Comentlnd articolul publicat in revista 

„Parade" de astronomul american Carl Sagan, cu privire la eventualita
tea unui zbor comun sovieto-american pilotat spre Marte, academicianul 
sovietic Roald Sagdeev, directorul Institutului de cercetări cosmice al 
Academiei de științe a U.R.S.S., a subliniat, intr-un interviu acordat zia
rului „Pravda", că savantul american opune „războiului stelelor" opțiu
nea cooperării pașnice in Cosmos. tn această ordine de idei, subliniază 
Sagdeev, proiectele americane privind un zbor pilotat spre Marte sint in
teresante. „De altfel, costul unui asemenea proiect este cu 50 la sută mai 
mic decit cheltuielile plnă in anul 1993 din cadrul „inițiativei de Apărare 
Strategică".

i

CONFERINȚA. La Paris se des
fășoară lucrările unei conferințe in
ternaționale asupra mediului încon
jurător avînd ca temă „Arborele 
si pădurea". Obiectivul conferinței, 
la care participă delegații din 64 
de țări, printre' care și România, il 
constituie adoptarea unor planuri 
de coordonare a acțiunilor vizind 
lupta împotriva distrugerii păduri
lor pe continentul european și a 
înaintării deșertului in Sahel.

UN ATENTAT TERORIST soldat 
cu doi morți și un rănit a fost co
mis, joi dimineață, Ia Madrid. Vi
ceamiralul Cristobal Colon de Car
vajal. subdirector al Institutului de 
istorie navală, și șoferul mașinii o- 
ficiale care se îndrepta spre Car
tierul general al Marinei spaniole 
au fost uciși de teroriști rămași 
neidentificați. Totodată, în atentat 
a fost rănit comandantul Antonio 
Rodriguez Jouve-Nunez, starea sa 
fiind calificată ca foarte gravă. Po
litia a declanșat o vastă opera
țiune pentru descoperirea atentato
rilor.

pașnica in cosmos
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