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la încheierea cincinalului 1981-1985, la începutul unui nou cincinal

REZULTATE CARE BUCURĂ, ÎNVĂȚĂMINTE
CARE ÎNDEAMNĂ LA O ACTIVITATE
MAI EFICIENTĂ ÎN TOATE DOMENIILE
Realizările pe care le-am obținut demonstrează forța și capacita
tea economiei noastre, a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectuali
tății. Trebuie să facem totul pentru a ridica permanent nivelul activi
tății noastre, corespunzător cerințelor puse de Congresul al Xlll-lea,
de Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate!
NICOLAE CEAUȘESCU
Presa de ieri a publicat Comuni
catul cu privire la îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvoltare
economico-socială â Republicii So
cialiste România pe anul 1985 și pe
întregul cincinal 1981—1985. Comu
nicatul — tablou luminos aL muncii
harnite a întregului nostru popor —
a f.ost examinat și aprobat in ca
drul ședinței de joi a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
care a apreciat că, in 1985 și in în
treaga perioadă a celui de-al șapte
lea cincinal, au fost obținute, pe an
samblu, o serie de rezultate impor
tante in dezvoltarea economică și
sociălă a patriei, România parcurgind, în acești ani, o nouă și im
portantă etapă pe calea progresului
și civilizației, a infăptuirii Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și de înaintare spre comunism.
Comitetul Politic Executiv, analizînd rezultatele obținute, a dat și cu
acest prilej o înaltă apreciere ro
lului
determinant,
hotărîtor al
secretarului general al partidu
lui, președintele tării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și
fundamentarea planurilor și progra
melor de dezvoltare economică și so
cială a patriei, pe baza unei analize
profund științifice a realităților tării
și a tendințelor manifestate pe plan
internațional, in soluționarea pro
blemelor cardinale ale creșterii eco
nomice în ritm susținut și stabilirea
măsurilor corespunzătoare, menite
Să asigure mobilizarea largă a forțe
lor și energiilor creșterii națiunii
noastre pentru traducerea în viață
a mărețelor obiective ale politicii
partidului, a hotăririlor Congresului
al XIII-lea al P.C.R.
In cincinalul 1981—1985, prin mun
ca plină de dăruire a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, a
tuturor oamenilor muncii, strins
uniți in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul
Nicolae . Ceaușescu, s-au obținut rea
lizări importante in toate domeniile
dezvoltării economico-sociale a țării.
Este demn de remarcat că industria,
ca factor dinamizator al creșterii
tuturor ramurilor economiei naționa
le, a continuat să se dezvolte și să-și
îmbunătățească structurile de pro
ducție. în același timp, agricultura,
a doua ramură de bază a economiei,
a adus o contribuție tot mai mare la
satisfacerea cerințelor de consum
ale populației, la aprovizionarea in
dustriei cu materii prime, precum și
la acoperirea altor nevoi. Totodată,
s-a realizat un important volum de
investiții, acordindu-se prioritate
extinderii bazei proprii de materii
prime și resurse energetice, dezvol
tării in ritmuri înalte a domeniilor
tehnicii de virf și modernizării ra
murilor economiei. Progrese impor
tante s-au făcut și în ce privește ac
centuarea laturilor calitative, de efi
cientă. ale dezvoltării economiei. De
asemenea, creșterea forței economice
a țării a făcut posibilă participarea
tot mai activă a țării noastre la
schimbul , mondial de valori materia
le și la.diviziunea internațională,a
muncii ; o realizare, importantă a
cincinalului trecut este asigurarea
unei balanțe -comerciale active, care
a permis reducerea .substanțială a
datoriei externe.
în,mod. deosebit se cuvine rele
vat că la promovarea tot mai larga,
in întreaga economie, a .progresului
tehnic, a cuceririlor revoluției tehnico-științifice moderne, o contri

buție importantă a adus activitatea
de cercetare științifică și dezvoltare
tehnologică, desfășurată pe baza
programelor elaborate sub condu
cerea directă a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,
prim viceprim-ministru al guver
nului, președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămintului.
Este cît se poate de evident că
cincinalul 1981—1985 a asigurat, pe
baza rezultatelor obținute, dezvol
tarea în continuare și modernizarea

forțelor de producție, sporirea avu
ției țării și a venitului național,
consolidarea realizărilor din dece
niul trecut și ridicarea nivelului de
trai, material și spiritual, al po
porului. Rezultatele obținute con
firmă încă o dată, eu putere, — 'așii
cum s-a subliniat in ședința Comi
tetului Politic Executiv — justețea
și realismul politicii partidului nos
tru, forța și capacitatea creatoare a
poporului, hotărirea sa de a face to
tul pentru realizarea neabătută a
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programelor de dezvoltare econo
mică a țării. Cu atit mai mult aces
te rezultate, se cuvin puse în evi
dentă cu cît ele au fost obținute
in condițiile grele determinate de
criza economică și de situația din
economia mondială, precum și in
condițiile în care a trebuit să se
acționeze pentru lichidarea unor
contradicții interne in dezvoltarea
unor sectoare ale economiei națio
nale.
Desigur, rezultatele obținute în
cincinalul precedent bucură pe toți
oamenii muncii, întregul nostru
popor. Evidențiind aceste rezultate,
trebuie arătat, totodată, că realiză
rile obținute în 1985 și in întregul
cincinal puteau fi și mai bune dacă
in toate domeniile s-ar fi acționat
— așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu — cu întreaga
răspundere pentru respectarea stric
tă a disciplinei de plan, pentru va
lorificarea deplină a potențialului
tehnic și uman, a tuturor resurselor
de care dispune economia națională,
pentru realizarea ritmică, integrală a
producției planificate, pentru ridi
carea întregii activități ia un nivel
superior de calitate și eficiență.
Supunînd unei analize exigente
realizările din eipclnalul 1981—1985,
in cuvintarea rostită in cadrul șe
dinței Comitetului Politic Executiv,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că, față de posibilitățile pe care
le avem și dc ceea ce trebuia să
realizăm — și puteam să realizăm —
nu putem să fim De deplin
.mulțumiți cu rezultatele obținu
te. mai ales în anul 1985. Cu
deosebire, secretarul general al
partidului a criticat o serie de gre
șeli și lipsuri legate de organizarea
activității intr-o serie de ramuri in
dustriale la începutul anului trecut
— care au generat anumite rămineri
în urmă ce, au fost recuperate în cea
mai mare parte pină in septembrie .—
dar mai ales faptul că nu au fost
aplicate la timp toate măsurile sta
bilite în luna septembrie privind or
ganizarea producției, a schimburilor
de lucru, spre a se asigura deșfășu- ■
rarea normală a activității economi
ce în trimestrul IV. Desigur, prin
măsurile luate ulterior, situația, s-a
redresat în a doua jumătate a lunii
noiembrie și, ca atare, in această
ultimă parte a anului s-a asigurat o
desfășurare relativ ndrmălă a activi
tății din industrie, dar nu la nivelul
posibilităților..
Cti toată exigenta a subliniat secre
tarul general al partidului că ase
menea stări de lucruri negative nu
trebuie să se mai repete sub nici o
formă, că nici un fel de justificări
nu pot fi admise în ce privește re
zultatele nesatisfăcâtoare dintr-o ra
mură sau alta. în această privință
este necesar să se acționeze cu mai
multă consecvență și cit toată răs
punderea pentru lichidarea lipsurilor
existente în sectorul energetic — care
a creat o serie de greutăți în des
fășurarea normală a activității eco
nomice — în industria metalurgică,
chimică, ale căror nerealizări au avut
o influență negativă în îndeplinirea
cu bune rezultate a planului de dez
voltare economică, precum și în dife
rite unități din Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rul Industriei Ușoare, ministere care
nu au realizat integral planul pe luna
ianuarie din acest an —.lună in care,
(Continuare în pag. a Ill-a)

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar general a! ’ Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, viheri,
pe Hassan Aii. membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției, mi
nistrul comerțului al Republicii Irak,
președintele părții , irakiene în Cț>misia mixtă guvernamentală de coo
perare economică, tehnico-științifieă
și de. comerț, ale cărei lucrări se des
fășoară la București.
Oaspetele a mulțumit pentru pri
*
imirea acordată și a arătat că are
plăcuta misiune de a transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din partea
președintelui Irakului, Saddam Hus
sein, un salut cordial și cele mai
bune urări de prietenie, fericire per
sonală și sănătate, iar poporului ro
mân progres și prosperitate.
. Șeful statului român a mulțumit
iși a rugat, la rîndul său, să se transȘmită președintelui Saddam Hussein
isentimentele sale prietenești, iar po
porului irakian urări de sănătate și
'fericire, de îndeplinire a năzuințelor
de pace și bunăstare.
în timpul întrevederii a fost apre
ciat stadiul relațiilor de colaborare

economică și in alte.domenii de ac
tivitate' di.ntfe1 România și irak și a
fqst manifestată hqtănreajle a se
identifica șț folosi noi căi și mijloace
de adincire și diversificare a conlu
crării multilaterale, de lărgire a
schimburilor comerciale, corespunză
tor posibilităților sporite oferite de
economiile naționale ale celor două
țări. S-a .exprimat convingerea că
lucrările actuale ale-comisiei mixte
vor contribui Ia intensificarea cola
borării și cooperării româno-irakiene,
în interesul și. spre; binele ambelor
popoare. ,
Au -fost abordate, de asemenea,
unele probleme actuale ale situației
politice internaționale.
Referindu-se la situația deosebit
de încordată existentă in lume, pre
ședintele României, t o va r ă ș u i
Nicolae Ceaușescu. a subliniat că
problema fundamentală a zilelor
noastre o constituie oprirea cursei
Înarmărilor, in primul rind a celor
nucleare, ‘asigurarea păcii, securității
și conlucrării, pașnice intre națiuni,
în acest‘context, a. fost Subliniată cu
tărie necesitatea de a se face totul

pentru evitarea confruntărilor mili
tare și pentru soluționarea politică,
prin tratative, a stărilor de încordare
și conflict dintre state. Șeful statului
român a reafirmat poziția țării noas
tre referitoare la războiul dintre Irak
și Iran, subliniind că România s-a
pronunțat și se pronunță ferm pen
tru încetarea imediată a acțiunilor
militare, pentru retragerea trupelor,
și de o parte și de alta, în interiorul
frontierelor recunoscute pe plan in
ternational, pentru trecerea la solu
ționarea politică a tuturor probleme
lor existente între cele două state.
Aceasta ar fi în folosul ambelor țări
și popoare, ar servi cauza păcii,
securității și stabilității in această
parte a globului și in intreaga lume.
La întrevedere, desfășurată înt-r-o
atmosferă cordială, a participat Ion
M. Nicolae, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române
în comisia mixtă.
Au fost prezenți Mihai Diamandopol, ambasadorul tării noastre la
Bagdad, si Safa Saleh Mahdi Al'Falaky, ambasadorul Irakului la Bucu
rești.

Mai mult cărbune pentru asigurarea
bazei energetice a țării!
Realizareo integrală, zi de zi, a planului !o extrac
ția de cărbune și de minereuri reprezintă în' mo
mentul de față o sarcină economică de cea mai
măre importanță, de care depinde îndeplinirea
exemplară a pionului și a programului . suplimentar
de producție industrială, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., program elaborat in
spiritul orientărilor și indicațiilor secretarului general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Demn de
remarcat este faptul că. acționînd cu dăruire și abne
gație - în abataje, cariere, preparați! și .flptațij oamenii muncii din acest sector de activitate nu nu
mai că și-au realizat sarcinile de plan pe luna
• ianuarie, ci au obținut și însemnate producții supli
mentare. în ampla bătălie de a da țării cit mai mult
cărbune, de bună calitate, cele moi însemnate re
zultate le-au obținut oamenii muncii din cadrul Com
binatului minier Valea Jiului, Combinatului minier
Rovinari, Combinatului minier Ploiești, întreprinderilor
miniere Sărmășag, Voivozi ș.a. Rezultatele înregistrate
de la începutul anului și pină în prezent de oamenii
muncii din acest vital sector de activitate al econo
miei demonstrează că s-a acumulat o experiență va
loroasă in ce privește organizarea muncii, că există
identificate și puse in valoare suficiente tezerve de

cărbune, că există dotarea tehnică necesară pentru
îndeplinirea și depășirea in continuare a planului de
producție.
in prezent, cu toate condițiile atmosferice mai puțin
favorabile din primele zile ale lunii februarie, da
torate căderilor ■ abundente de zăpadă și viscolului,
în toate bazinele miniere se acționează cu dîrzenie
și hotărire pentru desfășurarea neîntreruptă a acti
vității productive și creșterea susținută a producției de
cărbune și minereuri. Sarcinile ce revin, in continuare,
minerilor sînt deosebit de complexe și mobilizatoare.
Ca atare, trebuie luate toate măsurile pentru men
ținerea unor ritmuri ridicate de producție și livrarea
grabnică spre termocentrale a cărbunelui aflat în
stoc la unitățile miniere. în acest sens, este necesar
ca toate organizațiile județene de partid pe teritoriul
cărora există unități miniere să ia măsuri adecvate
pentru sporirea producției, pentru încărcarea opera
tivă o vagoanelor și buna aprovizionare a termocen
tralelor cu cărbune și a flotoțiilor cu minereuri.
în grupajul nostru de azi ne vom referi la măsu
rile luate, la modul in care se acționează pentru
creșterea producției de cărbune și minereuri în citeva
importante unități miniere.

O direcție sigură de acțiune:
UTILAJELE - FOLOSITE CU INDICI SUPERIORI
Minerii din cele 11 întreprinderi
ale bazinului carbonifer din Vajea.
Jiului silit ferm hotăriți să-șt înde
plinească exemplar sarcinile de plan
pe acest an, potrivit cărora trebuie
să extragă cu 2,5 milioane tone căr
bune mai mult decit in anul tre
cut, din care o parte însemnată este
destinată fabricării cocsului meta
lurgic și semicocsului.
— Acționind in spiritul orientări
lor și obiectivelor subliniate de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. privind
dezvoltarea bazei de materii prime
și resurse energetice a țării, consi
liile oamenilor muncii din combina
tul și întreprinderile miniere din
Valea Jiului, sub directa îndrumare
a organelor și organizațiilor de
partid, au stabilit o serie de măsuri
concrete, cu termene precise in ve
derea realizării exemplare a planu
lui de producție pe anul 1986, extra
gerii suplimentate a unor cantități
cît mai mari de cărbune, ne-a spus
ing. Benone Costinaș, director teh
nic cu producția al combinatului.
Mai concret, avem în vedere în pri
mul rind' punerea cit mai rapidă în
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție, cum sînt cele de la minele
Valea de Brazi și Lupeni-Sud, care
vor cqntribui, în mod substanțial. la
sporirea producției de cărbune. Sînt
stabilite măsuri și,avem create toate
condițiile pentru a menține perma
nent în funcțiune ceT puțin 30 de
abataje, frontale datate cu complexe
cu susținere și tăiere mecanizată a
cărbunelui, din care patru de mare
productivitate, cu un rândament de
1 000 tone cărbune pe zi. De fapt,
obiectivul central al activității con

ducerilor tehnice ale combinatului și
ale minelor il . constituie creșterea
productivității muncii, aceasta fiind
principala direcție de acțiune pentru
a ne putea îndeplini și depăși sarci
nile de plan ia producția de cărbu
ne cocsificabil și energetic. Si tre
buie să recunoaștem că mai sînt
încă însemnate rezerve în această
direcție.
— Ce măsuri se iau pentru valo
rificarea rezervelor existente ?

In unitățile Combinatului
minier din Valea Jiului
— în principal, măsurile stabilite
vizează folosirea intensivă, la para
metri proiectați a complexelor meca
nizate, a combinelor dc abataj și de
înaintare, a tuturor utilajelor, in așa
fel incit să se poată realiza sporu
rile de producție prevăzute pentru
fiecare mină în parte. Ca atare, :n
toate unitățile miniere se acționează
pentru creșterea numărului de pos
turi direct. productive în abataje, ri
dicarea calificării profesionale a mi
nerilor și electromecanicilor, întări
rea ordinii și disciplinei la fiecare
loc de muncă. Mai precis spus, in
acest an numărul de posturi in aba
taje va crește cu cel puțin 700 dc
mineri. Totodată, vor urma diferite
cursuri dc calificare în meseriile de
mineri, lăcătuși și electricieni de
mină peste 3 000 de oameni, iar la
cursurile dc perfecționare a- pregă
tirii profesionale vor participa a-

proape 9 000 de mineri, maiștri, teh
nicieni și ingineri.
Ca urmare a măsurilor luate, la
minele Vulcan, Lonea, Paroșeni,
Dilja și Lupetii s-au extras impor
tante cantități de cărbune peste
plan. De fapt, pe ansamblul Combi
natului, luna ianuarie s-a încheiat
cu o producție suplimentară de 7 400
tone huilă spălată pentru cocs,
5 100 tone brichete, 35 500 tone căr
bune energetic. Cum s-a acționat
practic pentru obținerea acestor re
zultate ? La mina Vulcan, de pildă,
încă din primele zile ale anului s-a
pus un accent deosebit pe pregătirea
temeinică a fronturilor de lucru.
Drept urmare, la lucrările de deschi
deri se înregistrează un plus de
2 000 m 1. Așa a fost posibil să fie pre
date producției o serie de noi abata je
cu o capacitate de 400 tone cărbune pe
zi, ceea ce a contribuit la depășirea
sarcinilor de plan. Totodată, condu
cerea tehnică a minei a studiat și
fundamentat cu îndrăzneală și com
petență un program de mecanizare
masivă a extragerii cărbunelui. Pină
la sfîrșitul acestui an se vor pune
în funcțiune cinei abataje mecani
zate, din care două de mare înălți
me și productivitate. După cum afirma ing. Iosif Bocan, directorul
minei, pină la sfirșitul anului, pro
ducția medie zilnică de cărbune va
crește cu circa 20 la sută.
La PAROȘENI — colectiv fruntaș
în anul trecut — deși prevederile de
plan au crescut în acăst ah tu' 409
tone cărbune pe zi, datorită gradu
lui înalt de mecanizare al întregului
(Continuare în pag. a

LA ORDINEA ZILEI

Intensificarea contractărilor
de produse agroalimentare
Este bine, cunoscută importanța deosebită o acțiunii
de contractare la fondul de stat a unor cantități spo
rite de produse agroalimentare, ca bază a inten
sificării schimbului de mărfuri dintre sat și oraș. în
mod expres, conducerea partidului, personal tovarășul
Nicolae Ceaușescu au subliniat co in această peri
oadă organele și organizațiile de partid, consiliile
populare, cooperativele de. producție, achiziții și des
facere a mărfurilor, întreprinderile contractonte tre
buie Să acorde o atenție centrală încheierii contrac
telor cu gospodăriile populației, condiție de cea mai
mare importanță pentru realizarea autoaprovizionării.
pentru bunul mers ol economiei noționole. înțelegind
însemnătatea cetățenească, patriotică a acestei sar
cini, un mare număr de producători au incheiot con
tracte, la ordinea zilei fiind acum suplimentarea aces
tora.
Din analiza datelor centralizate la 1 februarie o.c.
de ministerul de resort reiese că cele mai bune re
zultate s-au obținut in județele ARGEȘ, TIMIȘ, VÎLCEA Șl SECTORUL AGRICOL ILFOV. De pildă, la
1. februarie, județul Argeș înregistra depășiri'față d^
plan la contractările de carne de vacă, de porc,, de
oaie și de pasăre, lapte de vacă, ouă ș.a. ; județele
Timiș ,și‘Vilcea aveou depășiri la contractările de car
ne-de pasăre și ouă; Sectorul agricol-Ilfov - la car
nea» de-vacă, lapte și ouă.

în

contrast

se

prezintă

lucrurile

în

județele
unde
rezultatele sint sub posibilități. Astfel, in județele
Mehedinți și Brașov se înregistrau serioase rămineri
in urmă la contractările de carne de vacă și de oaie ;
județul Giurgiu, deși înregistra depășiri la contractă
rile de carne de pasăre, iar Prahova Io laptele de
vacă, ambele județe sint rămase in urmă la contrac
tările de carne de porc, de oaie și de vacă.
Este necesar, de asemenea, să se ocționeze mai
energic la contractarea cartofilor, îndeosebi îrt ju
dețele Harghita, Sibiu și Galați, a legumelor - in
Județele Caraș-Severin, Sibiu, Bacău, Galați, Harghita
și Mehedinți.
MEHEDINȚI,

GIURGIU,

PRAHOVA,

BRAȘOV,

COOPERATORI, CETĂȚENI CU GOSPODĂRII PERSO
NALE DE LA SATE Șl ORAȘE I
INCHEIAȚI CONTRACTE PENTRU CANTITĂȚI CÎT MAI
MARI DE PRODUSE AGROALIMENTARE, ASIGURAȚI
ÎNDEPLINIREA SI DEPĂȘIREA LOR, PENTRU A CON
TRIBUI LA BUNA APROVIZIONARE A POPULAȚIEI, LA
DEZVOLTAREA GENERALĂ A TĂRII 1
INDEPLININDU-VÂ ACEASTĂ ÎNDATORIRE CETĂȚE
NEASCĂ, RĂSPUNDEȚI SPRIJINULUI ACORDAT DE
CLASA
MUNCITOARE,
CERINȚELOR
DEZVOLTĂRII
ECONOMICE A PATRIEI, SPRE BINELE TUTUROR, AL
ÎNTREGULUI POPOR I

IN PAGINA A V-A
prezentăm experiența unor localități din județul Con
stanta11 ÎNCHEIEREA SI SUPLIMENTAREA CONTRACTELOR IMPUN STRINSA CON
LUCRARE A CONSILIILOR POPULARE CU CETĂȚENII
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CREȘTEREA CALITĂȚII
MUNCII DE PARTID

Fapte, inițiative, preocupări
DIN JUDEȚELE ȚĂRII

O nouă gară bucureșteană:

creșterii eficienței activității economice
1. CE EXPERIENȚE DIN STILUL Șl METODELE DE MUN
CA ALE COMITETULUI DE PARTID, ALE ORGANIZAȚIILOR
DE BAZA ȘI-AU DOVEDIT EFICIENȚA ÎN ANUL TRECUT ?
2. CE VA PROPUNEȚI PENTRU PERFECȚIONAREA Șl
GENERALIZAREA LOR IN ACEST AN IN VEDEREA CRES
TERII CALITĂȚII Șl EFICIENTEI MUNCII POLITICO-ORGĂNIZATORICE IN MOBILIZAREA COMUNIȘTILOR, A OA
MENILOR MUNCII LA ÎNFĂPTUIREA EXEMPLARĂ A SAR
CINILOR ECONOMICE?

Din cuvîntarec tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C.1 al
P.C.R. rezultă Cu toată limpezimea aprecierea secreta
tului general al partidului după care, atit în ceea ce
este bun, îri realizările obținute în anul precedent, în
cincinalul de curînd încheiat, cît și în lipsurile existen
te este prezentă șt se oglindește și activitatea desfășu-

23 AUGUST"

rată de organele și organizațiile de partid, modul în
care ele au reușit să organizeze și să conducă întrea
ga activitate, să asigure unirea eforturilor tuturor oame
nilor muncii la înfăptuirea hotărîrilor partidului. Cu deo
sebită claritate este subliniată, de asemenea, necesita
tea întăririi exigenței, răspunderii organelor și organi
zațiilor de partid pentru înfăptuirea planurilor și progromelor de dezvoltare economico-socială, pentru perfecțio
narea felului lor de muncă, întreaga lor activitate tre
buind să se reflecte in rezultatele concrete obținute în
îndeplinirea planului și sarcinilor suplimentare, în reali
zarea exportului - acestea constituind,-de fapt, cel mai
fidel criteriu de opreciere a nivelului și eficienței muncii
de partid.
Pornind de la asemenea exigențe, publicăm in con
tinuare, in cadrul anchetei, la rubrica noastră, alte două
răspunsuri primite la redacție.
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REZULTATELE IN ÎNDEPLINIREA Șl DEPĂȘIREA PLANULUI
CRITERIU DE APRECIERE A ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIEI DE PARTID
1. în ce constă experiența bună a
organizației noastre de partid 1 în
primul rind, intf-un dialog perma
nent cu comuniștii, cu ceilalți oa
meni ai muncii din secțiile și. atelie
rele uzinei pe toate temele stringen
te ale indeplinirii sarcinilor de plan.
Nu a existat obiectiv important, pro
blemă deosebită — fie că privea re
cuperarea restanțelor, îmbunătățirea
calității, produselor, perfecționarea
organizării muncii. întărirea ordinii
și disciplinei, asimilarea unor noi
produse etc. — care să nu fi fost dis
cutate in comitetul de partid sau
consiliul oamenilor muncii, in adu
nările generale ale organizațiilor de
bază sau in grupele sindicale. în același timp, ne-am debarasat in mare
parte de ședințele lungi și anoste, in
care erau supuse dezbaterii teme ge
nerale, in care se prezentau rapoarte
călduțe care nu lăudau, dar nici nu
criticau pe nimeni, cu alte cuvinte
care nu spuneau nimic. Am elimi
nat. de asemenea, din practica mun
cii noastre tendințele de a căuta jus
tificări pentru nerealizarea de către
unii a atribuțiilor și răspunderilor
care le revin — tendințe sever cri
ticate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
si in recenta cuvintare la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. Discuțiile asupra unor
aspecte concrete, atit pozitive cît
Si negative, in ceea ce priveș
te. spre exemDlu. intărirea ordi
nii și disciplinei la locul de muncă,
creșterea indicilor de utilizare a mașinilor-unelte. îmbunătățirea calității
produselor etc. au determinat creș
terea spiritului de exigență și com-

bativitate, a răspunderii comuniștilor, ca și a celorlalți oameni ai munoii pentru îndeplinirea sarcinilor ce
ne revin. Strîns legat de aceasta aș
dori să mai Subliniez preocuparea co
mitetului de partid, a organizațiilor
de bază pentru ca fiecare comunist
să fie, așa cum ne cere secretarul
general al partidului, un adevărat
exemplu mobilizator pentru ceilalți
oameni al muncii. în acest scop a
fost acordată o deosebită importanță
conținutului discuțiilor individuale
cu fiecare membru de partid, au fost
folosite mai bine mijloacele de pro
pagandă vizuală și auditivă : panou
rile fruntașilor, gazetele de perete,
emisiunile stației de radioamplifica
re etc.
2. în mod concret, cea mai impor
tantă preocupare a noastră pentru
acest an este aceea de a mobiliza
comuniștii să se situeze în fruntea
acțiunii de introducere pe scară și
mai largă a progresului tehnic în
toate sectoarele întreprinderii. Orga
nizațiile de bază și-au propus, să atragă in această amplă acțiune între
gul colectiv de muncitori, maiștri,
tehnicieni din sectoarele de prelu
crare. De pe acum numeroși comu
niști din activul de partid acționează
în comisii de studiu și aplicare a unor noi tehnologii. Un prim succes
l-am și înregistrat : punerea in
funcțiune a primei linii automate de
sudură, creație a unui colectiv din
uzină, linie ce va fi folosită la rea
lizarea diverselor repere și piese ne
cesare utilajelor cu care va fi dotată
Centrala atomoelectrică de la Cerna
vodă. Cea mai mare parte din agre-

gatele și utilajele acestei linii au
fost realizate prin autoutilare. Con
comitent cu această preocupare,. o
atenție deosebită ne-am propus să
acordăm mobilizării comuniștilor la
realizarea tuturor celorlalte măsuri
care determină creșterea productivi
tății muncii : organizarea perfectă a
fluxului de fabricație, intărirea ordi
nii și disciplinei in muncă, organi
zarea unei intense și largi acțiuni de
perfecționare profesională a întregu
lui colectiv. Circa 2 500 de muncitori,
maiștri și cadre tehnice își lărgesc
in prezent orizontul de cunoștințe
teoretice și practice în cadrul forme
lor de perfecționare profesională or
ganizate. Profesorii lor sint cei mai
buni, cei mai bine pregătiți specia
liști ai uzinei. Sarcina de creștere a
productivității muncii cu circa 15 la
sută, prevăzută pentru acest an, va
fi astfel nu numai îndeplinită, ci și
depășită la majoritatea operațiilor
tehnologice. Toată această activitate
se va desfășura, bineînțeles, pe fon
dul unei preocupări de buni gospo
dari, folosindu-se mult mai rațional
metalul. Ne-am propus ca în acest
an coeficientul de folosire a fiecărei
tone de metal să se ridice la 96 la
sută. De asemenea, un principal obiectiv pe care ni l-am propus este
ca la fiecare milion de lei producțiemarfâ să reducem simțitor consumu
rile energetice față de cele din anul
1985.

Nicolae BOANCA

secretar al comitetului de partid
de la întreprinderea de utilaj
chimic Ploiești

EXTINDEREA EXPERIENȚEI COLECTIVELOR FRUNTAȘE
UN OBIECTIV DE MARE ÎNSEMNĂTATE
1. Pentru oamenii muncii de la
întreprinderea mecanică Bistrița,
anul 1985 a constituit nu doar anul
consolidării prestigiulițj unei mărci
de fabrică cu numele „MEBIS", ci și
anul cel mai rodnic din scurta isto
rie a unității. Se poate spune că am
făcut un pas decisiv în ceea ce pri
vește maturizarea responsabilității
comuniste a colectivului. Argumente?
îndeplinirea și depășirea ritmică, de
cadă cu decadă, lună de lună, a tu
turor indicatorilor de plan. Dintre mo
dalitățile de acțiune ale comitetului
de partid, ale birourilor celor 16 or
ganizații de bază pentru obținerea
acestor rezultate, aș vrea să mă refer
Ia organizarea și activizarea colecti
velor fruntașe in muncă. Din cele
șase colective fruntașe, cel ce fiin
țează in cadrul atelierului de trefilare și-a depășit sarcinile anuale
de plan cu 11.3 la sută, ceea ce în
seamnă cu 4,3 procente peste media
obținută pe ansamblul întreprinde
rii. La fel stau lucrurile in cadrul
colectivelor fruntașe de la secțiile
elemente hidropneumatice. sculărie
ș.a., fapt ce atestă că printr-o per
severentă activitate politico-organizatorică am reușit să structurăm microcomunități umane în care spiritul
revoluționar, de exigență și combati
vitate, dar și de întrajutorare și sti
mă reciprocă, preocuparea pentru
perfecționarea profesională și ridica
rea gradului de cultură generală,
pentru creșterea răspunderii perso
nale și colective in îndeplinirea
exemplară a sarcinilor de producție

Zi de• iarnă, la Piatra
Neamț, Printre sute de autobuze și autocamioane
carp, conectind energii
umane și fluxuri tehnologice, conferă zilnic necitadele moodihnă acestei
<
derne din îmbrățișarea
calmă a naturii sadoveniene, un vehicul obișnuit...
Abia ieșit pe poarta Cen
trului teritorial de calcul
electronic, se așterne gos
podărește la drum. Ținta
călătoriei — întreprinderea
de calculatoare electronice
din București, reper de
seamă al afirmării crea
ției tehnico-științifice ro
mânești la noi cote de
calitate și eficiență. De
acolo, vehiculul va prelua
și transporta acasă, cu
maximă atenție, un echi
pament electronic nou.
Binecunoscute în țară și
peste hotare, noile produse
ale I.C.E. — din familiile
CORAL și INDEPENDENT,
bunăoară — sint mesageri
de inaltă competență ai
progresului tehnic. Un ase
menea microcalculator este
mult așteptat, la acest
inceput de an si de nou
cincinal, și de tînărul colectiv de informaticieni al
C.T.C.E. Piatra Neamț in
mijlocul căruia ne-am aflat de curind.
„Avind in vedere apa
riția și răspindirea rapidă
a microcalculatoarelor, se
spunea intr-o scrisoare pri
mită pe adresa redacției,
am propus ca echipa
ment de calcul mai eco
nomic pentru cele două
activități („pregătirea tes
tării" si activitatea de „tes
tarea și pregătirea exploa
tării") microcalculatoarele
(I și CORAL) în locul calcu
latoarelor de capacitate me
dic (FELIX C 256/512)“. Ex primind un interes viu, pro
priu aoestui colectiv, pentru
afirmarea noului, pentru

s-au afirmat cu putere. De altfel, aceste aspecte și altele au constituit,
prin grija birourilor organizațiilor de
bază, teme și subiecte ale edițiilor
permanente sau speciale ale gazete
lor de perete, ale emisiunilor săptăminale ale stației de radioamplifi
care, microexpozițiilor din holurile
secțiilor de producție, graficelor de
urmărire a intrecerii socialiste, ale ce
lor privind dinamica realizărilor pe
echipe și formații de lucru.
2. în lumina documentelor Plena
rei C.C. al P.C.R. din noiembrie anul trecut, a cerințelor, orientărilor '
și indicațiilor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv
ăl C.C. al P.C.R.. in centrul preo
cupărilor comitetului de partid, ale'
birourilor organizațiilor de bază Vor
sta in acest an creșterea calității și
eficienței întregii activități pollticoorganizatorice in vederea mobilizării
comuniștilor, a tuturor oamenilor
muncii pentru promovarea de noi
tehnologii, reducerea substanțială a
consumurilor materiale și energetice
și creșterea mai puternică a produc
tivității muncii. Aș vrea să amin
tesc faptul că s-a trecut de pe
acum la înlocuirea unui important
număr de repere ce se obțineau din
laminate prin utilizarea de semifa
bricate turnate prin proce'dee mo
derne. Numai pe seama modificării
unui număr de 14 tehnologii, esti
măm economii de peste 7 milioane
lei anual. Totodată, încă din primele

zile ale lunii ianuarie, din inițiativa
comuniștilor a inceput să-și desfă
șoare activitatea un colectiv interdisciplinar pentru recondiționarea
pieselor de schimb și a subansamblelor. Vom acorda, de asemenea, o
atenție deosebită creșterii mai ac
centuate a productivității muncii pe
baza organizării științifice a produc
ției și a muncii, asigurînd folosirea
rațională a mijloacelor tehnice exis
tente, perfecționarea lor, a tehnolo
giilor de fabricație, extinzind auto
matizarea și mecanizarea proceselor
de fabricație acolo unde este nece
sar. In același timp, analizîhdu-ne in
spirit critic și autocritic propria ac
tivitate, pentru a ne înfăptui cu înal
tă răspundere toate sarcinile care ne
revin, așa cum ne-o cere secretarul
general al partidului, comitetul de
partid iși propune. ~ intre altele. pentru acest ah ca obiectiv principal — trăgind invăfost
tămintele atit din ceea ce a __
pozitiv, cit și din neajunsurile ce
s-au manifestat în munca noastră in
cursul, anului trecut — îmbunătățirea
substanțială a activității de organi
zare și perfecționare a pregătirii pro
fesionale a tuturor membrilor colecti
vului, precum și de generalizare a
experienței fruntașilor și colectivelor
fruntașe.

Alexandru MITRAȘCA

secretar al comitetului de partid
de la întreprinderea
mecanică Bistrița

optimizarea activității — nalitate, disciplină, rigoa
preocupare existentă deo re.
potrivă la nivel decizional
Sint însușiri pfe care
și materializată în contrac acest colectiv și le-a mo
delat treptat in întregul
te de dotare — acest gind,
al tânărului informa,ti cian
proces evolutiv al infor
Ion Todiroaie, se întîlnea
maticii nemțene. Aportul
cu preocuparea conducerii acesteia, in plină extensiu
Centrului
teritorial de ne, la optimizarea rezulta
calcul electronic din Pia
telor întreprinderilor s-a
tra Neamț, a forului tu
concretizat, în anul 1985,
telar — consiliul popular
intr-un număr de 313 apli
județean — pentru intensi
cații, pentru 104 beneficiari
ficarea pregătirii in ve
derea primirii unui echi
pament nou, de înalt ran
dament. S-a efectuat cal
culul eficienței economice
(se elimină consumul de.
hîrtie de calculator și de
cartele de calculator, creș
te capacitatea de prelucra
re), s-a studiat transferabilitatea pe microcalcula
torul CORAL 4 030 a unor
aplicații proiectate și ex
ploatate anterior pe calcu
latoarele FELIX. în oc
tombrie. Centrul de calcul
(față de 8 aplicații pentru
a încheiat primul contract 5 beneficiarii in 1973 sau
economic în domeniul nou
127 aplicații pentru 49 belui echipament.
neficiari in 1978).
1___
Vestea unei noi dotări a
împreună cu directorul
trezit bucurie în cadrul în
Centrului
teritorial
de
tregului colectiv. Se fac calcul electronic din Piapregătiri,
se perfecțio tra Neamț, ing. Grinează pregătirea teoretică gore Bulai, reparcurgem
și practică. Asemeni unui succint
momente
ale
indicator pe un drum de re
„ancorării" acestei institu
porter, scrisoarea primită
ții in „solul" economicode pe plaiuri nemțene a
soctal al Neamțului. în
deschis, acolo, la fata locu
1973, anul înființării, cen
lui, orizonturi mai largi,
trul dispunea de mijloace
către preocupări și cerințe
tehnice modeste, dar reu
pe măsura noului stadiu
nea — către un scop pre
al dezvoltării societății
cis, însuflețitor — talentul
noastre.
și competența un-ui mă
nunchi de foarte tineri
Un echipament informa
tic nou înseamnă, mai în- economiști, informaticieni,
tîi și întii, un sprijin im matematicieni și ingineri,
formați în școala supe
portant pe care ii primește
economia județului res
rioară românească, in anii
pectiv. La nivelul colecti
imediat următori Con-:
vului de informaticieni.
greșului al IX-lea al paracest „oaspete", microcal
tidului. Nevoia de confirmare în faptă, de autoperculatorul CORAL, aduce cu
sine exigențe noi, impune
fecționare — caracteristică
spirit de echipă, profesio- . pentru această generație.

de pionieri ai informaticii
nemțene — avea să șe îm
plinească in anii caro
au urmat prin lucrări
deosebit de utile, aprecia
te de parteneri, beneficia
rul principal fiind dezvol
tarea intensivă a județului
Neamț din ultimele cinci
nale..
— Activitatea Centrului
teritorial de caicul electro
nic nemțean iși află rădă-

stațiunea Păltiniș — județul Sibiu

cativ : evacuarea călătorilor se face
in cel mult trei — patru . minute,
dată fiind corespondența ingenioasă
cu stația de metrou.
Cum era de așteptat, construirea
gării „23 August" a impus și con
struirea unui important complex
comercial, care include unități ali
mentare, de textile, încălțăminte,'
produse electrice și electrocasnice,
chimice și de feronerie, o florărie,
o piață agroalim<vttară și altele.
Așa că, o dată ieșit din schimb,
muncitorul iși poate face cumpă
răturile necesare aici,' la cițiva pași
de locul de muncă și la' cițiva pași
de gară.
într-un viitor apropiat, după cum
ne informează șeful serviciului teh
nic de la Regionala Cailor Ferate
— București, inginerul ’ Alexandru
Păduraru, ca urmare a indicațiilor
secretarului general al partidului,
se va termina sisterhatizarea stra
dală de-a lungul căli fe'rate cuprin
se intre gara „23 August" și Titan.
Și. ca o noutate de Ultimă oră, în
curind, ne asigură interlocutorul
nostru, dispozitivul de linie al gării
„23 August" se va centraliza electrodinamic, în scopul creșterii, si
guranței și regularității circulației..
O gară nouă deci,_care se alătură
celorlalte gări ale Capitalei, îmbogățindu-i peisajul, modernizîndu-I,
ca orice nou edificiu din ultimul
timp.

Marta CUIBUS
■ t

SESIUNILE CONSILIILOR POPULARE

Continua afirmare a inițiativei cetățenești
I
în lumina multiplelor răspunderi, de cea mai mare
Însemnătate în viața economică și politico-socială cu
care sint investite organele locale ale puterii de
stat, sesiunile consiliilor populare desfășurate recent
au constituit evenimente marcante in viața fiecărei
localități, a fiecărui județ. Deputății, avind girul răs
punderii concetățenilor ce i-au ales, au prezentat in
fața forului puterii de stat locale bilanțul unei pe
rioade in care împlinirile localității, ale județului con
stituie o parte integrantă a rodnicelor eforturi ale po
porului depuse in recentul cincinal, au dezbătut căile și
acțiunile necesare pentru îndeplinirea optimă a preve
derilor intiiului an al celui de-al optulea cincinal. Și
este semnificativă preocuparea, in .lumina indicațiilor
și îndemnurilor tovarășului Nicolae' Ceaușescu, pentru
o nouă calitate și in activitatea consiliilor populare —
in primul rind prin generalizarea experiențelor bune
dobmdite in cincinalul trecut, prin îmbogățirea lor cu

noi inițiative, prin mobilizarea colectivelor de oameni
ai muncii, a tuturor cetățenilor Ia traducerea in viață
a politicii partidului privind dezvoltarea cconomicosocială a localităților, a întregii pairii. Astfel, recen
tele sesiuni ale consiliilor populare, prezentind bilanțul
împlinirilor din localitățile sau județele respective,
au analizat, totodată, exigent, critic și autocritic, acele
laturi și verigi a căror activitate se cere perfecțio
nată. Sarcină de mare răspundere, avind în vedere
largul evantai al atribuțiilor consiliilor populare in
raza teritorială, dar pe deplin realizabilă, datorită ca
pacității lor de a cuprinde toate domeniile vieții so
ciale, acționind prin deputății lor, prin organizațiile
de masă și obștești.

Despre această activitate. reflectată în sesiunea
Consiliului popular orășenesc Urziceni — in rindurile
ce urmează.

planul ciricir®, la toți indicatorii,
Ordine de zi... cît viața incă
din luna noiembrie anul trecut.
orașului : »Cha*r atit de încărca- ' (De altfel, toate intreprinderile ora

tă ?“ — am intrebat-o pe tovarășa
Iuliana Tănase, președintele comite
tului executiv al consiliului popular
orășenesc, in legătură cu ordihea de
zi a sesiunii, cuprinzînd nu mai pu
țin de nouă puncte.
— încercați s-o „comprimați" și
veți vedea că fiecare din cele nouă
puncte, de la „Proiectul de hotărire
privind
dezvoltarea economico-so
cială in profil teritorial pe 1986“
pină la „Discuții", este indispensabil.
Dar ceea ce contează este bogăția
nu a ordinii de zi, ci a conținutului
ei. Cit viața unui oraș tinăr, cum
este Urziceniul.
— Tinăr... de citeva veacuri ?
— Nu. de două decenii și ceva,
Căci veacurile de atestare istorică
a orașului n-au însemnat decît un
drum tirșit prin istorie, parcă al
unui bătrin. mereu mai îmbătrînit,
încercind să ie sprijine de o cirjă
numită „fabrică de cărămidă", sau
o moară. în rest — căsuțe coșcovite
de ani. Urziceniul tinăr de care vor
beam ? E mai bine să-l vedem
oglindit în viața lui și in punctele
ordinii de zi a sesiunii.

Oamenii industriei „de
vîrf“ - la înălțime. Un Prim
reper al conținutului luării de cuvint
a deputatului Virgil Băncilă de la
întreprinderea de ferite pentru
industria electrotehnică : colectivul
acestei moderne unități a îndeplinit

simțim deopotrivă părtași,
deopotrivă răspunzători de
soarta datelor, a soluțiilor
pe care le punem la indemînă consiliilor oamenilor
muncii...
Pentru ca această asis
tență să fie cit mai compe
tentă și cit mai operativă,
în colectivul de informaticieni se întilnește o meri
torie emulație pentru autodepășire, pentru însușirea

șului au intrat in noul cincinal eu

satisfacția îndeplinirii celui prece
dent). Una din cauzele acestei împli
niri ? Oamenii, calitatea muncii lor.
„De altfel calitatea începe cu omul".
Tocmai de aceea, deputatul insistă
asupra formării și perfecționării
omului — condiție indispensabilă a
îndeplinirii obiectivelor acestui an.
Concret, la locul de muncă, anul
1986 va însemna : o productivitate a
muncii de 617 455 lei pe persoană, ca
și intrarea în funcțiune a noii
secții de perii pentru motoare elec
trice. O cifră semnificativă : anul
1986 va întări prestigiul industrial al
UrZiceniului, a cărui producțtemarfă se va apropia de trei miliarde
lei. Cit a întregului județ Ialomița
de-acum două decenii și ceva 1

„Cînd tradiția e-n pas cu
noul" Par Urziceniul, acest „în
ceput de Bărăgan", n-a renunțat la
vechea sa tradiție agricolă. Ba dim
potrivă. O dovedesc recoltele din an
în an sporite, in cooperativa agri
colă și I.A.S., obținute pe cele peste
2 800 hectare, produsele de la sec-

ticii nemțene. implică intr-un fel sau altul pe
fiecare membru al aces
tei familii de informa..."___
ticieni. în timp ce în ate
liere actualele echipamen
te lucrează zi și noapte
pentru onorarea lucrărilor
in curs, oamenii se infor
mează. invață. aplică me
tode noi. Se desfășoară o
intensă activitate de cer
cetare, soldată cu lucrări

Timpul Ceahlăului la ora
calculatorului electronic
tehnicilor noi, a metode
lor celor mai avansate. Se
dau și se cer date bătălii
diurne pentru afirmarea
spiritului de solidaritate
in muncă, pentru optimi
zarea raporturilor omului
cu datele și calculatoare
le, cit și ale oamenilor in
tre ei.
De ce este așa de mult
așteptat noul CORAL ? —
se întreba interlocutorul
nostru. E vorba nu doar
de un echipament, ci de o
treaptă, de o stare psiho
logică, de o „alertă" pro
fesională menită să fructi
fice un moment de virf în
viața și munca acestui co
lectiv. în fond, o treaptă
necesară, mobilizatoare, in
vederea parametrilor la
care sint cerințele ce stau
în fața informaticii româ
nești
pentru
perioada
1986—1990.
întîmpinarea noii dotări,
menită să îmbogățească
zestrea tehnică a informa-

toarele zootehnice cu peste 43 000 de
animale. Dar, „dacă ne comparăm
leu industria, trebuie să o facem por
nind de la atributele acesteia, spu-

însemnări din orașul Urziceni

PORNIND DE LA O SCRISOARE

cinile și își trimite rodul
prelucrărilor
informatice
în fiecare întreprindere
importantă - ne spune
directorul centrului. Acum,
Ia început de an și de
nou cincinal, in fața noi
lor cerințe ale dezvoltării intensive a tuturor
ramurilor economiei naționale, simțim cu inten
sitate cît de utilă poa
te fi munca noastră pen
tru optimizarea procese
lor, a deciziilor din. uni
tățile cu care colaborăm.
Cu ajutorul informaticii se
pun baze optime pentru
folosirea mai bună a re
surselor, pentru moderni
zarea produselor. O probă
de foc a calității lucrărilor
pe care le elaborăm este
confruntarea lor periodică,
în lumina faptelor, acolo
unde se hotărăsc destinele
producției. Invitați întot
deauna în unitățile parte
nere, la ședințele care dez
bat aceste probleme, ne

Pe marea platformă industrială
„23 August" din Capitală s-a dat in
exploatare o nouă gară cu același
nume. Ce a determinat, de fapt,
construirea acesteia ? Transportul
unui mare număr de muncitori,
parte navetiști din satele și comu
nele din jur, angajați ai întreprin
derilor „Republica" și „23 August"
se derula anevoios mai ales în ce
privește încadrarea in orele fixe de
program. în vara anului 1984, secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a vizitat
platforma industrială de aici și
una din indicațiile date s-a referit
tocmai la necesitatea imperioasă a
construirii unei stații C.F.R., comu
nă cu metroul. Indicație materiali
zată în mai puțin de un an și ju
mătate într-o gară — amplasată
deasupra stației de metrou „Repu
blica" — și care cuprinde o sală
de așteptare, case de bilete, peron
cu copertină, două linii ferate cu
peroanele corespunzătoare pentru a
primi și expedia două trenuri si
multan, Menționăm că accesul de
intrare și ieșire in stație sint co
mune cu ale metroului și, totodată,
denivelate cu circulația rutieră.
Gara asigură zilnic călătoria a pes
te 12 000 de oameni ai muncii, cu
zece perechi de trenuri, eșalonate
pe parcursul celor 24 de ore, am
plasate in grafic la orele de schimb
ale personalului muncitor din in\ treprinderi., Și un detaliu semnifi-

cuprinse
în
biblioteca
națională de programe.
Schimburile de experiență,
specializarea, participarea
la manifestări științifice
potențează eforturile de
înnoire a. cunoștințelor, de
afirmare a creativității,
de la lucrarea prezentată
la Colocviul național de
informatică, de la Iași —
„O posibilitate de mode
lare a ratei de evacua
re a aluviunilor din ba
zine hidrografice mici" —
autori : dr. in științe geo
grafice Ichim Ioniță, dr.
Maria Radoane, mat. Do
rina ' Domșa, mat. Con
stantin Ursu, ing. Gheorghe
*
Dumitrescu
— la studiile
dedicate specificului jude
țului (urmărirea comportă
rii. în exploatare a baraje
lor, elaborarea de modele
pentru folosirea optimă a
hidrocentralelor, bonitatea
solurilor, optimizarea pro
ducției chimice, zootehnice
sau forestiere ș.a0.

nea deputata Elena Enuță din co
muna suburbană Manasia. Adică :
disciplină in lucrările cimpului și
îngrijirea animalelor, cunoștințe cît
mai multe in meseria de agricultor.
«An bun» agricol înseamnă, în
primul rind. lucrare bună și la
timp a pămîntului". Și exemplifică
spusele prin diferențele mari de re
colte pe Sole alăturate. Propuneri ?
„Să nu ne mulțumim cu gindul că
statul pune la dispoziție îngrășăminte
minerale și să neglijăm faptul că
avem deștul gunoi de grajd" ; „Fie
care bun agricultor să califice bine,
să «crească», adică să formeze cel
puțin un tinăr agricultor".
Primul an al cincinalului calității
va însemna deci pentru Urziceni
peste 14 000 tone cereale, aproape
50 000 hl de lapte. Cu cit va fi
pămintul mai „darnic" anul acesta ?
Cu cel puțin 8 Ia sută.

„Frumusețea orașului —
munca cetățenilor lui", sPunea
tovarășa Iordana Pieleanu, președin
ta comitetului orășenesc al femeilor.

Un microcalculator nou,
pentru a cărui venire pleda
cu pasiune și coresponden
tul nostru, aduce pe por
țile Centrului teritorial
de calcul electronic din
Piatra Neamț rodul ales al
inteligenței
constructive
românești și, o dată cu
aceasta, noi cote calitative
in activitatea profesională
a întregului colectiv. Noul
calculator este simțit de pe
acum ca un prieten apro
piat. Un prieten care va
face ca sarcinile profesio
nale să fie realizate la pa
rametri noi de calitate,
operativitate și eficiență.
Pentru că încărcarea
cu date, la capacitate ma
ximă, trebuie să se des
fășoare rapid și temeinic,
„bătălia noului" e în
plină actualitate. Se înre
gistrează date, programe
întregi, pe suporturi mag
netice, se aplică mai in
tens noi metode informatice (programare structurată modulară ș.a.), se degăjă soluții ameliorative.
Și in timp ce echipamen
tele își desfășoară milioa
nele de operațiuni instan
tanee — aflăm de la ma
tematiciană Mariana Vițelaru, secretara organizației
de partid — opinia colecti
vului, conștiința comunistă
își spun cuvintul. Un ade
vărat „semafor moral" con
tinuă și desăvîrșește ceea
ce — firește -* memoria
rece a calculatorului nu
poate operaționaliza. Folo
sirea mai judicioasă a for
țelor proprii, exigența în
folosirea Ia maximum a
posibilităților tehnico-funcționale, omniprezența priricipiilor eticii si echității
socialiste, evitarea subiec
tivismului sint coordonate
de viață cărora forța colec
tivului le poate imprima
și mai multă relevanță în

noul context de dotări și
cerințe. Șefii de atelier.
de pildă, iși pot optimiza
încă stilul de muncă. Prin
perfecționarea pregătirii și
mai multă atentie in rela
țiile cu oamenii poate ciștiga — implicit — randa
mentul echipamentelor electronice ! Nu e nevoie să
consulți calculatorul ca să
știi că puterea unui colectiv
stă în optima îmbinare a
intereselor generale cu
cele ale fiecărui om. Era
în interesul colectivului, de
pildă, ca pentru asimilarea
noului echipament să fie
desemnată o echipă formată dintre cei mai buni
specialiști. Unii au fost
trimiși la specializare, alții
în fabrica furnizoare pentru pregătirea recepționării, alții au lucrat „acasă",
la Piatra Neamț, pentru
întîmpinarea
„oaspete
lui" : Gheorghe Dumitres
cu,
Margareta
Hristea,
Onorica
Mironiuc,
Ion
TodirOaie, Mihai Vițelaru,
George Vladimir. Constan
tin Ursu. Constantin Scutaru, Ștefan Vișan, Vasile
Țăranu — iată numai
citeva nume, dintr-o fami
lie de informaticieni, eco
nomiști, matematicieni, in
gineri, prin mintea și ini
ma cărora trec date sinte
tice din marele flux
constructiv care însufle
țește astăzi minunatele
plaiuri, unduind molcom
și roditor sub timpla Ceah
lăului.
In impulsurile neodih
nite ale echipamentelor
informatice, gândite și pro
duse la noi, pulsează su
fletul și împlinirile socia
liste, neîntrerupte, ale unui
județ angajat puternic in
marile bătălii ale deveni
rii. Ale calității și eficien
ței.

Mihai NEGU1ESCU

Ce înseamnă munca cetățenilor din.
Urziceni ? Edificii cum,, sint stadio
nul sau Casa, de cultură a sindica
telor, sute și sute de metri pătrați
de „covoare vii" de .gazon și flori.
Orașul s-a autofinânțat și pină
acum, oferind la bugetul județean
sute de mii de lei. (In 1986 etițedentul va fi de 223 000 lei). „Dar
Legea nr. 1 din 1985, privind
autofinanțarea — continuă vorbitoa
rea — va întări și mai mult legătu
ra directă între cetățeni șl toate îm
plinirile orașului lor. Ce va însemna
în 1986 această afirmare cetățenească:
aici ? Sădirea a 15 000 pomi fruc.tiferi, arbori și arbuști, îngrijirea'
unei suprafețe de 47 000 mp de spa-f
ții verzi (adevărată -oază de ver
deață» în Bărăgan), curățarea pădu
rilor din jur (deci combustibil pen
tru gospodării), consolidarea diguri-;
lor de pe Ialomița și Sărata (oricît
de mari vor veni, apele lor vor ■ fi
ținute în friu)...“.

Un plan al gospodarilor 3
fost prezentat (și aprobat de sesiu
ne) de către deputata Iulia Durui-;
trescu din partea comitetului orășe
nesc al O.D.U.S. „Valoarea pămintului constă în munca lui", spunea
vorbitoarea referindu-se la suprafe
țele din gospodăriile populației și la
spațiile dintre clădiri care, puse „cap
la cap", însumează aproape 160 hec
tare care, cultivate cu dragostea ialomițeanului față de pămint, în
seamnă, printre altele, 15 tone carne
de bovine, 55 tone — de porc și 12
tone — de oaie, 430 hl lapte, 25 tone
legume etc. ce vor fi predate pe
bază de contract în acest an. „Bu
cata de pămint nefolosită e ca o
casă părăsită". Din cuvintul vorbi
toarei aflăm că, la inițiativa mem
brilor O.D.U.S., uzina de apă a ora
șului va incepe să producă din acest
an... plante medicinale. Care vor fi
semănate, îngrijite și adunate de
cetățenii mai în virstă, pensionari
ai orașului.

în mijlocul cetățenilor,
pentru cetățeni. Din cuvintul
deputatului Nicolae Drăgoi, directorul -întreprinderii comerciale de
stat mixtă, aflăm că anul acesta
desfacerile de mărfuri cu amănun
tul vor depăși in Urziceni suma de
540 000 000 lei. Că noi spații co
merciale vor crea condiții pentru un
comerț tot mai civilizat. Reținem
însă și faptul că unica scrisoare
adresată consiliului popular în se
mestrul II al anului trecut reclama
lipsa de ritmicitate in aprovizio
narea unor unități comerciale. Iar
deputatului i se cere să expună
măsurile luate pentru înlăturarea
acestei deficiențe. „Cu atit mai
mult, cu cit scrisoarea e unică" —
subliniază primărița. Și totuși, de
ce o singură scrisoare în șase luni?
Răspunsul : „Mai puțin cu două
decît în primul semestru".
Explicația ? „Nu pentru că sinterv
oraș mic, dar doleanțele, propune
rile, chiar plingerile cetățenilor le
aflăm, direct, personal, prin viu
grai. Adică aflîndu-ne cea mai
mare parte a zilei alături de ei, la
locurile de muncă, in instituții sau
(de ce nu ?) pe stradă sau în piață.
Cînd problemele ridicate necesită o
studiere mai atentă, ii invităm la
audiențe. în semestrul al treilea al
anului trecut, numărul acestora a
fost de 177. Probleme rezolvate —
75 la sută ; în curs de rezolvare —
18 la sută. Restul — în studiu. Dar
ce-i mai important e că cetățenii
își dau seama că rezolvarea proble
melor lor depinde într-o măsură
tot mai mare de dezvoltarea orașu
lui, de munca lor, de spiritul lor
civic. „Așa incit cetățenii vin nu
numai să le rezolve consiliul popu
lar problemele respective, ci să le
rezolvăm împreună".
...Fapte și planuri prezentate de
vorbitori, expunind experiențe, propunind soluții : spații comerciale la
parterul noilor blocuri cu 207 apar
tamente 1 mobilizarea tuturor atela
jelor pentru căratul gunoiului de
grajd în cîmp ; înființarea, pe lin
gă Casa de cultură a sindicatelor, a
unor noi cercuri, ajungerea volumu
lui de lucrări efectuate prin munca
patriotică, la cel puțin 3 500 lei pe
locuitor... Ordine de zi, cît viața
orașului.
Iar la încheierea lucrărilor, ci
neva pavoazase holul casei de cul
tură cu o lozincă : „Spor la lucru,
tovarăși deputați".

Laurențlu DUȚA
Mihai V1ȘO1U

corespondentul „Scînteii”
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REZULTATE CARE BUCURĂ, ÎNVĂȚĂMINTE CARE ÎNDEAMNĂ
LA O ACTIVITATE MAI EFICIENTĂ IN TOATE DOMENIILE
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La încheierea cincinalului 1981-1985,
la începutul unui nou cincinal
(Urmare din pag. I)

pe ansamblul industriei, planul a fost
nu numai indepiinit, ci chiar depășit,
în mod deosebit s-a accentuat in
cuvintare necesitatea realizării rit
mice, integrale a planului la export.
Evidențiind că exjportul trebuie să
se afle pe primul plan al pre
ocupărilor tuturor ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se tragă
toate concluziile din neajunsurile
care s-au manifestat în acest do
meniu — inclusiv, în prima lună
din 1986, cind planul la export nu
s-a realizat integral, deși teate mi
nisterele au comenzi la export mai
mult decît suficiente, pentru desfășu
rarea normală a activității de pro
ducție. „Avem tot ee este nece
sar pentru acetista, in toate do
meniile — a arățtat secretarul gene
ral al partidului — și trebuie să rea
lizăm in primul rind exportul. Fără
export nu putem să dezvoltăm nor
mal activitatea eco»omică.“
în cuvint.area rostită in cadrul șe
dinței Comitetului Bolitic Executiv,
cuvintare pătrunsă de un puternic
spirit partinic, exigent, revoluționar,
secretarul general al partidului a
subliniat, totodată, necesitatea de a
se lua toate măsurile pentru realiza
rea in bune condiții a programului
de investiții pe acest an și pe în
tregul cincinal.
Cu deplin temei se poate afirma
că, prin cerințele și concluziile pe
care le formulează, cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu constituie
un program de acțiune de o excep
țională importanță pentru fiecare
minister, centrală și unitate econo
mică. Analiza profundă pe care o
cuprinde acest document reliefea
ză atît semnificația profund pozi
tivă a rezultatelor obținute în cin
cinalul trecut» cit și acele neajunsuri
și lipsuri ce s-au manifestat — din
care trebuie trase maximum de în
vățăminte — trasînd pe această bază
principalele direcții de acțiune și
măsurile ce se impun să fie luate
de urgență în toate ramurile, de
toate ministerele, centralele și între
prinderile pentru a se asigura o îm
bunătățire radicală a activității în
toate domeniile.

De bună seamă, cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu este
plină de concluzii și învățăminte și
pentru perfecționarea activității or
ganelor și organizațiilor de partid.
Arătînd că atît in ceea ce este bun,
in realizările obținute, cit si în lip
surile existente este prezentă și se
reflectă și activitatea organelor și
organizațiilor de partid, secretarul
general al partidului a cerut acesto
ra să acționeze cu mai multă răs
pundere pentru înfăptuirea rolu
lui pe care il au în organiza
rea întregii activități din economic.
Pînă la urmă — sublinia secre
tarul general al partidului — în
treaga activitate organizatorică și politico-educativă trebuie să se reflec
te, in primul rind, in înfăptuirea pro
gramelor și planurilor de dezvoltare
economico-socială. Aceasta este la
tura fundamentală, esențială a între
gii activități a organelor și organi
zațiilor de partid in toate domeniile.
în forța mințiiși brațelor harni
cului nostru popor se află pîrghiiîe
înfăptuirilor de azi și de mîine. Toc
mai de aceea, în lumina exigențelor,
sarcinilor și orientărilor formulate
de secretarul general al partidului,
cu toții — de la muncitor și inginer,
pînă la director de întreprindere,
centrală și minister — oamenii mun
cii au datoria să examineze cu toată
răspunderea activitatea din cincina
lul trecut, preocupați de a trage
toate învățămintele atît din ceea Ce
a fost pozitiv, cît mai ales din nea
junsurile ce s-au făcut simțite, pen
tru a se asigura în toate sectoarele,
în toate unitățile, desfășurarea în
tregii activități la un nivel superior.
Stă în puterea oamenilor muncii, a
întregului nostru popor ca. răspunzind îndemnurilor vibrante adresate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub
conducerea organelor și organizații
lor de partid, să acționeze cu fermi
tate și spirit revoluționar, cu toate
energiile și capacitățile creatoare
pentru îndeplinirea în cele mai bune
condiții, Ia toți indicatorii, a planu
lui pe acest an și a programului
suplimentar in industrie, punind ast
fel o bază trainică înfăptuirii între
gului cincinal actual, a istoricelor
hotărîri adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului.

Preocuparea principală: CĂRBUNE DE BUNĂ CALITATE
Acționind energic, cu dăruire și
abnegație, în spiritul indicațiilor date
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii
muncii de la întreprinderea minieră
Sărmășag și-au realizat și depășit
zi de zi sarcinile de plan Ia pro
ducția de cărbune in perioada care
a trecut de la începutul anului. Re

zultatele obținute demonstrează hotărirea minerilor din acest bazin
carbonifer de a munci fără preget
pentru a-și aduce o contribuție cit
mai însemnată la dezvoltarea bazei
energetice și de materii prime a
țării. Edificatoare în acest sens aînt
producțiile realizate aici în fiecare
din decadele primei luni a anului :

— în tone —

Decada. I
Decada a II-a
Decada a ÎÎI-a
Total

Plan

•Realizat

Depășiri

22 600
37 000
28 400
78 000

23 180
28 455
29 365
81 000

580
1 455
965
3 000

Așadar, luna ianuarie -s-a încheiat
cu o producție suplimentară de 3 000
tone cărbune. Că atare, s-au putut
livra peste prevederi importante
cantități de cărbune termocentrale
lor din Zalău și Oradea. Explicația
bunelor rezultate obținute ?
— Mobilizarea exemplară a, tutu
ror oamenilor muncii, ătit a. celor
care lucrează în subteran, cît și în
cariere, ne spune tovarășul Aurel
Sarea, directorul întreprinderii. E
adevărat, condițiile de exploatare în
cariere sînt mai grele acum iarna,
dar nu ne mai confruntăm cu greu
tățile din aceeași perioadă a anului
trecut. Și aceasta deoarece producția
anului 1986 a fost mai bine și din
timp pregătită.
Dar să vedem cum-' se desfășoară
activitatea și în subteran. Din dis
cuțiile purtate cu specialiști și mi
neri am reținut • că. sînt pregătite
suficiente fronturi de lucru’ pentru
abatajele aflate în exploatare. Po
zitiv este și faptul că se află în
stadii avansate de execuție lucrările
de pregătire la alte două abataje. cu
susținere individuală din cadrul sec
torului Sărmășag I, care vor intra
în funcțiune în acest trimestru.
— Printre măsurile și acțiunile

Cind munca este bine organizată, vitregiile
naturii nu mai au cuvintul hotărîtor
din anul anterior, cînd, în medie la
hectar, au fost realizate 22 600 kg
porumb știuleți. „Pentru rezultatele
din 1984 am fost onorați cu Ordinul
„Meritul agricol" clasa I și am fi
putut fi și anul trecut pe un loc
de frunte dacă nu exista nici o aba
tere de la tehnologie ; dovadă că se
ceta nu e o cauză obiectivă este fap
tul că chiar în condițiile anului tre
cut pe unele loturi au fost obținute,
în medie, 23 tone de porumb știuleți"
— menționa Elisabeta Cazacu.
într-adevâr, un pas înainte e un
bun cîștigat și înțelegeam de ce coo
peratorilor le venea greu să accepte
că au fost nevoiți să „dea înapoi".
Ei de-abia s-au obișnuit cu mersul
vertiginos înainte și de aceea nu vor
ca acesta să fie îngrădit nici măcar
de vitregiile naturii. în acest sens
numeroși vorbitori au insistat asupra
măsurilor ce se impun a Ti luate
acum pentru pregătirea corespunză
toare a viitoarei producții vegetale și
zootehnice. „Se apropie primăvara și
o să avem mult de lucru — arăta, la
rîndu-i. Marin Geambașu — așa ca
să terminăm de pe acum îngrășarea
fazială pe care o putem face cu trac
torul. dar numai cînd e pămîntul în
ghețat. De aceea să înțeleagă toți
cooperatorii să iasă la împrăștiat îngrășămîntul cu mina și să avem mare
grijă ca imprăștierea să fie pretutin
deni uniformă. Oameni mai trebuie
și la căratul gunoiului de grajd in
platforme la capetele de tarlale, ca în
vară să fie la îndemînă pentru împrăștiere înaintea arăturilor". „Nu
mai eu am livrat anul trecut 38 600
litri lapte de vacă de la lotul pe
care-1 ingrijesc — spunea în adunare
zootehnista Florica Năstase. Maria
Baboi. Mariana Popa au obținut și
ele in jur de 35 000 litri lapte, așa
că am cîștigat fiecare peste 30 000
lei. Eu, ca una care în fiecare zi
sint în grajd la ora 5, văd cu amar
în suflet cum unii dintre îngrijitori
nu respectă programul, dorm pină
tîrziu și nu respectă nici indicațiile
de a hrăni animalele cu urocel și
furaje drojduite și saramurate. în
treb : de ce-i mai ținem la zooteh
nie ?“.
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MAI MULT CĂRBUNE PENTRU ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE A TARII!

În adunările generale ale C. A. P, — analiză exigentă
pentru producții mari în acest an

Pămintul cooperatorilor din Sinești.
comuna Potcoava, ca și cel din lo
calitățile din împrejurimi — smolniță podzolită — inapoia, pe
vremuri,
omului doar cu pu
țin
peste
sămînța
încorpo
rată în el. Acum însă, și pămîntul
și producțiile sînt cu totul altele. Dar
în primul și în primul rind oamenii.
La această concluzie ar fi ajuns ori
cine ar fi participat la adunarea ge
nerală a cooperativei după prezen
tarea dării de seamă asupra activi
tății din anul precedent, a cifrelor
de plan și a bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul în curs. Cooperati
va a obținut rezultate în general
bune anul trecut, iar la unele cul
turi chiar foarte bune, dar în cadrul
dezbaterilor a dominat o atmosferă
de lucru exigentă, plină de o înaltă
responsabilitate, mobilizatoare și angajantă.
„Așa cum am spus și în adunarea
pe fermă, făptui că anul trecut nu
am fost la înălțimea lui ’84 nu este
numai din cauza secetei, de vină
sînt și unii dintre noi. Și tocmai cei
care n-au muncit cum trebuie dau
vina numai pe secetă. La ferma
noastră, nr. 2, porumbul luat în acord
global de unii cooperatori a fost pră
șit și cules de copiii de școală, adică
de copiii noștri. De aceea spun că
seceta a fost și în inimile unora din
tre noi“ — relata cooperatoarea Florica Baboi. „între ferme, dar mai cu
seamă intre unele parcele diferența
de porumb culeasă anul trecut a fost
de cîteva sute de kilograme, de fapt
aceasta arată diferența intre oameni,
între munca lor. Dacă o prașilă nu
a fost făcută la timp sau s-a pră
șit de ochii lumii, acestea s-au vă
zut in toamnă la cîntar, căci pro
ducția cooperativei ar fi fost mult
mai mare dacă toți ar 1'i muncit ca
aceia care au obținut cele mai mari
recolte" — sublinia Aurica Mihalache.
De precizat că aceste discuții se
purtau in contextul in care coope
rativa agricolă de la Sinești a obținut
în 1985 o producție medie de 20 250
kg porumb știuleți la hectar — pro
ducție situată totuși sub nivelul celei

III.

mu

care au asigurat desfășurarea ritmică
a activității de extracție atit în ca
riere, cit și in subteran, ne rela-

La întreprinderea minieră
Sărmășag
țeâză tovarășul Beniamin Coapși.
secretarul comitetului de partid, se
înscriu și cele care vizează, scurtarea
duratei de Remediere a defecțiunilor
apărute la unele utilaje, aprovizio
narea ritmică a locurilor de muncă
cu toate materialele necesare, men
ținerea în bună stare de funcționare
a tuturor complexelor mecanizate.
Oîndindu-ne și la sarcinile de per
spectivă, în creștere de Ia o lună la
alta, am luat o serie de măsuri pen
tru scurtarea cu cinci zile a terme
nelor de execuție a lucrărilor de
montare, a utilajelor tehnologice,
creîndu-se astfel premise sigure
pentru punerea în funcțiune cît mai
rapidă a noilor abataje.
Practic, măsurile luate au asigu
rat. și vor asigura în continuare
funcționarea neintreruptă a tuturor

abatajelor din subteran. Tot in sco
pul menținerii unui ritm înalt de
extracție, peste prevederile de plan,
a fost îmbunătățit transportul la
orizontul 130, prin suplimentarea
parcului de locomotive, a numărului
de echipaje care, le deservesc și în
treținerea corespunzătoare a liniilor
de cale ferată. .Prin redistribuirea
personalului din activitățile auxilia
re în activitate direct productivă s-a
realizat o mai judicioasă organizare
a posturilor de lucru în abatajele
cU susținere individuală și în cele
echipate cu complexe mecanizate,
ceea ce a făcut ca vitezele de înain
tare să creastă: în ultimele zile.
— Dacă anul trecut am mai avut
unele reclamații privind calitatea
cărbunelui, în prezent nu ne mai
confruntăm cu asemenea probleme,
ne precizează inginerul Șpurigan
Geza, directorul tehnic al întreprin
derii. îmbunătățirea calității: cărbu
nelui nu este însă întîmplătoare, ci
se datorează muncii mai bune a mi
nerilor, a tuturor oamenilor din uni
tatea noastră. în cariera Zăghid, de
exemplu, unde zăcămîntul are o se
rie de caracteristici specifice, am
trecut la extragerea separată a căr
bunelui brun și a, șistului cărbupos,
înlăturîndu-se astfel ihtercalația de
marnă dintre cele două straturi.
Totodată, prin exploatarea în bune
condiții a instalației de claubare,
procentul de cenușă s-a redus de la
69.2 lă sută, la 66,9 la sută, pute
rea calorică a cărbunelui crescînd
de la 1 438 Kcal pe kg, la 1 487 Kcal
pe kg.
■ ■ ‘
Așadar, se polite ‘ trage concluzia
că măsurile luate pînă în prezent în
carierele și abatajele de la mina
Sărmășag, precum și cele care vor fi
luate în continuare vor permite har
nicilor mineri din- această parte a
țării să extragă și să livreze termo
centralelor cantități fot mai mari de
cărbune de bună calitate.

Euqen TEGLAS
corespondentul „Scînteii"

UTILAJELE
- FOLOSITE CU INDICI SUPERIORI
(Urmare din pag. I)
proces de producție se obțin pro
ductivități ridicate in toate sectoa
rele minei.- Prin utilizarea comple
xelor mecanizate, a combinelor de
abataj și înaintare la întreaga capa
citate și funcționarea normală a în
tregului flux de benzi automatizate,
gradul de mecanizare al extragerii
cărbunelui la Paroșeni va ajunge in
acest an la .96 la sută — cel mai
mare din țară. Pe această cale, minerji de aici și-au propus să creas
că productivitatea fizică cu 20 la
sută.
Minerii din LUPENI, care extrag
cea mai mare producție de cărbune
coeșificabil din țară, trebuii! șâ ob
țină in acest an o producție mai
mare cu peste 200 000 tone cărbune
față de anul trecut. O cantitate insemnată, dar pe deplin realizabilă.
Așa cum afirmau interlocutorii noș
tri — cadre din conducerea minei și
mineri — și aici se pune un accent
deosebit pe executarea unui însem
nat volum de lucrări de deschideri
și pregătiri. Preocupări firești dacă
avem in vedere că în acest an ur
mează să fie puse in funcțiune 18
noi abataje, din care 11 vor fi do
tate cu complexe de susținere și
tăiere mecanizată a cărbunelui, ajungîndu-se ca aproape 70 Ia sută din
producția zilnică planificată să fie
extrasă prin tăiere mecanizată, cu
combina.
Rezultatele obținute de majorita
tea colectivelor de muncă ale Com
binatului minier Valea Jiului în luna
ianuarie și în primele zile din luna
februarie confirmă că în acest an se
vor obține producții sporite de căr
bune, că energeticienii și metalurgiștii vor primi cantitățile de căr
bune prevăzute în programe, și la ni
velul calitativ cerut. Mai sînt, in

tr-adevăr, și utiele probleme care
trebuie urgent rezolvate. Așa, de pil
da, la minele Lupeni și Uricani sint
brigăzi care extrag cu complexele
mecanizate 14—16 tone cărbune pe
zi și pe post. în alte sectoare din
cadrul aceleiași mine se realizează
insă sub 10 tone pe post. Mari osci
lații in nivelul producțiilor se înre
*
gistrează
și la minele Aninoasa. Livezeni, Dilja. Ca atare, cadrele tehnico-inginerești din toate serviciile
de specialitate ale combinatului sint
repartizate la aceste mine și spri
jină sectoarele de producție pentru
perfecționarea organizării muncii și,
folosirea ia- intreaga capacitate a
utilajelor din'dotare.
Un. ajutor mai substanțial trebuie
primit și din partea unor unități in
dustriale care nu își onorează inte
gral și la. termenele stabilite obliga
țiile contractuale. Din această cauză
unele utilaje nit pot fi puse în func
țiune la timp și se întîmpinâ destul
de multe greutăți în desfășurarea
activității productive, în , special în
ce privește transportul cărbunelui
din abataje Ia suprafață. Pentru a
da un singur exemplu, să notăm că
întreprinderea „Unio“ Satu Mare are
de multă vreme restanțe in livrarea
unor repere pentru transportoarele
TR nr.. 3, 4, 5, ,6, .7, precum și pen
tru transportoarele, cu bandă..
Sporirea producției de cărbune
este un obiectiv’ comun al . minerilor
șî al oamenilor muncii din toate în
treprinderile cu sarcini in acest do
meniu. Se impune, așadar, să se
facă un efort comun pentru asigu
rarea condițiilor tehnice și materiale
de care depinde creșterea produc
ției de cărbune.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii"

Un frumos exemplu de dăruire muncitorească, de exemplară mobilizare

PLANUL LA EXPORT PE PRIMA LUNĂ A ANULUI
ÎNDEPLINIT CU 7 ZILE MAI DEVREME

Referindu-se la posibilitățile de
Dar membrii comisiei pentru ex
• Contractele pe luna ianuarie — onorate in numai 23 de
sporire a veniturilor unității și ale
port nu au analizat și stabilit numai
zile
•
Comisia
pentru
export
—
un
organism
în
permanentă
cooperatorilor, cooperatoarea Rada
măsurile ce trebuiau luate pentru
Văleanu a propus înființarea unui
acțiune • Pregătirea temeinică, din timp a fabricației — prima
onorarea in avans a contractului
atelier de confecții textile, a altuia
economic la care ne-am referit. S-a
condiție pentru respectarea cu rigurozitate a termenelor de li
de prelucrare a sorgului, precum și a
discutat și despre stadiul de pregă
vrare • Perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor mun
tire, despre asigurarea condițiilor
unei microferme de creștere a gîștelor în sistem gospodăresc, indicînd
tehnico-economice necesare și pen
cii asigură un nivel calitativ superior produselor realizate
tru alte comenzi ce urmau să intre
unele resurse locale și, totodată, oa
meni pricepuți în aceste îndeletni
Colectivul întreprinderii filatura marea majoritate a pregătirilor ne în fabricație la începutul și chiar în
ciri. Tot in ideea creșterii gradului
de melană din Botoșani a început cesare fabricării și livrării noului a doua jumătate a lui februarie. în
de ocupare a forței de muncă pe
luna februarie în condițiile în care sortiment de produse se și încheia- felul acesta s-a înlesnit adoptarea
parcursul anului, Florica Mija și
planul pc luna ianuarie a fost de seră. „Am pățea începe chiar mîine unor măsuri concrete, cu termene
Rada Șerban au propus ca la toate
pășit cu 16 la sută. Practic, con fabricația — a apreciat la un moment precise și responsabilități nominale,
fermele de cîmp să se prevadă și o
tractele încheiate cu partenerii ex dat Mihaela Andreescu, inginerul- care să permită ca și aceste produse
anume suprafață care să fie cultiva
să intre în fabricație înainte de ter
terni pe luna ianuarie au fost onora șef al unității — dacă am avea ga
tă cu legume.
te in numai 23 de zile. Au fost sta ranția că in zilele următoare vor fi
menul prevăzut inițial.
bilite cumva sarcini mai mici pen
Ne-am referit doar la principalele
tru prima lună a anului și in felul
aspecte desprinse din discuții. Multe
acesta planul s-a putut depăși mai
din ideile prezentate in rîndurile de
ușor
? Nicidecum ; producția pentru
față au fost susținute și dezvoltate
export a anului 1986 — reprczentînd
prin referiri detaliate asupra celor
peste 80 la sută din totalul produse
mai bune tehnologii din fermele cu
lor ce urmează a se realiza — a fost
rezultate de frunte, toate exprimate
defalcată uniform pe toate cele 12
într-un spirit critic și autocritic in
luni ale anului. De altfel, nu-i pen
dorința unanimă ca și în acest an
tru prima dată cînd întreprinderea
să se obțină rezultate mai bune, care
înregistrează un asemenea rezultat,
să situeze unitatea pe un loc de
în cei aproape 6 ani de la racorda
frunte. Caracterul de lucru al adu
rea unității la circuitul productiv,
nării. responsabilitatea angajantă
sarcinile la acest indicator au fost
care a marcat dezbaterile, se poate
depășite an de an, cele pe 1985 inafirma cu deplin temei că au fost
deplinindu-se cu aproape 10 zile mai
specifice unei atmosfere dintr-o adevreme. Cărui fapt se datorează
dunare a unui colectiv muncitoresc
dintr-o mare unitate industrială. Ter " aceste succese constante în dome
niul exportului ? Din multitudinea
menii economici utilizați cu pricepe
de aspecte ce ne-au convins pe
re și indeminare, căutările concrete
durata
unei documentări mai înde
pentru îmbunătățirea activității, pu
lungate că orientările, indicațiile și
nerea in valoare a fiecărei palme de
sarcinile trasate de secretarul
pămînt, folosirea unor noi resurse
general al partidului, tovarășul
iocale, preocuparea pentru asigurarea
Nicolae Ceaușescu, se transpun in
de activități- pe o perioadă calenda
mod exemplar in practică în această
ristică tot mai mare, sînt tot atîtea
unitate
ne vom referi, in rindurile
dovezi că aici. Ia Sinești. țăranii
următoare, numai la două.
sînt hotărîți să acționeze cu toată
ASIGURAREA DIN TIMP A TU
energia și priceperea pentru a prac
TUROR CONDIȚIILOR TEHNICOtica în unitatea lor o agricultură
ECONOMICE PENTRU FIECARE
CONTRACT. „Primele cantități de
modernă, de înalt randament, care
LA FILATURA DE MELANĂ BOTOȘANI
produse
pe care le-am exportat în
să ducă la sporirea și mai accentua
luna ianuarie a.c. — ne-a informat
tă a producțiilor și. pe această bază,
ing. Mihai Șercmet, directorul în
a veniturilor, a eficienței economice
treprinderii — au fost introduse în
în general.
fabricație încă din a doua junîătate soluționate absolut toate proble
— Care este efectul unui asemenea
a lunii decembrie 1985". „Dar pre mele".
procedeu ? — ne-am adresat direc
Mihai GR1GOROȘCUTA
gătirile cind le-ați început ?“ — am
Cine au fost cei: care s-au angajat
torului întreprinderii.
întrebat. „Cu cel puțin o lună mai să rezolve toate aspectele de care
corespondentul „Scînteii"
— Primul și cel mai important —
înainte, ne răspunde interlocutorul. depindeau finalizarea și livrarea ne-a răspuns dînsul — mi să pâre a
Așa cum, de altfel, am procedat pen produselor respective ? înșiși mem fi faptul că prevenim orice abatere
tru onorarea fiecărui contract în brii comisiei pentru export. Și ast de Ia respectarea termenelor stabi
cheiat cu partenerii externi".
fel, în ziua următoare, directorul
lite pentru livrarea produselor. Și
Propunîndu-ne să observăm mai adjunct economic. Eugen Mirăuță,
aceasta intrucit chiar și numai un
îndeaproape cum se derulează acest s-a deplasat la o întreprindere din avans de 2—3 zile în finalizarea pro
„flux" al pregătirilor necesare, în Suceava pentru a solicita (sprijin pe ducției favorizează evitarea unor im
vederea onorării exemplare a con care l-a și primit) livrarea în deplicații negative ce se pot crea prin
tractelor la export, am urmărit un vans a ambalajelor. Tot în aceeași întirzierea mijloacelor de transport,
lot de produse încă din faza anali zi, întreprinderea de comerț exterior a acreditivului etc. în al doilea rind,
zării și stabilirii parametrilor teh- „Danubiana" a dovedit receptivitate pregătirea și asigurarea cît mai din
nico-economici și pînă la livrarea față de propunerea transmisă din timp a tuturor condițiilor tehnicolui. Cu acest prilej am putut remar Botoșani, luînd legătura și discutind materiale necesare procesului de
ca rolul și importanța activității co cu partenerul străin pentru a accep producție asigură un cadru optim
misiei pentru export din întreprin ta ca o parte din produsele contrac pentru depășirea sarcinilor planifidere, care pe toată durata respecti tate pe luna februarie să fie livrate
vă s-a dovedit a fi un organism în încă din luna ianuarie. Și tot în ziua
CALITATEA PRODUSELOR — O
permanentă acțiune. Să detaliem. respectivă a fost soluționată ultima PROBLEMA
DE
CONȘTIINȚA
In ziua de 11 ianuarie a.c., conduce dintre problemele ridicate, respectiv MUNCITOREASCA A ÎNTREGULUI
rea unității înștiința compartimen asigurarea condițiilor pentru ca pro COLECTIV. în toți cei aproape 6
tele funcționale că produsele solici dusele să fie conteinerizate in func ani de activitate, colectivul între
tate de un partener străin la începu ție de codul coloristic, evitîndu-se prinderii n-a înregistrat nici un re
tul lunii februarie urmau să intre astfel unele posibile erori în recep- fuz (mai exact, nici o obiecție) la
în fabricație peste 5—6 zile. Rapor ționare, la destinație. Ce a urmat ? produsele livrate pe piețele externe.
tul fiecărui compartiment cu privire întreaga cantitate de fire solicitată Explicația ? Calitatea acestora a fost
la stadiul de asigurare a condițiilor de firma străină în prima lună a întotdeauna ireproșabilă. Faptul n-a
tehnico-economice trebuia prezentat anului a fost expediată pină la data dus insă nici un moment la autopeste două zile, în cadrul comisiei de 23 ianuarie, producția și livrările mulțumire. Dovada ? Numeroasele
pentru export. Ce am aflat partici- continuînd apoi în contai lunii fe acțiuni întreprinse permanent pen
pînd la dezbaterea ce a urmat ? Că bruarie.
tru îmbunătățirea calității producției.
...ț

Nu a fost neglijat nici un amănunt
care ar putea contribui Ia înfăptui
rea acestui obiectiv. Pe unele dintre
panourile expuse în halele de pro
ducție se poate citi următorul text :
„Nu uitați ! De calitatea produselor
pe care le exportăm depind atit
prestigiul colectivului nostru, al în
treprinderii, cît și cel al județului
Botoșani, al întregii noastre econo
mii naționale".
Dincolo insă de materialele de pro
pagandă vizuală ce susțin acest de
ziderat, de alte acțiuni politico-edu
cative,. îmbunătățirea calității produ
selor este permanent sprijinită de
cursurile organizate pentru perfec
ționarea pregătirii profesionale a
personalului muncitor. în anul tre
cut, bunăoară, la aceste cursuri ce
cuprind întregul personal muncitor
al întreprinderii — de la director, la
cel mai tînăr muncitor — s-au în
registrat doar trei absențe nemoti
vate. „Cum ați reușit o asemenea
mobilizare ?“ — ne-am adresat tova
rășei Vasilica Popa, președintele co
mitetului „de sindicat pe întreprin
dere. „Pur și simplu — ne-a răspuns
interlocutoarea — aplicind prevede
rile legii și, concomitent, căutind ca
fiecare muncitor să înțeleagă că pre
gătirea profesională reprezintă o ne
cesitate, iar sporirea calității produ
selor — o problemă de înaltă con
știință muncitorească. Vreau să știți
insă că nici față de cele trei absen
țe nemotivate n-am rămas indife
renți, muncitorii respectivi fiind
avertizați că lă următoarele do»ă
abateri vor suporta consecințele
legii".
Care este conținutul cursurilor de
perfecționare a pregătirii profesio
nale pentru a răspunde cerințelor de
înnoire ,a producției, de sporire a
calității acesteia ? Notăm doar un
exemplu : pentru realizarea parame
trilor solicitați de un partener străin
la produsele ce urmează a se realiza
in luna februarie se impunea îmbu
nătățirea unor procedee și tehnologii
in secția filatură. Cursul de perfec
ționare a pregătirii profesionale a
maiștrilor din secția respectivă, ce
s-a desfășurat in ziua de 25 ianuarie,
a însemnat, de fapt, un seminar con
sacrat acestor probleme. Lectorul
(inginer loan Aniculăiesei, șeful sec
ției) n-a . încheiat seminarul pină
cind hu s-a convins că toți maiștrii
și-au insușit-eunoștințele necesare îm
bunătățirilor ce se aveau în vedere,
în ziua. următoare, cunoștințele teo
retice au fort întregite cu exempli
ficări practice. „Procedmd astfel —
ne-a informat specialistul — evităm
orice motiv subiectiv ’ care ar putea
determina abateri de la calitatea pro
duselor"..
— Experiența de pînă acum, pro
gramele pe care le-am adoptat in
spiritul tezelor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu și pe care
le aplicăm consecvent — ne-a infor
mat inginer . Adriana Gumeniuc. se
cretarul comitetului de partid pe în
treprindere t- ne dau garanția că ș:
in acest an ne vom realiza exemplar
sarcinile de-plan la export, avansu'
pe care l-am cîștigat în luna ianuarie
reprezentind un început bun. tefneinjc pentru activitatea viitoare,

Silvestri A11ENE1
corespondentul „Scrnteii"
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Cenaclul literar-școală de educație
patriotică, revoluționară
...tntr-o sală străbătută de răsu
flarea lirică a reprezentanților ce
lor 1 400 de creatori din Călărași
s-a desfășurat, recent, o interesan
tă consfătuire a cercurilor și ce
naclurilor literare din acest ju
deț. Talentații membri ai cena
clurilor călărășene au cules un
număr apreciabil de premii la
concursurile și festivalurile de poe
zie județene, interjudețene și na
ționale, au cules, de asemenea,
multe aplauze din partea publicu
lui venit să-i asculte la numeroasele
șezători literare și, în fine, au dobindit o notabilă experiență poetică
fiindcă, așa cum observă Mihai Beniuc in „Cuvintul inainte" la volu
mul „Flori lingă izvoare" cuprinzind poezii premiate la concursul
de creație al celei de-a IV-a ediții
a festivalului, „de la un concurs la
altul sînt salturi calitative, iar
timpul operează asupra concurenților, ridicîndu-le nivelul artistic și
puritatea simțănrintelor, mărturi
sind contactul nemijlocit cu reali
tatea vieții ca un șteamp ce acțio
nează asupra nisipului dintr-un riu
aurifer, cernind la lumină metalul
nobil în epoca noastră".

Tradiția, un factor
esențial al conștiinței
literare
Cine cunoaște frumoasele tradiții
ale vieții literare din Călărași, se
riozitatea unor inițiative revuistice
și publicistice interbelice, calitatea
literaturii scrise de scriitori născuți
pe aceste meleaguri, precum și nu
mărul relativ mare de condeieri
deosebit de talentați ce împinzesc
actualmente harta spirituală a acestei zone bogate in zăcăminte de
„minereu liric" nu va fi deloc mi
rat să constate că dezbaterile con
sfătuirii de la Călărași au atins, la
un nivel apreciabil, o serie de pro
bleme de interes mai larg, dincolo
de „specificul" zonei. In fond, pro
blemele creației sînt aceleași, indi
ferent de unde provin cei care i se
dedică. Iar dacă invitații la aceas
tă dezbatere, profesori universitari,
scriitori, activiști de la Consiliul
Culturii și Educației Socialiste au
contribuit substanțial la nivelul
discuțiilor aceasta se datorează. în
fond, creatorilor din Călărași care
au ridicat o seamă de chestiuni de
acut interes, au pus întrebări și au
dezvoltat incitante puncte de vede
re cu privire Ia esența activității
lor, la misiunea cenaclurilor și a
creatorilor de literatură dovedind
• și in acest fel că, în mare măsură,
mentalitatea provincială de care se
mai vorbește uneori a fost depășită,
oamenii condeiului dispunînd de-acum de o viziune superioară asu
pra chestiunilor creației și au, cum
se spune, o conștiință literară evo
luată. Ea nu s-a născut peste noap
te și nici pe un loc goL Tradiția
este un factor esențial al conștiin
ței literare, iar cunoașterea, studie
rea și asimilarea ei dau sentimen
tul continuității, al transmiterii
unei moșteniri și unui mesaj ce
nu se perimează. Tradiție înseam
nă aici revista „Brazda" (1927—
1929), organ al Universității popu
lare din Călărași, al cărei președin
te era sociologul Dimitrie Guști
(revistă ce număra intre colabora
tori pe Tudor Teodorescu Braniște,
Radu Boureanu ș.a.); înseamnă
viața spirituală a anilor '32—’34
cind inimosul Eugen Cealic stringea
în jurul „Pămîntului" cele mai mari
nume pe care literatura română le
avea în acea epocă, de la Ion Minulescu, primul colaborator și prie
ten al revistei pe care poetul „Ro
manțelor pentru mai tîrziu" nu va
obosi s-o recomande imediat aten
ției altor scriitori și publiciști noto
rii : V. Eftimiu. N. Iorga, G. Galaction, T. Arghezi, M. Eliade, D. Bo
tez, M. Sadoveanu,'Cezar Petrescu,
S. Cioculescu. G.M, Zamfirescu etc.
Aceștia nu erau doar colaboratori
ai revistei ci, datorită climatului
spiritual receptiv pe care l-au des
coperit la Călărași, au devenit adevărați animatori ai multor mani
festări de răsunet, au participat la
numeroase șezători literare in sate
si in orașul Călărași înlesnind pu
blicului un contact strins eu larga
diversitate a valorilor de care lite
ratura noastră dispunea în acel
timp. Anchetele, interviurile, dez
baterile revistei „Pămintul" sinte
tizau. totodată, cerințele șkorfentările literaturii române în viziunea
celor mai autorizați exponenți ai
săi. ..Pămîntul" a publicat, la rugă
mintea expresă a revistei, primul
capitol din „Ciulinii Bărăganului"
de Panait Istrati, dovedind astfel o
frumoasă și normală preocupare
față de unele din cele mai semni
ficative pagini inspirate de condi
ția umană și socială a truditorilor
cfmpiei române.

Cu fața către
publicul larg,
către cititorul de azi
Despre destinul literaturii ro
mâne și căile ei de evoluție scria,
în paginile revistei, Liviu Rebreanu, ctitorul romanului românesc
modem, scriitorul fiind dintre aceia
care au înțeles profund legătura
indisolubilă dintre calitatea publi
cului, a vieții lui spirituale și dez
voltarea literaturii modeme. Și
fiindcă sîntem la o consfătuire a
cenaclurilor literare, iată opinia

cinema
• Vară sentimental*
: SCALA (11 03 72)
*
— 9; 11; 13; ÎS; 17; 19, GLORIA
(47 46 75) - 9; ti; 13; 15; 17; 1».
• Marele premiu : TIMPURI NOI
(156110) — »; u; 13; 15; 17; 19.
• cu mllnlle curate : BUZEȘTI
(50 43 58) — 14; 16; 18.
• Căsătorie cu repetiție : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.
• Sper să ne mal vedem : FLACARA
(20 33 40) — 14,30; 1640; 1840.
• Racolarea : STUDIO (59 53 ÎS) — 01
11; 13; 15; 17; 19, ARTA (213186) -i
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Program special pentru copii —
9; 11; 13; 15; 17 : DOINA (16 35 38).
• Ultimul
mohican :
VICTORIA

Însemnări despre
activitatea culturală
în județul Călărași
marelui scriitor despre aceste nu
clee dinamizatoare ale vieții artis
tice și culturale, opinie pe care o
putem integral prelua azi : „Așa
după cum există agenți sanitari
care se îngrijesc de sănătatea
populației, ar trebui să existe și
agenți culturali care să contribuie
la sănătatea sufletească a poporu
lui... Agenții aceștia, răspîndiți în
toate colțurile țării, avind fiecare
cite o circumscripție de activitate,
ar îndeplini misiunea de a stimula
și însufleți activitatea culturală
prin organizarea de șezători, cercuri
literare, lecturi publice, concursuri,
festivități incurajînd inițiativele lo
cale, coordonind toate energiile
care înțeleg să lupte pentru cultura
românească (...) Mal sînt și biblio
tecile populare care acum lincezesc
pentru că volumele sînt ținute în
cuiate în dulapuri, în loc să circu
le pe la cititori. Ar trebui înființa
te premii pentru bibliotecile popu
lare care vor strînge cel mai mare
număr de cititori intr-un an. Spiri
tul de întrecere, de competițiune și
ambițiile trebuiesc stimulate pentru
a colabora cît mai intens la această
cruciadă a cărții împotriva igno
ranței și indiferenței”. Este deci, în
atari cuvinte, o viziune cuprinză
toare, foarte actuală, deplin valabi
lă azi, despre misiunea cenacluri
lor, a acestor colective de iubitori
ai creației și ai cărții văzute nu ca
„fabrici" de poeți, ci ca instituții
cu înaltă funcțiune civică și cu
largi atribuții educative. Formulată
de un scriitor ca Rebreanu, această
opinie ciștigă în greutate și poate
lua, în ochii foarte numeroșilor
creatori și iubitori de literatură din
cercuri și cenacluri literare, forma
unei misiuni conștient asumate,
slujite cu toată energia lor tine
rească. Lărgind, așadar, considera
bil înțelesul și funcția cenaclului,
de la un laborator de creație la un
colectiv polivalent, cu fața către
publicul căruia are datoria să-i
transmită, cu căldura pasiunii sale,
dragostea și înțelegerea literaturii,
a creației plastice ori muzicale.

Spiritul democratic
și cultivarea
receptivității
în acest fel, cenaclul este o
școală nu doar pentru „ai săi", ci și
pentru ceilalți, pentru cei multi.
Un factor de promovare a bunului
gust. O barieră în calea răspindirii
produselor minore, facile, gratuite.
Arbitru competent în aprecierea
operelor, el îndeplinește astfel și
funcția unui critic obiectiv, care
judecă operele și nu autorii. în
numele unei amiciții greșit înțelese
— se spunea judicios in consfătuire
— prietenii poetului mai încearcă
să transforme apa colorată dar
inodoră în aromă de cotnar verita
bil. Sînt în cenacluri și „critici"
care, cunoscători superficiali ai
unor teorii de ultimă oră, fac pa
radă de erudiție sterilă spre a
epata ori chiar spre a intimida,
care in loc de analiză la obiect
prezintă disertații desprinse de
realitate. Cu toate acestea, nu-i
mai puțin adevărat, insă, că un ce
naclu este tocmai locul potrivit de
a veni în contact cu noutățile —
chiar și ultimele ! — de ordin lite
rar, estetic, de a înlesni un util
schimb de informații și de opinii
pe marginea lor. Este cazul de a
sublinia, deci, că misiunea largă,
socială și educativă, a unui cenaclu
nu este cituși de puțin incompati
bilă cu competența, cunoștințele de
specialitate, chiar erudiția : toate
acestea trebuie subordonate culti
vării gustului pentru frumos, pen
tru valoarea autentică. Ei este,
apoi, și o școală a cultivării unui
anumit spirit democratic, de recep
tivitate față de diversitatea lite
rară și înțelegere a varietății stilis
tice fără de care nu se poate vorbi
cu adevărat de o mișcare literară
vie, dinamică, în consens cu natura
talentelor și multiplicitatea aspec
telor realității, a unghiurilor de
vedere asupra ei. Numai cine con
sideră cenaclul ca o enclavă, ca un
refugiu pentru veleitari ori infirmi
va lua critica drept agresiune și
dezacordul drept intoleranță. Prac
tica discuțiilor din cenacluri arată
că asemenea manifestări, expresie
a răstălmăcirii climatului sau a
neînțelegerii funcției lor, n-au dis
părut. Ele reclamă o preocupare
mai serioasă pentru asigurarea în
drumării și conducerii competente,
de către oameni capabili să impună
nu monotonia unei direcții unice,
dar să valorifice inteligent diver
sitatea creației și a opiniilor.

Poezia contemporană
și emblemele
realității
Este de dorit să se stimuleze, de
pildă, diversitatea stilistică a poe
ziei patriotice. Tot mal multe voci

(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• vlnitorut de căprioare : AURORA
(35 04 66) — »; 11; 13; 15; 17; 19.
• Rămil, fericire 1: LUMINA (14 74 18)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Hallo, taxi!: FESTIVAL (ÎS 63 84)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FAVORIT
(45 31 70) - 9; 13; 15; 17; 19, EXCEL
SIOR (65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 17;
19, MELODIA (11 13 49) — 0; 11; 13;
15; 17; 19.
• Potopul (seriile III *1 IV): UNION
(13 49 04) — 9; 13; 15; 18.
• Veșnic tineri : PACEA (71 30 85) —
15; 17; 19.
• Fata fără zestre : VOLGA (70 71 28)
— 0; 12; 15; 18.
• Alice : MIORIȚA (14 4714) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 10.
• In vlrtej : POPULAR (351517) —
15; 17; 19.
• Pilot de formula
I :
PATRIA

ale poeziei tinere dovedesc că se
poate scrie bună poezie patriotică,
inspirată de realitățile noastre ac
tuale, in maniere stilistice de o
măre varietate fără ca plinătatea
sentimentului să sufere din această
cauză, din contră, desccperindu-i-se
un mal mare număr de nuanțe, de
inflexiuni necunoscute, sentimen
tul însuși părind că se îmbogățește.
Nu trebuie confundată căutarea
unor noi forme de expresie cu eva
ziunea, abaterea sau refuzul forme
lor tradiționale cu tentativa de a
se sustrage realității și probleme
lor ei. Firește, nu poți, unul sin
gur, să aderi la toate stilurile : ce
naclul oferă o șansă tuturor, iar
timpul și cititorii iși vor spune cu
vintul. Cenaclul este o școală a de
mocrației stilistice in care toate în
cercările oneste trebuie supuse,
fără exclusivism, discuției deschise
și înțelegătoare, promovindu-se și
impuntedu-se in cele din urmă for
mele valoroase,, poeziile, prozele
care nu numai că au ceva de spus,
dar o fac intr-un fel nou, introducînd un sunet sau un motiv inedit
în simfonia marilor sentimente
umane. în definitiv, varietatea de
stiluri și modalități nu poate fi
asimilată unui „război" literar cu
învinși și învingători : din larga ei
manifestare învinge, ciștigă litera
tura însăși care-și rafinează necon
tenit mijloacele de a capta sune
tele multiple ale realității. Realita
tea — spunea un participant la
consfătuirea amintită — nu taseajnnă pentru poezie sau pentru
proză, dramaturgie doar un număr
redus de teme prestabilite, dar toc
mai reducînd-o la acestea unii au
tori încearcă să intre în literatură
prin uși false ori prea ușor de des
chis. Poezia patriotică, mai spunea
el, nu înseamnă doar enunțuri ver
sificate pe tema muncii, a șantieru
lui... Așa este, dar chiar în timp ce
vorbea, ceea ce spunea tînărul au
tor se înțelegea greu : de afară
răzbea, prin geamurile închise,
uruitul unui tractor pe șenile, un
buldozer asalta zgomotos cîțiva
pereți putrezi, eliberind locul pen
tru noile blocuri de locuințe, iar
larma mecanică de-afară era spo
rită de comenzile constructorilor :
glasul muncii, vocea șantierului.
Acestea sînt embleme definitorii
ale vieții cotidiene, la Călărași ca
și în multe alte locuri, iar poezia
nu are unde și cum să se retragă
din fața lor, să se izoleze într-o
iluzorie liniște, lipsită de oxigenul
realității. Desigur însă că aceste
embleme pot fi banalizate prin lip
sa inspirației și prin tratarea neco
respunzătoare, uniformă, Comună.
De altminteri, „ușile" facile prin
care unii încearcă Să între in poe
zie nu se deschid spre niște teme
prestabilite ci, mai cu seamă, spre
lipsa talentului inlocțitt cu contra
facerea. cu încifrarea artificială,
maladii ce pot atinge oricare temă.
Nu e mai puțină banalitate și im
postură in poezia de dragoste ori
de meditație decît in aceea cate
versifică fără har temele strictei
actualități. Adevărul este că poeții
autentici înnobilează orice temă și
descoperă, prin unghiul din oare
privesc realitatea ți dragostea,
raunca etc. noutatea și prospețimea
vieții, ale sentimentelor eterne, me
reu altele. Poezia patriotică, ■ indis
cutabil, trebuie să fie întîi de toa
te o poezie bună, frumoasă, ade
vărată și tocmai astfel conținutul,
mesajul ei vor ajunge mai direct
la inima și conștiința cititorului de
azi. între foarte numeroșii membri
ai cenaclurilor literare sînt multi
din versurile cărora, indiferent de
factură, de modalitatea lirică adec
vată concepției și temperamentului
lor, răzbate sunetul patetic al iu
birii de țară, al sentimentelor ce
animă pe contemporani ; sînt și
alții, puțin înzestrați, care recurg
la clișee ori la metafore uzate, mi
metici sau artificiali, cintind pe
strune străine ori dezacordate stări
de spirit anemice, decolorate, sen
timente debile, lamentări lirice mo
notone, cenușii. Climatul dezbate
rilor din cenacluri trebuie să înles
nească alegerea valorilor autentice
de produsul contrafăcut, a noutății
reale de vechiul perimat dar amba
lat în poleiala superficială a modei
efemere. „Cei ce vin", tinerii aspi
ranți la audienta publicului, merită
tot sprijinul, solicitudinea cititori
lor, in virtutea șanselor pe care le
îngăduie legea naturală a talentu
lui. Ei trebuie să știe că selecția
pe care publicul și timpul o ope
rează este necruțătoare. G. Căllnescu scria că „literatura unei
epoci e o corabie care se scufundă
lăsind numai foarte puțini supra
viețuitori" — propoziție deșcurajantă doar pentru autorii pasa
geri, amatori de croaziere agrea
bile, line și scurte, dar nu șl pen
tru pasionați! marilor curse pe
corabia Iul Rimbaud. îndrăzneții
navigatori pe apele tumultuoase
ale complexei vieți a sentimentelor
omenești, aceia care au intr-ade
văr ceva de spus. Pentru aceștia
cenaclurile literare pot fi, și sînt,
în dese cazuri, adevărate rampe de
lansare către conștiința cititorilor
care le acordă increderea și pre
țuirea lor.

Rodica S1M1ONESCU
C. STANESCU

(11 86 25) — 8,30; 10,30; 1240; 14,45;
17; 19,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8.45;
10.45: 12,43; 15; 17.18:
19.15, SALA
MICA A PALATULUI — 14; 17; 1940.
• Intilnire de gradul III : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
• Colina : CAPITOL (16 29 17) - 840;
10,30; 12,45; 15; 17,15; 10,30.
• Atenție Ia Pană de vultur : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15: 17; 19.
• Superpolițlstul : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19.
• Pledone tn Egipt : FERENTARI
(80 40 85) — 15; 17; 19.
• Cobra se întoarce : CIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLOREASCA (33 29 71) — 11; 13: 13; 17;
19, COSMOS (27 54 95) - 9; 11; 13; 15;
17; 19.
• Avertismentul: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 18.
• Toate mi se lntlmplă numai mie :
MUNCA (21 50 97) — 13; 17; 10,
• Legenda călărețului singuratic :
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.

tn ultimele decenii au apărut
simptomele unei crize a religiei, re
cunoscută chiar și de teologi, criză
ce marchează momentul culminant
atit al contradicțiilor din interiorul
fenomenului religios, cit și al con
tradicțiilor dintre religie și biserică,
pe de o parte, și societatea contem
porană. pe de altă parte.
Desfășurarea largă a revoluției
științifice și tehnice contemporane
face ca religia să nu mai poată ig
nora realitățile sociale și cuceririle
științifice — care ii zdruncină dog
mele din temelii; reprezentanții ci
sînt preocupați tot mai mult de cu
rățirea religiei de „idolatrie și su
perstiție" și de „modernizarea" con
ținutului ei, aspect ce reprezintă
una din principalele manifestări con
crete pe care le imbracă fenomenul
de criză ce ca
racterizează con
cepțiile religioase
din epoca ac
tuală.
Urmărind să se
„modernizeze", re
ligia încearcă o
„alianță" cu ști
ința care ar fi.
după unii repre
zentanți ai ei,
„rodul inspirației
divine", savanții
nefiind
altceva
decit „uneltele lui Dumnezeu prin
intermediul cărora el iși dezvă
luie tainele". Iată că, după ce
secole de-a rlndul a dus o crucia
dă împotriva științei, în fața presti
giului de necontestat al acesteia, re
ligia propune o „împăcare" cu știin
ța. recurgind la o interpretare meta
forică a principalelor sale mituri. încercînd deci să-și subordoneze știin
ța. Or, între religie și știință nu poa
te fi Compatibilitate pentru că, nu
numai izvoarele și scopurile, dar și
modalitățile lot de expresie sînt to
tal diferite.
Ca ansamblu de reprezentări despre
lume, izvorite din neputința omului
de a găsi o explicație a fenomenelor
și proceselor naturale și sociale în
mijlocul cărora trăiește, religia este
o reflectare fantastică și mistifica
toare a lurftii înconjurătoare. Ceea
ce n-a fost cunoscut la un moment
dat a devenit, prin religie, imposibil
de cunoacut altfel decit prin „reve
lație divină", prin intermediul reli
giei omul dedublînd lumea reală,
deasupra căreia el presupune exis
tența unei lumi fantastice, suprana
turale, de care ar depinde prime.
Astfel, omul se înstrăinează de sine,
de esența sa umană, rătăcindu-se in
tr-o lume ilogică și misterioasă câre
îl domină și ii copleșește. Recurgind
la ideea supranaturalului în speran
ța că prin intermediul acestuia, priit
credința în supranatural, va învinge
necesitatea și va ajunge la libertate,
omul s-a înlănțuit și mai mult, pen
tru că, așa cum a demonstrat prac
tica socială, eliberarea lui nu se poa
te realiza decit în măsura în cate
realitatea este cunoscută și acțiunea
adecvată. Trăind necontenit drama
înfringerii. omul simte deci nevoia
unei realizări. Neputindu-Se realiza
autentic, el încearcă o realizare în

planul fantasticului, religia fiind ex
presia Chinului ființei umane in cău
tarea unei realizări. Dar prin religie
omul nu poate decît să-și înfrumu
sețeze „lanțurile", făcîndu-le mai su
portabile, nu obține decît un drog
care nu face decit să-i perpetueze
chinul.
Spre deosebire de religie, știința,
nu numai că nu izvorăște din igno
ranță. din neputință, ci este chiar
forma in care a prins viață cunoaș
terea. Ea 6-a născut ca rezultat al
victoriilor omului împotriva forțelor
naturii, ca rezultat al unei practici
de nivel superior prin care el supune
efectiv lumea exterioară lui, descifrind cauza lucrurilor, bogăția ne
mărginită a lumii, izvorită din ten
siunea și lupta contrariilor.
Prin știință, prin cunoaștere, omul

mată, fantezistă, religia s-a opus în
totdeauna științei, dovedinriu-se to
tal lipsită de vocație transformatoare,
atit în direcția cunoașterii științifice,
cit și în direcția progresului aocial.
Dacă credința religioasă ii îndeamnă
pe om la umilință și supunere, la pa
sivitate în fata destinului, cunoaște
rea științifică exaltă demnitatea omului, dă omului noi suporturi obiective și subiective ale încrederii
în sine, In progresul uman.
Istoria religiilor ne demonstrează
că religia a evoluat ca formă a con
științei sociale șt că, ținind să fie
contemporană, să răspundă întrebă
rilor omului unei anumite epoci, ea
se degradează. deZvăluindu-și sursa
profană și punindu-se in contradicție
cu ea insăși. ruinindu-se cu fiecare
act de adaptare. Tra verși nd epocile

nu numai că nu și-a înstrăinat esența, ci a dobindit, o dată cu con
știința de sine, și puterea de a se
realiza, de a-și îmbunătăți neconte
nit condiția sa umană, pentru că prin
cunoaștere a fost posibilă acțiunea,
care a făcut posibilă la rindul ei
schimbarea atit a lumii înconjură
toare. cît și a lui însuși. Toată lumea
știe azi" că munca l-a umanizat pe
om. Munca insă, cu cît încorporează
mai multă cunoaștere, cu atit este
mai eficientă și totodată mai umană.
Privind atent istoria umanității, un
lucru apare clar : între știință și re
ligie se desfășoară o continuă luptă,
cind camuflată, cind directă, deschi
să. Istoria dezvoltării cunoașterii ști
ințifice cuprinde și istoria unor per
manente conflicte ideologice intre
promotorii științei și ai religiei, lup
ta milenară dintre știință și religie
cunoscînd și momente deosebit de
dramatice, cind reprezentanți de
frunte ai gîndirii științifice au sufe
rit aprige persecuții din partea fa
natismului religios, care a Constituit
și constituie și azi o frînă in calea
dezvoltării cunoașterii științifice. Dar
nici o persecuție nu a reușit să
curme progresul cunoașterii. Victo
riile tot mal mari ale științei repre
zintă tot atîtea lovituri date con
cepțiilor religioase despre lume, iar
descifrarea științifică a psihicului uman a demonstrat că legenda des
pre „sufletul" dat omului de Dum
nezeu este falsă, că perfecționarea
sistemului nervos uman este rezulta
tul unui proces istoric, biologic și so
cial îndelungat la care nu a partici
pat nici o forță miraculoasă, că de
fapt conștiința umană este un rezul
tat al condițiilor sociale care au de
terminat apariția și dezvoltarea omu
lui.
Fiind o*modalitate de gîndire defor

istorice, religia s-a supus fiecăreia
pentru a o supune, s-a adaptat fie
căreia pentru a i se Impune, „s-a
schimbat la față pentru ca lumea să
nu se mai schimbe".
Dat „modernizarea" religiei, chiar
dacă se vrea o înnoire, această înnoi
re religia nu o poâte face prin ea in
săși. ci prin intermediul științei, filo
zofiei, politicii, moralei, prin aceasta
religia recunoscîndu-și singură ne
putința.
Privită in contextul societății so
cialiste. religia, ca reflectare a unor
stări de lucruri apuse, datorită rela
tivei independențe a ei față de exis
tența socială (deși concluziile ei nu
se obțin prin cercetarea existenței so
ciale. ci sînt „revelate" de către di
vinitate), poate avea efecte disfuncționale pentru viața socială.
De
aceea,
sublinia
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. „trebuie să
luăm atitudine hotăriță împotriva di
feritelor manifestări mistice și
obscurantiste, care împiedică înțe
legerea raporturilor reale dintre om
și natură, a legilor care guvernează
> universul, a cerințelor obiective ale
dezvoltării sociale — și care consti
tuie o frină in lupta omului pentru
făurirea conștientă a propriului său
destin".
Prin însăși esența ei. noua societa
te bazată pe proprietatea socialistă
asupra mijloacelor de producție și ca
racterizată prin relații de colaborare
și întrajutorare, se opune formelor
de înstrăinare religioasă. Nu trebuie
uitat însă că socialismul ca proces
istoric real este un proces în conti
nuă devenire in care se confruntă
necontenit noul și vechiul, un proces
realizat de oamenii reali — mai
buni sau mai puțin buni.
Ținind cont de toate acestea, prin

educația
materfalist-științifică
st
umanist-revoluționară, trebuie să se
insufle tuturor membrilor societății
ideea că viața autentic umană este
rodul muncii susținute și responsa
bile a tuturor, că trebuie făcut to
tul și de către toți pentru a lichida
tot ceea ce împiedică împlinirea omultli că om. a omului ca „divinita
te supremă". Pentru aceasta sînt ne
cesare convingeri, motivații puter
nice. care nu se pot forma decit
printr-o complexă combinare a cu
noștințelor științifice cu stări afec
tive și voliționafe corespunzătoare,
experiență de viață, capacități de fil
trare intelectuală independentă si'
Critică a realităților. Lărgirea orizon
tului de cunoaștere al maselor re
prezintă calea principală de formare
a unei concepții științifice, a unor
sentimente mora
le sănătoase, fi
ind
mijlocul prin
••
cipal de luptă
împotriva rămă• sitelor
vechilor
societăți din con
știința' oameni
lor.
Istoria desco
peririlor științi
fice reprezintă o
sursă de exem
plare lecții de ateisrn, de respin
gere a oricărui obscurantism și
de
încredere
în
posibilitățile
inepuizabile afe gîndirii științi
fice. în giganticele capacități ale
rațiunii omenești. Descătușarea energiei atomice, cucerirea spațiului
cosmic, dezvoltarea tehnicii la nive
luri de neconceput cu citeva decenii
în urmă, era nouă deschisă de revo
luția științifică și tehnică contempo
rană înalță cunoașterea umană lă ni
veluri uluitoare în raport cu trecu
tul, dînd în același timp omului în
credere în forțele sale, eliberindu-1
de spaime și îndemnindu-1 Ia o cer
cetare tot mai atentă a naturii, a
societății și a lui însuși, în vederea
îndeplinirii vocației sale transforma
toare. in vederea perfecționării per
manente a propriei lui acțiuni și asigurării necontenite a progresului
neîntrerupt al omenirii, al societății,
în acest sens, sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU : „Este ne
cesar să pornim permanent de la
faptul că întreaga dezvoltare a lumii
este rezultatul evoluției dialectice
neîntrerupte a naturii și universului,
precum și rezultatul muncii omului,
al lărgirii orizontului său de cunoaș
tere. Prin muncă» și gîndire, omul s-a
format pe sine și s-a autoperfecționat mereu, transformind totodată
natura și societatea. Conform acestei
viziuni revoluționare, realității în
săși, nu există fenomene ce nu pot
fi cunoscute, ci numai care nu au
fost ineă cunoscute, dar pot și vor fi
cunoscute prin munca și gîndirea omului, aceasta asigurind totodată
transformarea înnoitoare a naturii și
societății, progresul și dezvoltarea
civilizației umane".

Cornelia COSTIN

Patria - spațiul etern
al poeziei

Cura balneară prin oficiile județene
de turism
Agențiile și filialele oficii
lor județene de turișm și ale
I.T.H.R. București oferă in această
perioadă locuri pentru cură balnea
ră, în stațiunile Felix, Hertulane,
Geoaglu, Moneasa, Sovata, Sîngeorz
Băl, Vatra Dornel, Slănic Moldova,
Lacu Sărat, Călimăneșii-Căciulata,
Olăneștl, Govora, Eforie Nord,
Mangalia și altele.
Se acordă reduceri de 20—40 ta
sută la tarifele de cazare și masă
și 25 la sută la transportul pe
C.F.R.
Durata perioadei de ședere și
data plecării in stațiune pot fi
stabilite de sollcitanți.
Cazarea, masa și procedurile me

dicale se asigură, de regulă, in
complexe balneare moderne cu un
ridicat grad de confort.
Personal medical cu înaltă cali
ficare asigură efectuarea unor tra
tamente balneare de mare efi
ciență, bazate pe factorii naturali
de cură existenți In stațiuni.
tn toate stațiunile se organi
zează manifestări cultural-artistice
atractive și excursii la obiectivele
turistice din imprejurimi.
Biletele se procură de Ia toate
unitățile de turism și comitetele
sindicatelor din întreprinderi.
In fotografie : hotelul balnear
„Hebe" din Singeorz-Băl.

FLORI LINGĂ IZVOARE"

H
Iată un titlu nu numai sugestiv,
dar și foarte adecvat conținutului
cărții pe Cate o denumește : culege
rea de poezii premiate la Concursul
de creație al celei de-a IV-a edi
ții a Festivalului național „C'intarea
României", culegere apărută zilele
acestea la editura „Albatros" sub
egida Consiliului Culturii șl Educa
ției Socialiste și a Institutului de
cercetări etnologice și dialectologfce
(coordonatorul culegerii : loan Meițoiu). Poeziile publicate aici — selec
ționate cu grijă, dintr-un număr
imens, de un juriu in fruntea căruia
a-a aflat poetul Mihai Beniuc — sînt
intr-adevăr flori năsoute lingă izvoa
re. creații ale oamenilor muncii de
Ia orașe și sate, care dau astfel glas
dragostei lor față de pămîntul româ
nesc, pentru istoria și prezentul na
țiunii noastre, pentru marile Înfăp
tuiri pe care poporul, condus de
partid, le-a Obținut in acești ani. Sint
în această culegere poezii simple și
emoționante Inspirate de întinsa
gamă a sentimentelor și idealurilor
ce însuflețesc viața și activitatea ce
lor ce făuresc noul destin al tării,
versuri dedicate țării, partidului,
secretarului său general, eroismului
in muncă și dorinței de pace caracte
ristică națiunii noastre.
Volumul „Flori lingă Izvoare" con
ține. de fapt, un cintec neîntrerupt,
unic, cintecul ce Izvorăște firesc, pre
cum scrie lntr-un cald „Cuvint Înain

teatre
• Teatrul National (14 7171, sala
mică) : Zbor deasupra unul cuib de
cuci — 17,30; (sala Atelier) ; Intre
patru ochi (A) — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Otello
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

te" Mihai Beniuc, „din avintul celor
ce muncesc, meșteri în uzine, fabrici șl
mine, agricultori". Acești poeți ai pămintului „cotinuă tradițiile celor ce
au ingropat comori nepieritoare in
vatra țârii pentru timpul lor și viito
rul țârii" și exemplifică, in felul lor,
că Festivalul național „Cintarea
României" asigură ca fiecare urcior
să se umple cu apa vie a vieții, ga
ranția prospețimii și autenticității
unor versuri ca acestea : „Cine te
iubește încețoșată cîmpie ? / Coama
zburlită a minzului mă iubește /
Copita lui crudă, neincercănată /
Urma trecerii sale rămasă în carnea
mea. / Ploaia adormită in ea / Peste
care vintul curat al zorilor se aplea
că si bea. / Brațul cumpenei, acolo,
in margini / Pășind drumul de
care... / Cine te iubește încețoșată
cimpie ? / Tu, copilule, neîntorsule,
rouă, / Murmurul ierbii / Și brațul
cumpenei, acolo la margini / Păzind
căderea stelelor" (Gheorghe Zincescu,
Reșița). Asemenea „flori" au fost cu
lese de juriul pentru creația literară
(poezie, folclor literar, creația poeți
lor țărani) dintre cele aparținînd unui
număr de 23 377 participanți, din care
în etapa republicană au fost pre
zent! 379 — cifre ce Ilustrează larga
bază de masă a festivalului, ampla
participare a oamenilor muncii, care
au astfel posibilitatea să-și afirme
și fructifice aptitudinile șl fantezia
creatoare.

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) :
Trenurile mele — 17,30; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 15.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
O noapte la Veneția — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Doamna cu
camelii — 17.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Romanță tirzie — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Turnul de fildeș — 17,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" 59 31 03,
sala Magheru) : Jocul vieții — 17,30;

...Eram la o șeză
toare literară la un
liceu, în cabinetul de
limbă și literatură ro
mână. Privind chipu
rile deschise și avide
ale elevilor, mă ve
deam pe mine insumi
intr-o bancă, la pri
ma intilnire cu scrii
torii — moment me
morabil în existența
fiecăruia. La rindul
nostru, acum, în acel
cabinet școlar, ne sim
țeam cu toții vegheați
de ochii, sfredelitori
prin timpuri, ai „sintelor firi vizionare"
ale literaturii române,
scrutindu-ne din ta
blourile ce luminau
pereții șl, mal ales,
din operele lor. veș
nic Înălțătoare de cu
get șl simțire româ
nească. Ambianța era
întregită cu o hartă a
țării, pe care „flutu
rau" stegulețe, semnalind nu bogățiile
solului și subsolului
ci bogățiile literare,
G. Călinescu Însuși avusese această idee,
nefinalizată, de a „în
cheia"
monumentala
sa Istorie a literaturii
române de la origini
pină in prezent cu o
hartă pe care să fie
însemnate toate locu
rile ce au zămislit
scriitori. Astăzi, în aproape oricare cabi
net de literatură afli
o asemenea
hartă
care îți dă, deodată,
imaginea
fertilității
literare a pămintului
românesc. Și încă nu
sint, nu au cum fi cu
prinse noile descope
riri, noile „zăcămin
te" din care doar
timpul va cerne și va
discerne aurul talen
tului peren.
...Priveam harta și
deodată am avut re
velația unei imagini
care, nu mult mai tîr
ziu, avea să cristali
zeze o poezie, ce „des
chide" ultima mea
carte de versuri inti
tulată chiar așa : Poe
zie deschisă.
x
Titlul cărții o fi părînd prețios și preten
țios dar, in ceea ce mă
privește, mi s-a părut
că acoperă nevoia de
comunicare, esențială
în dialogul creatoru
lui cu lumea. „Una
din condițiile artei
majore — scria un
distins poet și eseist
— este raportul Intim,
cit mai direct, priza
nemijlocită dintre eul
creator șl lumea care-1 înconjoară". în

acest sens, poezia care
se scrie astăzi la noi
oferă numeroase pro
be de priză la real,
receptat in formule și
maniere de mare di
versitate, și care, in
ultimă instanță, confi
gurează O hartă lirică
de o coloratură inconfundabilă, specific
românească. Tradiția
liricii românești este
respectată și conti
nuată, fără ca aceasta
să însemneze o can
tonare in formule li
rice desuete, ci cu
preocuparea de înscri
ere pe liniile de for
ță ale lirismului, atingătoare de „tot ce
mișcă-n țara asta, rîul,
ramul" și mai ales a
omului, ca subiect șl
obiect al operei artis
tice.
Iată în acest sens
cîteva sublinieri pri
vind lirica poeților ie
șeni ; în poeme de
amplu suflu, Haralambie
Țugui
ascultă
Confesiunile pămintu
lui, într-urt elan de
contopire cu timpuri
le șl anotimpurile pa
triei. („O ! Țara mea,
nemuritorul meu țărm
de cuvinte / străiimpezi sunînd în văzdu
hul curat / ca niște
păsări de foc ale eternității'/ prin care
privesc peste timp, cu
ochi treaz / Înmires
matele spații ale ideii
și firii"). La Nicolae
Țațomir realul se im
plică in formule de
maximă concentrare,
aproape aforistic, probind însușirea lecției
clasicilor. Horia Zilieru, poet experimentind cu consecvență
posibilitățile
cuvintului, reconstituie și
restituie „un topos
pierdut",
imagerilla
sale provoclnd citito
rul ’ la
cunoașterea
spațiului
dinlăuntru
al Limbii
române :
„apusul / răsăritul în
singe se înfruntă / pe
viață și pe moarte egalo să-și rămină / șl
brațele-mi deschise —
aripi pe-orizontală —
/ țin trupu-n echili
bru : o acvilă răsfrîntă / de munții reveriei
în marea aurală / pla
nted pe line spire în
aura română". Un
poet cantilinar, cum
era Corneliu Sturzu
la fnceputurf, se do
vedește deschis, te
anii maturității, atit
semnalelor trecutului,
cu tot ce a însemnat
virtute, curaj, înteme
iere, cît și celor ale

(sala Studio) : Sentimente șl naftali
nă — 18.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic —
17; Anonimul venețlan — 18; (sala
Ciulești, 18 04 85) : Milionarul sărac
- 18.
• Teatru! satlrlc-muzlcal „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 18; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sttclețl — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Trubaduri șl purlm-spilerl — 17,30.

prezentului,
răsfringind liric impulsurile
și
comandamentele
majore
ale
epocii
noastre. La loanid Romanescu, căruia i-a
apărut recent o carte
în colecția „Cele mai
frumoase poezii", po
emul năvălește toren
țial spre cititor, într-o
irepresibilă tentativă
de a-1 cuceri („sint
Convins că libertatea
mea / este un drept
al vostru / și sînt con
vins că nu glasul meu
/ ci libertatea voas
tră-! mai presus"). Ion
Chiriac iși caută punc
tele de sprijin ale po
eziei in elemente ce
exprimă spiritul locu
lui, Întruchipările con
tinuității :
drumul,
casa, fîntîna. („Tot la
fîntină stetem aduși
toți / Și iată-ne pe cei
patru frați / împreu
nă.") Ion Hurjui ima
ginează o țară a poe
ziei (Poemia) ; ..Călă
torind prin Moldova",
Cătălin Ciolca resti
tuie un itinerar de
suflet și de vechime ;
„Pe aici, peste dea
luri, prin seară, /
Prin cimp / Treceau
călăreți
cu
înalte
coifuri șl spade, / Cu
flamuri, pe aici / Se
rostogoleau fără înce
tare / Roțile carelor
de poveri, roțile /
Vieților noastre, odi
nioară / / Eu insumi
de sute de ani călăto
resc / Prin Moldova, /
Intr-un automobil ca
o lacrimă mă apro
pii, I Mă îndepărtez
... / ... / Luna cea gal
benă, plină, / Dintr-o
noapte ploioasă de-atunci / O zăresc peste
cimp / Ca un plug
duios de lumină" ;
Paul Balahur reface
aventura
logosului
(Făt-Frumos din grai).
Alți poeți, din gene
rații diferite — Geor
ge Popa, Emil Brumaru, Vasile Mihăescu —
sau din noul „val" li
ric — Mariana Codruț,
Nichita Danilov, Lu
cian Vasiliu, Gabrie
la Scurtu, Emillan
Marcu, Valeriu Stancu, Angela Traian, Ni
colae Panaite. Cassian
Maria Spiridon, Ion
Boroda ș.a. — îmbo
gățesc harta lirică a
Iașiului, accentulndu-i
personalitatea pe har
ta poeziei române.
Pentru toți, patria
se dovedește a fi spa
țiul etern al poeziei.

Nicolae
TURTUREANU

• Ansamblul „Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe sub cetini Ia izvoare
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Mary Poppins — 9; Cenușăreasa
— 18.
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Guliver in (ara păpușilor — 15; (sala
Cosmonauților) :
Tigrișorul
Petre
— 15.
• Circul București (10 41 95): La circ
ca-n filme — 15; 18.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu fericitul prilej al zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit
de Plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune
urări prietenești, din partea mea și a poporului îsraelian.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului
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Cronica

zilei

în cadrul relațiilor de colaborare
cultural-artistică dintre România și
Republica Democrată Germană, la
Galeria de artă fotografică din Ca
pitală s-a deschis, vineri, o expozi
ție cu lucrări realizate de membri
ai Asociației artiștilor fotografi din
R.D.G.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Asociației artiștilor fotografi
din tara noastră, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.D.G. la București.
(Agerpres)

tv

PENTRU TINE, PENTRU ȚARĂ!
Obligația socială, îndatorirea patriotică a oricărui cetățean
de la sate este de a produce cit mai mult pentru trebuințele lui,
(l de a contracta cit mai mult pentru cerințele societății!

încheierea si suplimentarea contractelor impun
strinsa conlucrare a consiliilor populare cu cetățenii
Creșterea producțiilor agricole în
gospodăriile personale ale membri
lor cooperativelor agricole de pro
ducție și în gospodăriile producăto
rilor particulari au creat condiții ca,
pe lingă satisfacerea nevoilor pro
prii de consum, cetățenii din locali
tățile județului Constanța să parti
cipe cu importante cantități de pro
duse agroalimentare la fondul de
stat. Pe baza programului de autoaprovizionare in profil' teritorial,
gospodăriile populației din județ vor
contribui și in acest an la fondul
de stat cu 1 330 bovine, 17 000 porci,
53 000 ovine, 120 tone carne de pa
săre și 60 tone carne de iepure,
10.2 milioane ouă, 1 275 tone lină,
3 000 hl lapte de vacă și 20 500 hl
lapte de oaie.
în acest scop. în prezent se des
fășoară încheierea contractelor
acțiune pe care am urmărit-o in co
muna Tuzla și în orașul Techirghiol,
localități care fac parte din centura
de aprovizionare a orașului Con
stanța și ai căror gospodari au o
bună experiență în creșterea anima
lelor și obținerea unor importante
venituri suplimentare din livrări la
fondul de stat.

Cantități suplimentare
de produse contractate
în comuna Tuzla
„într-adevăr, ne spune Constantin
Borcan, primarul comunei Tuzla, cu
toate că anul trecut am fost afectați
de secetă, am livrat suplimentar la
fondul de stat mari cantități de le
gume, iar la carne de bovine preve
derile au fost depășite cu 3 tone".
Aflăm astfel că la nivelul comu
nei se acordă o importantă deose
bită și un sprijin substanțial creș
terii animalelor în gospodăriile
populației. în acest scop, cele 170
hectare de izlaz au fost reinsămințate cu ierburi perene și fertilizate
anul trecut cu îngrășăminte natura
le și cu 40 tone îngrășăminte chi
mice, ceea ce a permis dublarea și
chiar triplarea cantității de masă
verde la hectar. De asemenea, con
siliul popular deține o suprafață de
20 hectare teren redat în circuitul
agricol, pe care o seamănă cu po
rumb. Din această suprafață se acor
dă cite 1 000 metri pătrati gospo
darilor care nu au teren în jurul
casei .dar încheie contracte pentru
creșterea și livrarea porcilor. Multe
din cele 2 410 gospodării personale
ale comunei dețin teren în grădini,
pentru care locuitorii au plan de
cultură, prin care se asigură și fu
rajele necesare animalelor. în plus,
cei care au contracte pentru creș

GIURGIU : Importante
economii de energie
și combustibil
Harnicul colectiv al întreprinde
rii textile „Dunăreană" care, dato
rită specificului proceselor tehno
logice se numără printre marii con
sumatori de energie și combustibil
din municipiul Giurgiu, a reușit
ca, de la începutul anului și pină
in prezent 6ă inscrie irt contul eco
nomiilor însemnate cantități de
energie electrică și combustibil
convențional. Acest succes se datorește aplicării cu consecvență în
practică a unui șir de măsuri tehnico-organizatorice, cum ar fi :
evitarea mersului în gol al tuturor
utilajelor, cu deosebire pe timpul
predării și preluării schimburilor,
reducerea la strictul necesar a ilu
minatului exterior, în birouri și
depozite, repunerea in stare de
funcționare a tuturor textometrelor
de la ramele de uscat etc. (Ion
Manea, corespondentul „Scinteii").

terea vacilor de lapte sau carne pri
mesc cite 2 500 mp teren însămînțat
cu cultura a doua.
Să mai menționăm grija pe care o
manifestă consiliul popular atît pen
tru respectarea prevederilor con
tractuale de către locuitori, dar și de
către unitățile beneficiare, pentru a
pune la dispoziția cetățenilor canti
tățile prevăzute de gozuri, tărîțe și
alte deșeuri agricole (anul trecut
s-au distribuit gospodarilor 17 tone
de astfel de produse).
în ceea ce privește încheierea con
tractelor, acțiunea începe întotdeauna
cu exemplul personal al factorilor
de răspundere din localitate — pri
marul comunei, secretarul consiliu
lui popular, Avram Ghebenei, vice
președintele consiliului popular, Costică Anghel (acesta din urmă, deși lo-

însemnări din județul
Constanța
cuiește într-un apartament Ia bloc, a
contractat un porc. La fel au înce
put contractările și în acest an, cu
primii gospodari ai comunei. Tot ei,
împreună cu președintele cooperati
vei agricole, președintele cooperati
vei de producție, achiziții si desfa
cere a mărfurilor, și ceilalți factori
s-au constituit în cinci comisii care
merg din casă in casă și discută cu
gospodarii
problemele
încheierii
contractelor la fondul de stat, in
funcție de condițiile și posibilități
le concrete ale fiecăruia. Astfel, nu
meroși locuitori — printre care pen
sionarul Niță Mihalache, care a li
vrat anul trecut la stat 2 porci, 23
de oi, 8 miei, 1 000 litri lapte de oaie
și 500 kg lină, Gheorghe Crăciun,
care a vindut pe bază de contract
12 oi, 400 litri lapte de oaie și 150 kg
lină, Marin Ttaian, George Țoțoiu,
Alexandru Stanca ș.a. — și-au ma
nifestat dorința ca în acest an să
livreze Ia stat cantități mai mari de
produse. în felul acesta, se estimea
ză de pe acum că vor fi depășite
prevederile de a se livra la fondul
de stat 36 tone carne de porc, 6 tone
carne bovine, 21 tone carne de oaie,
3 tone carne de pasăre, 1 tonă carne
de iepure, 41 hl lapte de v'acă, 336
hl lapte de oaie, 18 tone lînă, pre
cum și cantități sporite de legume,
cartofi și fasole.

...Și în orașul Techirghiol

popular, Elena Rădulescu, condițiile
sînt cu totul altele, în sensul că su
prafața izlazului este de numai 48 ha
iar terenul din gospodăriile popu
lației însumează 100 de hectare. To
tuși, prin reînsămînțarea și fertili
zarea pășunii, dar mai ales prin re
partizarea unor suprafețe de culturi
duble crescătorilor de animale, se
asigură întregul necesar de furaje
care este completat cu rațiile de tă
rîțe, gozuri și pleavă pe care le fur
nizează unitățile contractante. De
asemenea, materialul biologic (pur
ceii și puii care urmează a fi cres
cuți în gospodăriile populației) se
procură în bună măsură din mater
nitățile cooperativelor agricole și ale
cooperativei de producție, achiziții
si desfacere a mărfurilor, diferența
fiind completată de la alți furnizori
tot prin grija consiliului popular.
Ca o metodă bună de lucru no
tăm faptul că toate aspectele privind
această acțiune sint discutate in ca
drul întilnirilor lunare Ia „Tribuna
democrației", la adunările cetățenești
— reliefîndu-se astfel în public și
eîștigurile substanțiale obținute prin
contractări. Cu prilejul ultimei adu
nări cetățenești, de pildă, a fost pre
zentat, dezbătut și însușit planul de
livrare la fondul de stat pentru 10
tone carne de bovine, 374 tone carne
de porc, 843 tone carne de ovine, 3
tone carne de pul, 1,6 tone carne de
iepure, 17 hl lapte de vacă, 319 hl
lapte de oaie, 20 tone lînă și 200 000
ouă. De asemenea, a fost populari
zat exemplul unor gospodari ca
Radu Neacșu, Apostol Gîma, Nicolae Guteanu ș.a. care, anul trecut,
livrînd la fondul de stat cantități
suplimentare de carne, lapte și lină
față de contract, au realizat venituri
de 72 000, 68 000 și, respectiv, 55 000
lei.
Interesul manifestat de locuitori
față de aceste probleme se concre
tizează în .faptul că, in prezent, pre
vederile de plan sînt acoperite cu
contracte ferme in proporție de 50
la sută, iar la unele produse ca lap
te și carne de vacă, lînă și lapte de
oale, păsări se prevăd depășiri
substanțiale, cetățenii considerind
realizarea și suplimentarea contrac
telor ca pe o înaltă îndatorire patrio
tică — de asigurare a bunei aprovi
zionări a populației de Ia orașe și,
în același timp un important izvor
de creștere a veniturilor obținute in
gospodăriile personale.

în orașul Techirghiol, după cum
aflăm de la primarul consiliului

Georqe MIHĂESCU

corespondentul „Scînteii"

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. în continuarea turneului
pe care îl întreprinde în Italia,
echipă Steaua București a întîlnit
formația A. S. Torino, una dintre
fruntașele primei divizii italiene, pe
care a învins-o cu scorul de 3—1
(1—1), prin golurile înscrise'de Pițurcă (2) și Tudorel Stoica. Golul
gazdelor a fost marcat de Steiner.
HOCHEI. Azi (de la ora 14) și
mîine (de la ora 10,30), la Patinoarul
„23 August? din Capitală, se vor
disputa două întîlniri internaționale
de hochei pe gheață între repre
zentativa de tineret a țării noastre
și selecționata de juniori’ a Ceho
slovaciei.
ATLETISM. Azi și miine vor avea
loc, la Bacău, întrecerile campiona
telor republicane de atletism pe
teren acoperit pentru seniori și ti

neret. Azi sînt programate două re
uniuni : dimineața, de la ora 10, iar
după-amiază, la ora 14,30. Miine, con
cursul va începe la ora 9.

HANDBAL. In mai multe orașe
din Portugalia au început întrecerile
din cadrul grupei C a campionatu
lui mondial masculin de handbal.
Iată primele rezultate înregistrate :
Franța — Anglia 39—16 ; Olanda —
Belgia 27—18 ; Portugalia — Luxem
burg 22—16.
CICLISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat pe velodromul olimpic din Moscova, sovieticul Gintautas Umaras a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 4 000 m :
4’34”103/l 000. Vechiul record (4’37”
687/1 000), aparținea, din 1983, com
patriotului său Viktor Kupoveț.

VA INFORMAM DESPRE: CRISTALUL
Priviți-1 1 Cu irfzări de vișină
coaptă, materializat in superbe ser
vicii de masă ; în vaze suple ca
niște amfore ale timpului care
curge ; in bomboniere ca niște nuci
de cocos secționate pe diagonală...
Ultimii 20 de ani au înflorit ju
dețul și, firește, orașul Coloanei
Infinitului. I-au dat putere printr-o impetuoasă dezvoltare indus
trială. L-au aliniat marilor județe
și orașe ale țării cu vechi tradiții
intr-ale industriei grele și ușoare.
L-au înnobilat cu fața timpului
prezent. Cu meserii nemaipracticate aici.
Meseria de sticlar, ca atîtea al
tele pe aceste meleaguri, a făcut
dovada temerității, cutezanței, spi
ritului novator al gorjenilor. Sim
ple epitete ? Dc fel ! La numai trei
ani de la deschiderea fabricii, mar
ca acesteia a confirmat produse
competitive dincolo de fruntariile
țării. De cind i s-a certificat
nașterea, din 582 de creații, 400
sînt absolut originale, inspirate din
jocurile geometrice ale velințelor
gorjene, din cerul repetat în
cercuri meșteșugite al covoarelor, din linii frînte ca un zbor amînat de pe urcioare. Motivele
gorjene, gravate în cristalul rubi
niu sau în cel aburit ca o fereastră
de ger, duc mesaje de pace pe con
tinente...
Cum și de unde au învățat me
serie acești prestidigitatori ai sti

clei topite ? Aici, în fabrică, Ia lo
cul de muncă, de la cîțiva meșteri
„școliți" în fabrici de tradiție ale
țării. Iată-1 pe tînărul Dumitru
Drăgoescu fixincf, in citeva secun
de, in flacăra albastră, piciorul su
plu, în formă de lalea — creație de
ultimă oră s— al unei cupe de șam
panie ; pe Ion Dumitru și Ion Bardan suflind in țevile prelungi viață
unor pahare de rară frumusețe.
Bânuiți, desigur, că e vorba de
secția cuptoare. De-aici, produsul
parcurge un lung itinerar — șle
fuire, gravură, sortare, ambalare,
expediere — pînă să ajungă stră
lucitor, elegant pe mesele noastre
sau ale beneficiarilor externi.
Originalitatea produselor, firma
fabricii cum ii place să spună se
cretarei de partid Magdalena Teodorescu. pleacă din secția creație.
Doi creatori — graficienii Vaier
Neaga și Mihai Țopescu, doi subingineri și doi ingineri pun pe plan
șetă motive populare gorjene. Ie
combină, le stilizează, le transpun
mai întîi în lemn și-ncep greul tra
valiu al zămislirii obiectului din
sticlă suprapusă. Ca metode de lu
cru care au dat roade : se consultă
cu sticlarii — majoritatea băști
nași și păstrători de tradiții, bat
județul în căutare de noi motive
și din teancurile neostenite de schi
țe prind viață holurile, cănile de
cristal, zaharnițele, serviciile. Pen
tru citeva firme străine au creat

DE

GORJ

recent cinci variante de pahare
pentru varii folosințe, care mai de
care mai Îndrăznețe ca originalita
te și modernitate. Doar încrengă
tura de romburi minuscule te duce
cu gindul la chenarele fețelor de
masă sau ștergarelor gorjene, sau
trifoiul stilizat la cusătura migă
lită de pe iile fetelor din satele din
jur.
E o permanentă strădanie de a
pune în cristalul de Gorj însemne
le acestor meleaguri durate in catrința sobră, dantelată, cu discrete
linii de fir auriu, ca o părere, fir
regăsit la fel de discret pe gura
sau șoldul paharelor, în vesta de
catifea înnobilată cu arniciuri tan
dre în motive florale, readaptate
la vazele roșii sau ceștile albe din
cristal ; în atît de tradiționalul co
joc marcat cu chenare geometrice,
aduse ..la zi“ pe atît de fragilele și
elegantele servicii de masă. Și în
strădania lor de zi cu zi, creatorii
și meșterii fabricii au reușit să
dovedească simplu, convingător,
că, fără tradiție fiind în arta sti
clei, au intrat în tradiție. Că sint
competitivi.
Știți ce scrie pe ușa de la intra
rea in fabrică ? „Bine ați venit la
program ! Vă dorim succes în ziua
pe care o începeți !“ Un îndemn și
o urare pe care le-o întoarcem și '
noi pentru arta de a gîndi, de a
făuri și de a „scrie" cristalul.

Marta CUIBUȘ

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămînă (color)
• Cetera și glasul meu... melodii
populare • Gala desenului animat
• Ochi de copil: „întrebări... În
trebări- — reportaj • Șah • Ma
rile momente ale baletului • Cintecul cuvintelor — moment poetic
• Atlas muzical • 1907 — Amin
tiri nepieritoare. Reportaj • Telesport — rubrică dc actualitate
sportivă • Autograf muzical
14.45 Sâptămina politică (color)
15,00 închiderea programului
10,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color)
10.45 Antologia umorului românesc (co
lor). „Anotimpuri". ..I. L. Caraglale (partea a V-a)
20,25 Film artistic (color). „Contele de
Monte Cristo"
22,00 Telejurnal
22,10 Mondovislon (color)
22,30 închiderea programului

vremea
Institutul dfe meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 8 februarie, ora 20 — 11 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi
închisă. Vor cădea
precipitații
sub
formă de ninsoare. îndeosebi in re
giunile sudice și estice ale țării. în
prima parte a intervalului, izolat, in
sud-est, precipitațiile vor fi șl sub for
mă de ploaie și lapoviță, favorizînd
producerea poleiului. Vlntul va sufla
moderat, cu intensificări temporare,
predomlnind din sectorul nord-estic,
îndeosebi in a doua parte a interva
lului, viscolind, local, zăpada în sudul
șl estul țării. Temperaturile minime
vor fi cuprinse, în primele nopți, între
minus 10 și zero grade, pe alocuri mal
coborite, apoi, in general, între minus
15 și minus 5 grade, iar maximele se
vor situa între minus 10 șl Zero grade,
ușor mai ridicate în primele zile. Pe
alocuri, condiții de ceață la începutul
intervalului. în București t Vremea va
îi închisă, cu cerul mai mult acoperit.
Temporar va ninge. Vîntul va sufla
moderat, cu
intensificări in ultimele
zile predominînd din sectorul nordestic, viscolind, trecător, zăpada. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 7 și minus 3 grade, cele maxime
vor oscila între minus 4 și zero grade.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ
Duminică 9 februarie 1986, Admi
nistrația de Stat Loto —• Prono
sport organizează o nouă TRAGE
RE LOTO 2 (prima din această
lună), prilej.de noi cîștiguri în au
toturisme „DACIA 1 300“ și mari
sume de bani. Reamintim că bile
tul de participare costă 10 lei și
poate fi completat cu o variantă
achitată sută la sută sau cu patru
variante achitate in cotă de 25 la
sută.. Indiferent de cota jucată,
ftecate bilăt arff
* drept'de partici
pare și, deci, de cîștiguri, la toate
Cele trei extrageri a cîte patru nu
mere, care însumează 12 numere
din 75.
Agențiile Loto — Pronosport stau
la dispoziția participanților pînă azi
8 februarie, cind este ultima zi de
participare.
★
NUMERELE EXTRASE.
LA TRAGEREA LOTO,
DIN 7 FEBRUARIE 1986
EXTRAGEREA I : 69 32 25 7 52
36 55 34 24
EXTRAGEREA A II-A : 85 4 89
83 35 72 66 75 11.
FOND DE CÎȘTIGURI : 1 024 572
lei.

Sub semnul întăririi conlucrării cu țările
în curs de dezvoltare, pentru o nouă ordine
economică internațională
Constituie o orientare definitorie a
politicii externe dinamice șl con
structive a României socialiste dez
voltarea amplă, a relațiilor cu toate
statele lumii, fără deosebire'de orinduire socială. In acest cadru, situind
în mod constant in centrul întregii
sale activități internaționale întărir'ea prieteniei și conlucrării multi
laterale cu toate țările socialiste,
țara noastră acordă o deosebită im
portanță dezvoltării relațiilor de
prietenie șl solidaritate cu tinerele
state independente, nealiniate, cu
țările în curs de dezvoltare.
Poziția României în acest sens își
găsește o pregnantă expresie in
participarea la activitatea „Grupului
celor 77“, care reunește cvasitotalitatea statelor in curs de dezvoltare.
Primirea în „Grupul celor 77“ — mo
ment de la care se împlinesc zece
ani — a constituit o concludentă re
cunoaștere a legăturilor de prietenie
dintre România și țările în curs
de dezvoltare, a justeței politi
cii promovate consecvent de parti-x
dul și statul nostru, de tovarășul
Nicolae Ceausescu, de întărire a uni
tății și. solidarității popoarelor in
lupta pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru eliminarea
din Viața internațională a practicilor
imperialiste, neocolonialiste de ex
ploatare și asuprire, pentru lichida
rea subdezvoltării și edificarea unei
■ noi ordini economice internaționale,
bazată pe deplină egalitate și avan
taj reciproc.
Concepția României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind nece
sitatea acțiunii unite a țărilor in
curs de dezvoltare pentru împlinirea
aspirațiilor
lor de dreptate și
echitate, de libertate și progres își
are o temeinică fundamentare în
realitățile lumii de azi. Tinerele sta
te independente, țările in curs de
dezvoltare in general, teprezentind
covirșitoarea majoritate a statelor
lumii, se constituie într-o uriașă forță
a contemporaneității, care exercită o
puternică înriurire asupra cursului
vieții internaționale. Aflate într-un
amplu proces de redeșteptare, po
poarele acestor țări sint animate de
voința de a lichida cit mai grabnic
moștenirea împovărătoare a veacu
rilor de dominație colonială, impe
rialistă. manifestindu-și tot Mnai
ferm hotărirea de a folosi in mteresul propriei dezvoltări bogățiile
lor naționale, de a-și decide in mod
liber propriile destine. Totodată, ele
sînt tot mai conștiente că aceste as
pirații se pot realiza numai prin
lupta unită împotriva politicii și
practicilor imperialiste.
în lumina acestor realități, între
România și țările în curs de dezvol
tare s-au statornicit legături trainice
de prietenie, colaborare și solidari
tate. Un rol hotărîtor în elaborarea,
ca și în traducerea în viață a aces
tei orientări, reafirmată de Congre
sul al Xlll-leâ al partidului, revine,
cum este bine cunoscut, tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Istoricele vizite
Întreprinse de secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
într-un mare număr de țări în curs
de dezvoltare din Asia, Africa, Ame
rica Latină, precum și întîlnirile
avute la București cu șefi de state,
cu lideri ai partidelor de guvernămînt din aceste țări, documentele
politice încheiate cu asemenea pri
lejuri — tratate, declarații solem
ne comune, acorduri pe termen lung
— au așezat pe temelii de amplă și
stabilă perspectivă raporturile re
ciproce, au creat un cadru superior
de dezvoltare a colaborării dintre
țările noastre. Stau mărturie în acest
sens atît dezvoltarea continuă a le
găturilor politice, cit și amplifica
rea și diversificarea schimburilor
economice, conlucrarea pentru con
struirea în comun a unor obiective

economice de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea independentă a ță
rilor respective, ca și sprijinul acor
dat de țara noastră pentru formarea
unui mare număr de cadre de spe
cialiști din aceste țări.
In același timp, s-a întărit ne
contenit colaborarea României cu
țările în cure de dezvoltare' pe pian
extern, în cadrul „Grupului . celor
77“, la O.N.U. și în alte organisme
internaționale,
pentru
afirmarea
unor relații noi, de egalitate și res
pect reciproc, pentru înfăptuirea
unei noi ordini economice mondiale.
în
concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, lichidarea sub
dezvoltării, care afectează trei pă
trimi din omenire, constituie o pro
blemă de care depinde insuși viito
rul umanității, o necesitate obiecti
vă a progresului și păcii in lume. în
permanentă, România subliniază că
menținerea și adîncirea decalajelor,
constituind un factor de îngustare a
pieței mondiale, afectează evolu
ția economică generală, provoacă
dezechilibre, o situație de criză eco
nomică, comercială și finanpiar-valutară, ce blochează progresul tutu
ror statelor, inclusiv al celor avan
sate, pun sub semnul întrebării sta
bilitatea mondială, creează pericole
grave la adresa păcii în întreaga
lume.
Se bucură de o largă recunoaștere
și apreciere internațională contribu
ția de mare valoare a președintelui
României la definirea căilor și di
recțiilor de acțiune pentru lichida
rea subdezvoltării, la elaborarea
conceptului unei noi ordini econo
mice pe plan mondial. Sint cunos
cute în acest sens programul de mă
suri cuprins în documentul prezentat
de țara noastră la O.N.U, „Poziția
României cu privire la instaurarea
unei noi ordini economice internațio
nale", multiplele propuneri și iniția
tive vizind înfăptuirea acestui mare
deziderat. România a subliniat și
subliniază că pentru lichidarea sub
dezvoltării factorul hotărîtor îl con
stituie efortul propriu, angajarea
plenară a întregului potențial mate
rial și uman al fiecărui stat. Aceasta
presupune elaborarea și aplicarea
în practică a unor programe spe
ciale care să prevadă măsuri și ac
țiuni eficiente de creștere intensivă
a forțelor dp producție, de accele
rare a procesului de industrializare,
de modernizare a agriculturii, ca și
a celorlalte sectoare de activitate. Pe
de altă parte, țara noastră consi
deră că un rol deosebit de impor
tant în eliminarea decalajelor îl au
colaborarea economică internațio
nală, sprijinul material, financiar și
tehnologic pe care țările avansate
sînt chemate să-l acorde țărilor în
curs de dezvoltare.
Cu deosebire se impune intensi
ficarea eforturilor în această direc
ție in condițiile actuale, cind criza
economică mondială, care se reflec
tă într-o măsură mai mare sau mai
mică în toate statele, afectează pu
ternic in special țările în curs de
dezvoltare. Este o realitate că, drept
urmare a persistenței practicilor
marilor puteri imperialiste, ale ca
pitalului financiar, ale monopoluri
lor transnaționale, care duc o poli
tică deliberată de exploatare și asu
prire neocolonială a țărilor în curs
de dezvoltare, situația acestor țări
s-a înrăutățit considerabil in cursul
anului 1985.
în acest sens, în cuvîntarea rosti
tă în cadrul ședinței 'Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia că „aceasta necesită să sc acțio
neze cu toată hotărirea pentru a
determina o schimbare radicală a
situației din economia mondială,
pentru o nouă ordine economică,
pentru rezolvarea problemei datorii

lor externe, pentru raporturi echi
tabile, de egalitate intre state și
pentru înlăturarea politicii de jaf
neocoloniai pe care o practică în
deosebi marile țări capitaliste,
monopolurile imperialiste, capitalul
financiar și bancar
.
**
De o deosebită stringentă este. în
momentul de față, soluționarea glo
bală a problemei datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare.
România consideră necesar să se
ajungă la anularea datoriei externe
pentru unele state, la reducerea ei
pentru celelalte țări, la scăderea ra
dicală a dobînzilor, reeșalonarea pe
termene mai lungi, de 15—20 ani, și
stabilirea unui plafon de 15—20 la
sută din încasările la export pentru
rata serviciului datoriei externe. De
asemenea, țara noastră se pronunță
împotriva practicilor protecționiste,
pentru un comerț liber, fără discri
minări și condiționări, pentru stabi
lirea unui raport just, echitabil în
tre preturile materiilor prime și cele
ale produselor industriale, pentru
asigurarea accesului neîngrădit al
tuturor statelor la cuceririle știin
ței și tehnologiei moderna.
în repetate rînduri, România, pre
ședintele țării noastre au evidențiat
interdependența strînsă dintre pro
blemele lichidării subdezvoltării și
oprirea cursei înarmărilor, consti
tuind o inadmisibilă anomalie a zi
lelor noastre faptul că, în vreme ce
o mare parte a omenirii.continuă să
fie grav afectată de sărăcie și mize
rie, cheltuielile pentru crearea de
noi mijloace de distrugere tind să
ajungă ia fabuloasa sumă de o mie
miliarde de dolari anual. Or, înghe
țarea cheltuielilor pentru înarmări
și trecerea Ia reducerea lor, așa cum
propune România, ar crea importan
te fonduri, care ar putea fi cana
lizate în direcția progresului tutu
ror popoarelor, și în primul rînd al
celor din țările în curs de dezvol
tare.
Pornind de la agravarea situației
din economia mondială, România se
pronunță pentru organizarea, chiar
în acest an, în cadrul O.N.U., a unor
tratative globale între Nord și Sud,
respectiv intre țările avansate și cele
în curs de dezvoltare, asupra celor
mai importante probleme economice,
comerciale și financlar-monetare
care confruntă omenirea.
Așa cum subliniază președintele
României, orientarea intr-o direcție
pozitivă a cursului economiei mon
diale depinde intr-o bună măsură
de întărirea unității și conlucrării
țărilor în curs de dezvoltare. Țara
noastră a propus în acest sens con
vocarea unei conferințe internațio
nale la cel mai înalt nivel a țărilor
în curs de dezvoltare, după o pre
gătire corespunzătoare, la care o
contribuție importantă o poate aduce
„Grupul celor 77“ în cooperare cu
mișcarea de nealiniere. Fără îndo
ială că o asemenea conferință ar
da posibilitatea statelor respective
să elaboreze o strategie comună asu
pra activității viitoare, atît în ce
privește conlucrarea dintre ele pen
tru accelerarea dezvoltării economico-sociaie, cit și pentru stabilirea
unor puncte de vedere unitare in
perspectiva negocierilor cu țările
dezvoltate. în ceea ce o privește,
România, în întreaga sa activitate
în cadrul „Grupului celor 77“, este
călăuzită de dorința de a acționa
pentru întărirea continuă a colabo
rării și solidarității cu țările în
curs de dezvoltare pentru solutiona
rea, In interesul tuturor popoarelor,
a problemelor economiei mondiale,
pentru lichidarea subdezvoltării și
înfăptuirea unei noi ordini economi
ce, care să asigure progresul întregii
umanități.

Dumitru ȚINU

Nu un simplu oraș, ci o adevă
nă a prieteniei chino-române“, înBeijing șl Tianjin. Acesta din Și t<rt la Tianjin s-a născut și In
rată sinteză a Chinei este Beijin
frățindu-se cu o cooperativă agri
urmă, trecut și el prin suferințele dustria chimică a R.P. Chineze.
gul, existent încă de acum 3 000
colă de producție românească, și
sinistrului devastator resimțit in
Dificultăți ? Mai șint. Cea mai
de ani; Beijingul legat așadar de
anume cu cea de la Munteni-Buiulie 1976, a fost, ca și Tangsha mare cu care se confrunta ora
o istorie milenară, bogat în mo
zău. în răstimpul celor două dece
nul, sprijinit în mod substanțial de
șul era lipsa de apă dulce.
numente și vestigii culturale de o
nii, legăturile și schimburile de vi -către stat, cit și de propriile co
Era cea mai mare. Era, pentru că
deosebită varietate și valoare; zite, în pofida miilor de kilometri
mitete municipale de partid și de
situația s-a ameliorat simțitor, tot
Beijingul cuprins de un puternic distanță, s-au strîns și s-au adîncit.
guvernele locale.
prin stăruința cu care au știut lo
Țăranii noștri au trimis in 1983
proces de reînnoire.
„Cu cit vom face mai multi pași
calnicii să îndrepte situația. Foprietenilor lor din Lugonqiao se
Vatra de astăzi a municipiului
pe calea modernizării, cu atît po
rînd, sondind, au descoperit — nu
mințe de porumb și floarea-soareBeijing, situată în nordul marii
porul va deveni mai bogat, iar
de mult — o bogată sursă de apă
cîmpii Huabei, a depășit de mult
lui. în următorul an, țăranii chi
viața mai frumoasă" — declara
dulce în straturile — de la 200 m
limitele orașului vechi; extinzin- nezi le-au trimis fraților români
primarul Tianjinului. mindru de
adîncime — de pe litoral, după ce
o scrisoare, prin care înțelegeau
du-se larg spre pe'riferii, ea cu
entuziasmul înflăcărat cu care
isprăviseră și construirea unui ca
prinde zece sectoare șl nouă ju
nu doar să Ie mulțumească, ci să-i
locuitorii din Tianjin știu să răs nal ce leagă orașul de rîul Luanhe.
dețe suburbane, pe o suprafață de și încunoștiințeze că „ele, semințe
pundă „prezent !“. Copleșitor de Și dacă, din diverse motive, în
'16 000 kmp1. cu o
decursul istoriei
populație de pes
industria la Tian
te 9 200 000 de lo
jin s-a dezvoltat
cuitori.
inegal, astăzi gu
vernul local a
Beijingul a cu
decis ca investi
noscut in ultimii
țiile . speciale să
36 de ani trans
fie folosite cu
formări profunde,
precădere în sco
în cartierele să
pul modernizării
racilor de altă
tehnologiilor in
dată. din interio
construcția
de
rul și exteriorul
mașini,
electroni
vechii cetăți, au
că. chimie. în ex
apărut noi locu
I
ploatarea resur
ințe. în blocuri
selor
naturale,
moderne. Subur
biile de Est și de
ceea ce — potrivit
Vest au devenit
factorilor de re
zone industriale,
sort —. are să con
iar suburbia de
ducă la ridicarea
------------------- însemnări de călătorie din R. P. Chineză ------------------' Nord-Vest a îm
nu doar a econo
brăcat forma u
miei naționale la
le, au prins, cresc frumos și dau
nui cartier cultural-științific. Aici
grăitor este ritmul in care 100 000
cote tot mai înalte, dar și a nivelu
roade bogate în pămîntul Chinei !“.
au fost construite și reamenajate
de voluntari au terminat un dig,
lui de trai al poporului. Tianjinenii
...Călătorind mai departe pe dru
peste 60 de institute de învățălung de 68 km, în 52 de zile, cu
vor telecomunicații prin cabluri
mînt superior și mai bine de 400 murile Chinei întîlnim locuri, oa
trei luni înaintea termenului pre
optice, tehnologii cu laser, infor
de instituții de cercetări științifi
meni, imagini inedite, artere dens
văzut !
matică, inginerie biogenetică. Dor
ce, monumentale clădiri destinate populate de bicicliști și bicicliste,
Tianjin, supranumit și „poarta
nici să și Ie vadă împlinite, cele
de toate virstele. Ajungem la
activităților social-culturale. Da
Chinei de Nord", se situează în
29 de institute de învățămînt su
tele statistice atestă că în perioa Tangshan, celebru prin minele
partea de răsărit a cîmpiei -Huabei,
perior, cele 120 de institute de
sale
de
cărbune
Kailuan,
în
da ce a trecut de la eliberarea
pe malul Mării Bohai, și are 3,4
cercetări și proiectări, în care lu
Chinei, suprafața construită în care acum lucrează 130 000 de
milioane locuitori. Statutul de oraș
crau — pînă anul trecut — 149 000
municipiul
Beijing
totalizează oameni beneficiari de cartiere noi,
comercial l-a dobîndit cu un sfert
de cadre tehnlco-științifice tru
amplasate în scuarurile din imedia
peste 90 000 000 mp, fiind de pa
de secol în urmă. Direcția pentru
desc cu abnegație. Dar și pină
tru ori mai mare decit spațiul ta apropiere a intrărilor în subte
construcții de mașini s-a înființat atunci, demn de relevat este fap
construit în cei 800 de ani ante
ran. Tangshanul vestit din timpuri
zece ani mai tîrziu — deși" fabrici
tul că portul Tianjin — situat la
străvechi și pentru ceramica sa,
riori.
textile, de prelucrare a sării ființau
40 km de oraș — dispune deja de
are astăzi o industrie cumulînd 12
Am găsit Beijingul în plină con
încă de la începutul secolului. în
35 de dane cu o capacitate anuală
fabrici de porțelan, care își ex
strucție și reconstrucție, iar pe locui
zilele noastre, Tianjinul totalizea
de 15 000 000 tone, cuprinzind : ce
portă produsele in 40 de țări. Fa
torii săi hotăriți să-și ridice capita
ză 4 400 de întreprinderi din dife reale, oțel, sare, lemn, îngrășă
brica nr. 2 — de pildă — însu
la la rang de metropolă modernă,
rite ramuri industriale de mare
minte chimice etc. : că este porții!
mează prin ^capacitatea ei de pro
începutul a însemnat drum. Alt
complexitate, care reprezintă 154
cu cea mai intensă activitate de
ducție
20
000
000
piese
anual!
Dar
fel spus: șosele. Se circulă pe ele
din totalul de 164 de ramuri in
comerț exterior din China — port
în Tangshan se tot ridică alte și dustriale, cîte are economia na
cu bucuria unor călătorii confor
prin care trece cea mai mare parte
alte fabrici și uzine, avîntîndu-se
tabile, care te duc spre așezări
țională chineză, ceeâ ce Ie-a fa
a mărfurilor exportate și impor
spre înălțimi, luîndu-se parcă la cilitat tianjinenilor stabilirea de
demne de consemnat. Printre ele se
tate de Beijing, Shanxi, Mongolia
înscriu și Tangshanul și Tianjinul.
întrecere cu piscurile
montane.
relații comerciale cu 10 000 de
Interioară și încă alte opt provin
Primăvara, din mersul mașinii
Domeniile industriei metalurgice, parteneri din 150 de țări și regiuni.
cii ; că a deschis 29 de linii de
electronice, chimice, textile, con Și dacă în China, primele calcula
poți vedea orezării, holde întinse,
navigație oceanică către 150 de
proaspăt parcelate și insămințate, strucțiile edilitare, mașinile-unelte toare electronice, primele televizoa
țări și regiuni, iar încă din 1981
terenuri în care verdele crud al
și multe altele s-au și făcut re re color și primele ceasuri de mină
aici s-a dat in folosință prima dană
culturilor incintă ochiul; un tablou
marcate.
au fost produse la Tianjin, nu se
conteinerizată de Înalt nivel tehnic.
Tangshanul renăscut, izvorît din poate omite nici faima de care se
pe deplin identificabil in peisajul
Iată, prin urmare, ce înseamnă să
vrerea omului este împrejmuit de
comunei Lugonqiao. Această co
bătrînii munți Yanshan — la nord, bucură pe piața internațională co
mună din vecinătatea Beijingului
știi ce vrei și să transformi vrerea
s-a înscris cu mai bine de două
de golful Bohai — la sud, legat voarele manuale, bicicletele, mași
în faptă.
zeci de ani în urmă sub un no
de litoralul Beidaiha — la est și nile de cusut și cîte alte produse
Învecinat, în partea vestică, de executate cu impresionantă finețe.
menclator nou, acela de : „Comu
Elvira IVAȘCU
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DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Coordonate ale progresului și prieteniei

Semnificative expresii ale înaltei aprecieri
a operei teoretice și activității practice
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
AMPLE ARTICOLE PUBLICATE ÎN SAPTAMÎNALUL ITALIAN „SETTEGIORNI"

Concepții novatoare de valoare deosebită privind edificarea
noii ordini economice internaționale și înfăptuirea dezarmării
Subtitlul „CONCEPȚIA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUSESCU, PRIVIND EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE - POZIȚIA ROMÂNIEI PRIVIND DEZARMAREA
NUCLEARĂ", sâptâmînalul italian „SETTEGIORNI" publică în paginile sale
un amplu articol.

Președintele Nicolae Ceaușescu a
militat si militează cu perseverența
sa cunoscută pentru edificarea unei
noi ordini economice internaționa
le. oferind, in afară de orice sche
mă preconcepută, idei și soluții
dintre cele mai valoroase și realis
te, se arată în articol.
încă din 1965, evidențiind muta
țiile confirmate in lume in fa
voarea forțelor progresului și păcii,
cit si pericolul agravării situației
economic^ a țărilor in curs de dez
voltare —< element de perturbare a
economiei mondiale — președintele
Nicolae Ceaușescu insista pentru
așezarea fermă a raporturilor din
tre state pe principiile respectării
independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi,
neintervenției îq afacerile interne,
avantajului reciproc, renunțării la
folosirea forței și a amenințării cu
forța.
Desfășurînd o intehșă activitate
teoretică și practică și aducindu-și
■ contribuția la, clarificarea marilor
probleme ale progresului economic
și spcial al umanității, președintele
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea de a se acționa, concomi
tent cu promovarea unui nou tip de
raporturi intre state, pentru trans
formări radicale în mecanismele
economice internaționale, în siste
mul funcționării .pieței, preturilor,
creditelor, dobînzllor etc. — in ca
drul juridic și instituțional al eco
nomiei mondiale.
în spiritul unui asemenea con
cept, România a elaborat și a pre
zentat documentul „Poziția Româ
niei cu privire la instaurarea unei
noi ordini economice internaționa
le". difuzat ca Declarație la a șap
tea sesiune specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 1975. Arătind
că dezvoltarea forțelor de produc
ție trebuie să se bazeze, in primul
rind. pe eforturile, fiecărui popor,
pe mobilizarea întregului său po
tențial material și uman, documen
tul sublinia rolul deosebit de im
portant al cooperării economice in
ternaționale,1 concepută astfel incit

să susțină aceste eforturi, acordind
un substanțial ajutor material, fi
nanciar. tehnic, inclusiv înlesniri
comerciale, pentru țările rămase in
urmă..
în ceea ce privește lichidarea
subdezvoltării, Încă din 1970, la se
siunea jubiliară a Adunării Ge
nerale a O.N.U., președintele
Nicolae Ceaușescu releva că este
timpul să se treacă de la rezoluții
generale la măsuri practice de li
chidare a subdezvoltării,1 la un pro
gram multilateral de sprijinire a
eforturilor de progres ale statelor
rămase in urmă, program la care
țările avansate să-și aducă o con
tribuție substanțială.
De altfel, documentul „Poziția
României cu privire Ia instau
rarea unei noi ordini economice
internaționale" dezvoltă nume
roase idei, menționînd necesitatea
unui program special care ar tre
bui să prevadă acțiuni referitoare
la multiplele aspecte ale dezvoltă
rii economice și sociale, promo
varea unor forme superioare de
cooperare economică, tehnică și
științifică, care să contribuie la
crearea unei baze alimentare și
industriale a țărilor în curs de
dezvoltare și o mai bună folosire
a resurselor lor naturale, formarea
unui fond pentru dezvoltare în
cadrul O.N.U., idei care au fost
incluse, sub diverse forme, în
multe documente elaborate și
adoptate pe plan internațional.
Alături de ramurile și sectoarele
de bază ale economiilor naționale,
conceptul pe termen lung al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu —
subliniază „Settegiorni" — include
și alte componente importăhțp,
cum ar fi stabilirea unor raporturi
juste între preturile materiilor
prime și cele ale produselor in
dustriale, între costul combustibi
lilor și al energiei și cel al iSjltor
produse, promovarea la prețuri
avantajoase, fără restricții va
male, a exporturilor de produse
industriale și de alte produse ale
țărilor în curs de dezvoltare pe

piața mondială ; măsuri destinate
creșterii
asistenței
financiare
acordate de țările industrializate,
de facilitare a accesului la noile
descoperiri ale științei și tehnicii
în condiții avantajoase.
în
concepția
președintelui
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea dezarmării, și in primul rind
a dezarmării, nucleare, este evi
dențiat caracterul anacronic al
cursei înarmărilor și al chel
tuielilor militare tot mai mari și
subliniat faptul că dezarmarea
poate da un impuls accelerării
dezvoltării și reducerii decalajelor.
De aceba,
propunerile
pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind dezarmarea, propuneri amplu
oglindite in documentul intitulat
„Poziția României in problemele
dezarmării, în'primul rind ale de
zarmării nucleare, și în instaurarea
unei păci trainice in lume", pre
zentat sesiunii speciale a Adună
rii Generale .a O.N.U. din iulie
1978, ca și în alte documente im
portante, pun accent pe înghețarea
cheltuielilor militare și a înarmă
rii, pe trecerea la reducerea lor
progresivă, astfel incit să se ajungă
la o reducere de cel puțin 10 la
sută față de nivelul actual, o im
portantă parte din economiile rea
lizate puțind fi întrebuințată pen
tru dezvoltare.
România consideră că O.N.U. ar
trebui să aibă un rol mai dinamic
în întreaga activitate consacrată
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale, îndeosebi după
sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 1980, consa
crată examinării modului în care
sînt înfăptuite cerințele edificării
unei noi ordini economice interna
ționale, proclamării celui de-al
treilea deceniu al dezvoltării și
adoptării strategiei, internaționale
a dezvoltării pentru acest. deceniu.
Pornind de la aceste realități.
România s-a pronunțat pentru con
venirea unor programe speciale de
sprijinire a țărilor în curs/de dez
voltare in domeniile agriculturii,
industriei, transporturilor, pregătirii
cadrelor de specialitate, garantării
transferului de tehnologie moder
nă, în condiții avantajoase, spre
aceste țări, reducerea și stabiliza

rea dobinzilor la niveluri rezona
bile și garantarea accesului aces
tor țâri în condiții preferențiale-Ia
creditele internaționale, soluționa
rea globală a problemei datoriilor
externe ale țărilor respective.
în prezent, România, împreună
cu celelalte țări din „Grupul celor
77", cu statele nealiniate, insistă
pentru organizarea de negocieri
globale, cu participarea tuturor ță
rilor — industrializate, șj in curs
de dezvoltare — în cadrul cărora
să fie examinate și adoptate mă
suri in domeniul comerțului, ener
giei și materiilor prime, finanțe
lor, urmărindu-se accelerarea pro
gresului economic al țărilor in curs
de dezvoltare, lichidarea subdez
voltării, reducerea decalajelor eco
nomice intre state și edificarea
noii ordini economice internațio
nale.
Apreciind că de o importanță
deosebită este soluționarea, proble
melor monetar-financiare. Româ
nia împărtășește ideea convocării
unei conferințe consacrate regle
mentării problemelor sistemului
monetar internațional.
România apreciază că este nece
sar să fie întărite solidaritatea și
colaborarea intre țările in curs de
dezvoltare atît pentru soluționarea
cu propriile forțe a problemelor
dezvoltării lor social-economice, cit
și pentru elaborarea unei strategii
comune pentru tratativele cu țările
industrializate. în acest scop a fost
prezentată propunerea de a fi con
vocată o reuniune la nivel înalt a
țărilor in curs de dezvoltare, orga
nizată în strînșă cooperare cu miș
carea țărilor nealiniate.
Propunînd un amplu program de
acțiune, care să cuprindă măsuri pe
termen scurt — de oprire a dete
riorării situației economice interna
ționale — și pe termen lung. — de
transformare a sistemului economic
internațional, în vederea așezării
sale pe noi principii, de egalitate,
președintele Nicolae Ceaușescu,
România pornesc de la convingerea
că aplicarea unor asemenea măsuri
ar adiice a. mare contribuție la re
lansarea activităților economice și
la revjtalizarea procesului dezvol
tării in Iunie, la garantarea stabi
lității economice și politice, a păcii
și securității.

Neobosit promotor al politicii constructive de largă colaborare
cu toate statele, in interesul păcii și progresului umanității
„ROMÂNIA PARTICIPA ACTIV LA SCHIMBURILE ECONOMICE INTERNAȚIONALE" — este titlul unui alt articol publicat de „Settegiorni",

în care se evidențiază că această deschidere a țării noastre in dome
niul relațiilor economice externe se datorează politicii de pace și amplă
colaborare cu toate statele lumii promovate de
președintele
Nicolae Ceaușescu, dezvoltării considerabile a industriei, a cercetării
științifice, a altor sectoare de activitate.

Dezvoltarea potențialului econo
miei naționale, a capacităților de .
producție, crearea unor noi ramuri
industriale, extinderea nomenclato
rului de produse fabricate și creș
terea sistematică a calității aces
tor produse, imperativele prdgresului continuu al economiei sub inci
dențele noilor cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice pe plan
mondial au garantat condițiile ne
cesare unei participări tot mai ac
tive a României la . schimburile economice internaționale — se arată
în articol.
în spiritul politicii sale ex
terne constante de pace și co
laborare . Cu toate țările, lumji, po
litică promovată de președintele
Nicolae Ceaușescu și aplicată cu
deosebită consecvență în ultimii 20
de ani — subliniază publicația ita
liană — România acționează per
manent pentru o largă deschidere
în domeniul .relațiilor economice
cu alte țări, indiferent de orinduirea lor socială sau de stadiul de
dezvoltare, pe baza respectării
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității în
drepturi și neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc,
renunțării la forță sau la amenin
țarea cu forța. în prezent. Româ
nia întreține relații economice cu
circa 150 de țări și participă la
activitatea a 90 de organizații ne
guvernamentale, contribuind la so
luționarea problemelor complexe
din cadrul colaborării internațio
nale.
Comerțul exterior al României a
înregistrat în ultimele două de
cenii o dezvoltate considerabilă,
sub toate aspectele. în perioada
1965—1984, volumul schimburilor
României cu străinătatea a crescut.

ÎN CADRUL ȘEDINȚEI BIROU
LUI POLITIC AL C.C. AL P.C.U.S.,
desfășurată la Moscova, au fost
examinate măsurile de pregătire a
celui de-al. XXVII-lea Congres al
P.C.U.S. și activitatea in această
direcție a organelor de partid cen
trale și locale.
PLENARA. La Aden a avut loc
plenara C.C. al ,P.S. Ye,menit, con
sacrată analizării unor probleme
privind politica .internă și externă, '
precum și situației economice a ță
rii. Plendra l-a. ales pe Aii Salem
El-Belda in funcția de secretar ge
neral al C.C: al P.S.Y. și pe Salem
Saleh Muhammed'în cea de secre
tar general adjunct: Plenara a con
firmat diretțiile politicii externe a
R.D.P. Yemen îndreptate spre în
tărirea securității Si stabilității in
Orientul Mijlociu, a afirmat spri

in ansamblul său, în ritmuri înalte,
depășind in mod constant indicato
rii de dezvoltare ai comerțului pe
plan internațional.
în cincinalul 1980—1985 balanța
comercială a țării a fost exceden
tară.
în structura exportului României
— se arată — s-au înregistrat și
continuă să se înregistreze schim
bări de natură cantitativă și calita
tivă. Dacă în anii '50. produsele in
dustriale au reprezentat aproxima
tiv 40—45 la sută., din exportul .to
tal al țării, iar produsele agricole
aproximativ 55—60 la sută, în de
ceniul 1971—1980, ponderea produ
selor industriale a sporit conside
rabil. cea a produselor agricole
scfizind corespunzător. A crescut
.mult gradul de prelucrare al pro
duselor exportate.' . O dinamică
rapidă au inregistrat-o produsele
cu un grad superior de prelucrare,
mașinile și utilajele, produsele chi
mice și. bunurile industriale de
consum.
După anul 1965, înv nomenclatorul
exportului României au apărut pro
dusa cu un înalt grad de tehnicita
te din domeniul mecanicii fine, al
aviației, al electrotehnicii și elec
tronicii. al tehnicii de calcul și al
chimiei.
Importurile, la rindul lor, au
înregistrat importante modificări
dc structură. Dezvoltarea și per
manenta diversificare a industriei
românești, precum și progresele
din domeniul cercetării științifice
in tQate Sectoarele au făcut posi
bilă reducerea treptată a ponderij
echipamentelor industriale in. to
talul importurilor.
„Settegiorni" relevă că, in
centrul politicii de dezvoltare a
relațiilor economice cu străinăta

jinul față tde lupta poporului, pa
lestinian, 'sub conducerea O.E.P.,
pentru crearea unui stat propriu,
independent.
COMUNICATUL COMUN IUGOSLAVO-EGIPTEAN, dat publicită
ții la încheierea convorbirilor din
tre președintele R. A. Egipt, Hosni
Mubarak, și președintele Prezidiu
lui R.S,F. . Iugoslavia, Radovqn
Vlaikovici, relevă . atenția acordată
pregătirilor pentru viitoarea reuniu
ne la nivel înalt a țărilor nealinia
te de la Harare, chemată să contri
buie la consolidarea păcii și
curmarea cursei înarmărilor. Este
subliniată necesitatea retragerii Is
raelului din toate teritoriile arabe
ocupate in urma războiului din 1967
și recunoașterii drepturilor legitime
ale poporului palestinian. S-a apre
ciat că problema datoriilor exter-

tea, România situează extinderea
și adincirca relațiilor de coopera
re și ajutor reciproc cu toate ță
rile socialiste, orientare determi
nată obiectiv de" interesele econo- ,
mice și politice fundamentale ale
țării. Fermitatea cu care se acțio
nează pentru dezvoltarea și inten
sificarea prieteniei. pentru co
laborarea și solidaritatea cu toate
țările socialiste a fost subliniată
în mod Clar de președintele
Nicolae Ceaușescu, care a precizat
că relațiile României cu țătilb' so
cialiste se completează intr-un an
samblu unitar, la baza căruia se
află politica principială'a țățîi, fer
mă și consecventă, menită Să întă
rească unitatea tuturor statelor so
cialiste, creșterea forței și influen
ței, socialismului în lume.
Raporturile de colaborare cu
țările in curs de dezvoltare âu că
pătat un puternic impuls după
Congresul al IX-lea a! Partidului
Comunist Român., in cadrul căruia
președintele Nicoțae Ceaușescu
aprecia că mișcarea de eliberare,
noile .sțate independente ■ constituie
un aliat ferm al, socialismului,. au
un rol însemnat in viața interna
țională, manifestîndu-se ca o for
ță antiimperialistă activă, ca un
puternic factor dc promovare a
ideilor păcii, libertății și indepen
denței popoarelor. în acest spirit
și pe baza principiilor ce guver
nează raporturile, economice exter
ne ale României a fost extinsă și
lărgită cooperarea pe multiple
planuri cu țările in curs de dez
voltare, ceea ce. s-a oglindit în
dezvoltarea accelerată a schimbu
rilor comerciale și cooperării eco
nomice cu aceste țări. ,
Atenția specială acordată de
România extinderii și diversifică
rii cooperării sale economice cu
țările in curs de dezvoltare este
ilustrată și de faptul că un tnafe
număr din inițiativele de colabo
rare economică din ultimii ant au
ca . parteneri țări din acest grup,
întreprinderile românești au parti
cipat sau participă la construirea.

unor importante obiective econo
mice in țări in curs de dezvoltare,
la crearea de societăți mixte, trimit
specialiști români să lucreze în di
ferite țări, România primind la
studii sau perfecționare cadre din
țările respective.
Promovarea relațiilor economice
alp României cu țările capitaliste
dezvoltate reprezintă' aplicarea in
practică a politicii de Extindere,
in spiritul principiilor coexistenței
pașnice) a colaborării cu toate sta
tele IUmii, indiferent de orînduirea socială...
în prezent. România Întreține re
lații comerciale cu toate țările
membre ale O.E.C.D. Ritmurile
înalte de creștere a schimburilor
comerciale cu țările O.E.C.D. au fă
cut posibil ca aceste schimburi să
reprezinte o importantă proporție
in totalul comerțului exterior al
României. Paralel cu dezvoltarea
schimburilor se extinde și coope
rarea economică și tehnico-științifică dintre întreprinderile româ
nești și firme din țări capitaliste
industrializate. Ca urmare, .in ul
timii ani au fost încheiate nu
meroase contracte . de cooperare
tehnico-științifică și în producție cu
firme din țări capitaliste., multe vizîrid’. domenii ale tehnologiilor de
Vîrf. Au fost .create societăți mix
te de producție, desfacere a mărfu
rilor si societăți bancare, precum
Si in domeniile consultantei și re
glementării problemei invențiilor,
al transporturilor internaționale si
asigurărilor.
Toate aceste realizări — sublinia
ză. în încheiere. „Settegiorno" —
constituie dovada cea mai elocven
tă a justeței orientărilor imprima
te in activitatea de extindere a re
lațiilor economice cu străinătatea
de președintele Nicolae Ceaușescu.
care sublinia că in actualele con
diții ale crizei economice sînt ne
cesare nu o limitare, ci o intensi
ficare și dezvoltare .a schimburi
lor. colaborării și cooperării in
producție.
'■
(Agerpres)

Schimb de mesaje între tovarășii
Nicolae Ceaușescu
și Daniel Ortega Saavedra
HAVANA 7 (Agerpres). — To
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, i-au fost transmise
de, către tovarășul Daniel Ortega
Saavedra, coordonatorul Comisiei
Executive a Frontului Sandinist de
Eliberare Națională, președintele Re
publicii Nicaragua, un călduros salut
și cele măi bune urări de sănătate,
fericire și succes in activitatea sa
de.. înaltă răspundere in fruntea
partidului și statului, iar poporului
român prieten urări de progres și'
prosperitate.
Din
partea
tovarășului
Nicolae. Ceaușescu au fost transmise
tovarășului Daniel Ortega Saavedra
un mesaj de salutări cordiale, îm
preună cu urări de sănătate și suc
ces, de dezvoltare liberă și inde
pendentă poporului nicaraguan prie
ten.

Reuniune a Biroului de coordonare
al statelor nealiniate
consacrată situației din Mediterana
pentru asigurarea independenței, su
veranității și integrității sale terito
riale. '
■
Intr-un alt comunicat, Biroul de
coordonare condamnă Israelul pentru
interceptarea, de către forțele sale
aeriene,, a uniri avion civil libian.
Documentul subliniază că asemenea
acte de piraterie pun în pericol via
ța pasagerilor și a echipajului unui
avion civil și violează normele in
ternaționale asupra securității trans
porturilor civile și cere tuturor sta
telor să acționeze pentru a preveni
repetarea unor astfel de „acțiuni
provocatoare".

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— La sediul din New York al Națiuni
lor Unite a avut loc o reuniune a Bi
roului de coordonare al statelor nea
liniate consacrată examinării situa
ției din Mediterana, informează agențiile. Taniug și Fana. In comuni
catul dat publicității la încheierea
dezbaterilor se apreciază că sporirea
tensiunii în această regiune pune în
pericol pacea și securitatea interna
țională, subliniindu-se necesitatea so
luționării oricăror probleme divergen
te pe calea negocierilor, prin dialog.
Documentul exprimă, in acest sens,
sprijinul deplin față de Jamahiria
Arabă Libiană Populară Socialistă

ROMA 7 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat ziarului italian „Avanti", Jose < Chavez, președintele
Frontului Unit al Sindicatelor Ecuadoriene, a arătat că situația econo
mică a țărilor latino-americane este
critică, datorită, mai ales, datoriilor
externe. Ecuadorul — a precizat el —
are o datorie de aproximativ opt mi
liarde dolari și numai dobinzile aferente reprezintă 40 la sută din va
loarea totală a exporturilor tării.
Datorită unor asemenea practici
spoliatoare, situația socială s-a în
răutățit : șomajul se ridică la 12 la
sută din forța de muncă activă si
este în continuă creștere. La șoma
jul total se adaugă cel partial — de
44 la sută. Rata inflației este de 26
la suță. dar are tendința să creas
că, iar la. sfirșitul anului ar putea
atinge 30 la sută.
Există două probleme comune tu
turor țărilor din regiune — a spus
Jose Chavez. Este vorba de dato
ria, externă și de politica protecționistă a Pieței comune și a S.U.A.
America Latină a plătit anul trecut
țărilor creditoare peste 40 miliarde
dolari pentru serviciul datoriei.

O PROPUNERE cu privire la
organizarea de călătorii între . ce
tățenii chinezi de pe continent și
cei din insula Taiwan este con
ținută într-un mesaj adresat de
Federația compatrioților taiwanezi

BUENOS AIRES. — Referindu-se
la faptul că lumea subdezvoltată
suferă în prezent consecințele unei
ordini economice internaționale ne
drepte, președintele Argentinei, Râul
Alfonsin, a apreciat imensele datorii
externe, nivelul ridicat al dobînzilpr și scăderea prețurilor la produ
sele exportate ca fiind iraționale și
produsul egoismului statelor occi
dentale industrializate, care atentea
ză Ia pacea universală, ariincind în
sărăcie alte națiuni — relatează agenția Prensa Latina.

MONTEVIDEO. — într-un interviu
acordat ziarului „Le Monde", pre
ședintele Uruguayului, Julio Maria
Sanguinetti, a declarat că Grupul
de la Cartagena cere condiții mai
drepte de plată a datoriilor, formuIînd principiul iresponsabilității.
„Cred că țările industrializate — a
spus Julio Maria Sanguinetti — nu-și
dau încă seama de gravitatea pro
blemei datoriilor. S.U.A. nu mai
mult decit celelalte- Ele neglijează
implicațiile politice, și sociale. Ame
rica Latină poate exploda pe plan
social, dacă se1 oprește creșterea.
Poți să îrtchizi ochii și să te faci
că nu vezi. Dar explozia tot se va
produce".’

= Fermă condamnare a politicii
de apartheid promovate de regimul de la Pretoria

națiunile unite

NAȚIUNILE1 UNITE 7 (Agerpres).
— în Consiliul de Securitate al
O.N;U. au continuat dezbaterile pri
vind situația periculoasă creată in
Africa australă ca urmare a politicii
de apartheid a regimului minoritar
de. la Pretoria și a. acțiunilor sale
agresive asupra statelor africane in
dependente vecine.
Reprezentantul Comitetului, special
al O.N.U. împotriva apartheidului.
Serge Charles, a condamnat cu fer
mitate incercările permanente ale
administrației rasiste sud-africane
de a destabiliza situația din zonă,
prin repetate atacuri împotriva unor
‘state ca Angola, Zimbabwe, Lesotho.
Măzambic.

Delegatul Republicii Zimbabwe la
O.N.U. a condamnat, de asemenea,
regimul' de la Pretoria pentru „crea
rea unei situații de instabilitate po
litică și economică in zonă", ceea ce
are efecte extrem de negative asu
pra țării sale, ca -și a altor state ve
cine cq R.S.A.
El s-a pronunțat pentru intensifi
carea eforturilor depuse pe plan in
ternațional în vederea abolirii apar
theidului și a cerut impunerea unor
sancțiuni obligatorii'împotriva R.S.A.
La rindul său. reprezentantul per
manent, al Republicii Angola, la
OffJjU- a. criticat‘sprijinul pe- care o
serie, de state occidentale continuă
să-l acorde regimului de la Pretoria.

Bugetul S.U.A. între limitarea cheltuielilor
sociale și creșterea alocațiilor
în scopuri militare
WASHINGTON 7 (Agerpres). - Un
Ioc însemnat în mesajul preziden
țial adresat Congresului S.U.A.. cu
prilejul prezentării proiectului de
bugete pe anul fiscal 1987, este acor
dat deficitului federal, apreciat drept
„o amenințare majoră". Proiectul
de buget, a arătat președintele, are
drept obiectiv important reducerea
deficitului, în vederea realizării
unui, buget echilibrat pină in anul
1991.
Prezentînd coordonatele următo
rului exercițiu financiar propus de
Administrație, Ronald Reagan a pre
cizat că la capitolul cheltuieli se
prevăd reduceri care vor determina
diminuarea deficitului la 143,6 miliarde dolari (de la 208 miliarde esti
mate pentru 1986).
Bugetul propune in acest sens,
între altele, reforme pentru a limita

pe scurt
din întreaga Chină concetățenilor
lor din insulă. Mesajul a fost
trimis cu prilejul sărbătoririi
Anului nou lunar — Sărbătorile de
primăvară. Membrii federației își
exprimă încrederea că realizarea
unor asemenea călătorii ar inlesni
intilnirile dintre persoanele cu
legături de rudenie aflate pe cele

BERNA 7 (Agerpres). — în locali
tatea elvețiană Davos s-au încheiat
lucrările simpozionului internațional
consacrat problemelor economice, la
care au participat peste 600 de ofi
cialități și oameni de afaceri din di
ferite țări ale lumii. Au fost exami
nate . probleme privind situația eco
nomică și posibilitățile de extindere
și intensificare a legăturilor comercial-economice internaționale,- in
special a relațiilor Est-Vest. S-a
subliniat importanța economică și
politică a colaborării, dintre statele
cu orînduiri sociale diferite, apreciindu-se că abordarea constructivă
a problemelor existente între Est și
Vest ar constitui o contribuție im
portantă la cauza păcii și încrederii
între popoare.

Memorandum al Comitetului
pentru reunificarea pașnică
a Coreei
PHENIAN 7 (Agerpres). — Co
mitetul pentru reunificarea pașnică
a patriei a dat publicității un me
morandum in care cere anularea
manevrelor militare „Team Spirit
— 86", anunțate de reginlul sud-coreean și Statele Unjte. Manevrele
contravin spiritului anului 1986,
„Anul Internațional al Păcii", și con
stituie o sfidare serioasă la adresa
dialogului dintre Nordul și Sudul
Coreei și reunificării pașnice a Co
reei, se spune în document.
Comitetul cheamă guvernele, parti
dele politice și organizațiile obștești,
popoarele diferitelor țări să-și ex
prime solidaritatea cu lupta justă a
poporului coreean pentru pace în
Coreea și reunificarea pașnică a țării.
•X

Sesiunea Consiliului ministerial
al ligii Arabe

agențiile de PRESA
ne capătă. dimensiuni. politice se
rioase.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de întilnirea care a avut loc la
Havana între tovarășul Iosif . Banc,
membru ăi Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației Partidului Co
munist Român la lucrările celui
de-al treilea Congres al Partidului
Comunist din Cuba, și tovarășul
Daniel Ortega Saavedra.
în cursul întilnirii au fost evo
cate convorbirile dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Da
niel Ortega Saavedra purtate la
București, cu. prilejul vizitei pre
ședintelui Republicii Nicaragua în
România, îri cursul anului 1985, care
a constituit un moment semnificativ
in evoluția raporturilor de prietenie
și solidaritate dintre P.C.R. și
F.S.E.N., dintre cele două țări și
popoare.
A avut loc, totodată, un schimb
de păreri cu privire la situația in
ternațională actuală.

Pentru o abordare
constructivă
a problemelor Est-Vest

două țărmuri ale strimtorii Taiwan,
iar schimburile frecvente și dialo
gul dintre cetățeni vor contribui la
realizarea reunificării pașnice a
țării — se arată in mesaj.

CONTRACT. La Praga a fost
semnat contractul intre întreprin
derile de comerț exterior de profil

costurile și dezvoltarea viitoare a
programelor ție asistență sanitară,
pentru subvenționarea construcțiilor
de locuințe, a pensiilor funcționari
lor de stat. Obiectivul reducerii de
ficitului) se arată in mesaj, trebuie
urmărit, avindu-se in vedere limi
tarea activităților guvernamentale,
restrîngerea lor doar la acele' servi
cii necesare și esențiale, la care ar
trebui să contribuie toți cetățenii.
Președintele S.U.A, a căutat să jus
tifice majorarea cu 6,2 la sută in
anul fiscal viitor a bugetului desti
nat Pentagonului față de nivelul
actual. Acesta — relevă agenția
France Presse — reprezintă peste
25 la sută din totalul alocațiilor fe
derale, o pondere importantă avind-o
fondurile consacrate „Inițiativei de
Apărare Strategică", cunoscută sub
denumirea de „războiul stelelor".
din R.S. Cehoslovacă și Uniunea
Sovietică privind livrările de petrol
din U.R.S.S. către R.S.C. pentru
anul 1986. Potrivit contractului, a
cărui valoare se ridică la 3 miliar
de ruble, livrările de petrol de
anul acesta vor fi la nivelul lui 1985.
APRECIERI. Președintele Guatemălei, Vinicio Cerezo, a apreciat
că rezultatele întilnirii la nivel
înalt de la Geneva sînt pozitive.
„Convorbirile dintre conducătorii
U.R.S.S. și S.U.A; — a spus el —
sînt pozitive pe planul consolidării
păcii în lume, ele contribuind la
apropierea pozițiilor acestora pe
baza respectării Intereselor recipro
ce. Dialogul celor doi șefi de stat
contribuie nu numai la slăbirea
tensiunii internaționale, ci și la
soluționarea problemelor complexe
ce confruntă toate statele, inclusiv

RABAT 7 (Agerpres). — Participanții la lucrările celei, de-a patra
sesiuni a Consiliului ministerial al
Ligii Arabe, desfășurată la Casar
blanca, au condamnat politica de
represalii promovată de Israel in
teritoriile arabe ocupate. Totodată,
a fost reafirmat sprijinul față de
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei — singurul reprezentant legitim
al poporului palestinian.
Intr-o rezoluție adoptată se subli
niază necesitatea încetării conflictu
lui militar iraniano-irakian. a ajun
gerii la o reglementare politică pe
baza principiilor garantării drepturi
lor legitime ale ambelor părți, res
pectării suveranității naționale și
neimixtiunii in treburile interne.

Dezbaterile din Consiliul
de Securitate
în problema deturnării
avionului civil libian
de către Israel
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres),
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
și-a încheiat dezbaterile — convo
cate la cererea Siriei — asupra ac
țiunii Israelului de deturnare a unui
avion civil libian care circula pe
ruta Tripoli—Damasc.
In fata consiliului' s-a aflat un
proiect de rezoluție condamnînd cu
tărie această acțiune, care reprezin
tă o încălcare gravă a legalității in
ternaționale. și a convențiilor privind
aviația civilă internaționâlă. In fa
voarea acestui ‘ document au votat
10 membri din cei 15 ai consiliului,
dar el nu a putut fi adoptat din
cauza votului negativ al unui mem
bru permanent — Statele Unite. Alte
patru state — Australia, Marea Britanie, Danemarca și. Franța — s-au
abținut de la vot.

Evoluția situației
din Haiti
• Jean Claude Duvalier a părăsit
țara • Formarea Consiliului național
de guvernâmint
PORT-AU-PRINCE 7 (Agerpres).
— tn Haiti situația politică a luat
cursul unei normalizări treptate,
dună ce s-a anunțat oficial că Jean
Claude Duvalier a părăsit tara la
bordul unui avion militar aparținind
S.U.A., îndreptindu-se spre Franța.
Ulterior, autoritățile guvernamentale
franceze au confirmat faptul că i-au
acordat fostului șef al statului haitian permisiunea de a rămîne tem
porar .jn Franța — de unde va pleca
într-o altă țară.
In acest timp, la Port-au-Prince a
fost constituit Consiliul național de
guvemămint. format- din civili și
militari, condus de generalul Henry
Namphy. comandantul forțelor arma
te haitiene. într-o declarație făcută
cu acest prilej, el a anunțat că „ar
mata nu nutresțp ambiții politice" și
că ea a intervenit în evenimentele
din tară din ultimele zile pentru a
înlătura agravarea situației si alu
necarea intr-un război civil intern.
Henry Namphy a lansat, totodată,
un apel populației Ia calm si a ară
tat că în Haiti drepturile constitu
tionale vor fi respectate.
țările în curs de dezvoltare" — a
spus președintele Guatemalei.

AMNISTIE. Noite autorități din
Lesotho au anunțat o amnistie ge
nerală pentru cei care au fost
acuzați de delicte politice in timpul
fostului guvern condus de Leabua
Jonathan.

CAPRICIILE VREMII. Noi nin
sori au fost semnalate in R.F.
Germania, iar temperaturile se
mențin în continuare scăzute. In
landurile Saxonia Inferioară și
Hessa. mercurul termometrelor a
cohorit la minus 19 ‘grade Celsius.
Un nou val de frig și ninsori s-a
abătut in ultimele zile și asupra
teritoriului Marii 1 Britanii) perturbînd traficul rutier și determinind
închiderea temporară a unui aero
port londonez.
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