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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
exprimînd unitatea deplină a întregii națiuni in jurul
partidului, al secretarului său general, angajamentul

de a munci cu abnegație pentru dezvoltarea

multilaterală a patriei socialiste,
ieri si-a
desfâsurat
lucrările
d
d

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL Al FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITATII SOCIALISTE
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,
președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, luni a avut loc
Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zl a plenarei au
figurat următoarele probleme :
I. Raport cu privire la modul In
care au acționat consiliile F.D.U.S.,
organizațiile de masă sl obștești
componente pentru Înfăptuirea sar
cinilor planului de stat pe anul
1986 si măsurile ce se impun in

vederea mobilizării oamenilor mun
cii la realizarea exemplară a obiec
tivelor privind dezvoltarea economico-socială a tării in anul 1987.
2. Raport privind proiectul Pla
nului national unic de dezvoltare
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1987.

3. Raport privind proiectele Pla
nului financiar centralizat al eco
nomiei naționale si al Bugetului de
stat pe anul 1987.
4. Raport cu privire la organi
zarea si desfășurarea dialogului ce
tățenesc în cadrul „Tribunei demo
crației".

La dezbaterea problemelor înscri
se oe ordinea de zi au luat cuvintul Ion Popa, președintele Consi
liului municipal București al
F.D.U.S.. secretar al Comitetului
municipal București al P.C.R.,

Cornel Rusu. maistru miner la În
treprinderea „Vulcan", președin
tele comitetului orășenesc al
O.D.U.S.. membru al Consiliului
iudetean Hunedoara al F.D.U.S.,
Maria Costache, secretară a Consi
liului National al Femeilor.. Dinu
Danieluc, vicepreședinte al Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Aericole de Producție, președinte al
C.A.P. Gurbănești. județul Călă
rași. Gheorghe Marcu. director al

Plenara Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste a dezbătut și adoptat,
In unanimitate, proiectul Planului
național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei noastre,
proiectul Bugetului de stat și pro
iectul Planului financiar centra
lizat pe anul 1987, precum și două
rapoarte privind activitatea Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste.
Sîntem la Încheierea primului an
■1 celui de-al 8-lea cincinal. Deși
au trebuit să fie Învinse, și în
acest an, unele lipsuri, greutăți și,
mal cu seamă, să depășim unele
probleme complexe ale dezvoltării
economice mondiale, putem spune
că. pe ansamblu, poporul nostru a
trecut cu rezultate In general
bune la cel de-al 8-lea cincinal,
care trebuie să determine trecerea
patriei noastre la un nou stadiu
de dezvoltare.
Toți tovarășii care au luat
cuvîntul In plenară au prezentat
rezultatele obținute In județele sau
unitățile lor, preocupările exis
tente în Întreaga țară pentru asi
gurarea înfăptuirii neabătute a
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială.
Deși vom încheia primul an al
cincinalului cu un ritm de dez
voltare de peste 7 la sută în in
dustrie. cu rezultate bune in dez
voltarea generală a agriculturii și
realizarea celei mai mari produc
ții de cereale din istoria țării,
trebuie să spunem deschis că, dacă
toate unitățile economico-sociale,
toate județele, toate organizațiile
componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste ar fi
acționat cu mai multă exigență și
fermitate, Intr-un spirit de mai
mare răspundere, puteam să obți
nem realizări mult mai însemnate.
Consider necesar să subliniez că
puternica bază tehnlco-materială
pe care am realizat-o In anii so
cialismului — ca rezultat al poli
ticii consecvente a partidului nos
tru de dezvoltare puternică a for
țelor de producție, de amplasare
a lor pe întreg teritoriul țării, de
așezare la baza întregii activități
a celor mai noi cuceriri ale științei
și tehnicii — asigură tot ce este
necesar pentru realizarea în bune
condiții a planului cincinal 1986—
1990. pentru ridicarea patriei pe o
nouă treaptă de dezvoltare. Acum

se cere să acționăm cu întreaga
răspundere pentru folosirea în cele
mai bune condiții, cu spirit de
înaltă responsabilitate, a puterni
cei baze tehnico-materiale de care
dispunem. Aceasta impune, din
partea tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, a adunărilor ge
nerale, a consiliilor oamenilor
muncii, a organelor județene și
centrale ale sistemului democra
ției noastre muncitorești revolu
ționare. a tuturor organizațiilor
componente ale Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, mă
suri hotărîte în vederea înfăptuirii
neabătute a planurilor și progra
melor, care asigură dezvoltarea
continuă a patriei noastre, ridica
rea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor — țelul
suprem al politicii partidului,
esența societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe care o edifi
căm cu succes în România.
(Aplauze puternice, îndelungate).
Pentru rezultatele obținute în
primul an al cincinalului, adresez,
de la Plenara Consiliului Național
al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, tuturor oamenilor
muncii, tuturor organizațiilor com
ponente și întregului nostru popor
cele mai calde felicitări șl urarea
de noi și noi succese în toate do
meniile de activitate în perioada
următoare I (Aplauze puternice;
se scandează îndelung „Ceaușescu
și poporul!", „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“).
Planul național unic de dezvol
tare economico-socială a tării pe
anul 1987. Planul financiar centra
lizat și Bugetul de stat pe anul
viitor asigură condițiile necesare
continuării într-un ritm înalt a ac
tivității. în vederea realizării
neabătute a hotărîrilor Congresu
lui al XlII-lea al partidului, a Pro
gramului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare spre co
munism.
în conformitate cu prevederile
acestor documente, pe care le-am
adoptat în unanimitate în plenara
noastră, va trebui să trecem la sta
bilirea tuturor măsurilor tehnice,
organizatorice, economico-financiare în vederea înfăptuirii, încă din
prima zi. a prevederilor celui
de-al doilea an al cincinalului ac
tual. a planului, a programelor. în
toate domeniile de activitate.
în mod deosebit trebuie să se acorde o atenție principală folosirii
cît mai eficiente a materiilor pri

me, reducerii în continuare a con
sumurilor materiale și energetice,
recuperării și refolosirii materiale
lor și energiei. Așa cum am men
ționat și cu alte prilejuri, trebuie
să înțelegem că folosirea în spirit
de înaltă răspundere a materiale
lor și energiei, reducerea consu
murilor, recuperarea și refolosirea
lor constituie un factor de impor
tanță hotărâtoare pentru înfăptui
rea noului cincinal, pentru dezvol
tarea generală a patriei noastre.
Avem încă mari rezerve în toa
te domeniile de activitate. Deși am
realizat unele economii în acest
an, trebuie să spunem că, în ge
neral, consumurile au depășit pre
vederile planului, că s-au consu
mat mai multe materiale, mai
multă energie decît era necesar
pentru realizarea producției.
Va trebui să se acorde o atenție
deosebită ridicării calității și nive
lului tehnic al producției. Se im
pune ca toate colectivele de oa
meni ai muncii, toate organizațiile
Frontului Democrației și: Unității
Socialiste să înfăptuiască neabătut
programele stabilite privind mo
dernizarea tehnologică, organiza
rea științifică a producției și a
muncii, normativele cheltuielilor
economico-financiare și celelalte
măsuri privind dezvoltarea inten
sivă a întregii activități economi
co-sociale.
Cînd vorbim de trecerea la un
nou stadiu de dezvoltare, nu tre
buie să înțelegem numai o tre
cere cantitativă, ci în primul rind
o etapă calitativ nouă în dezvol
tarea generală a patriei. în toate
domeniile, dar mai cu sea
mă în domeniul producției ma
teriale. al activității științifice,
de învățămînt, al activității de for
mare a omului nou — constructor
conștient al socialismului, al viito
rului liber și independent al pa
triei noastre I (Aplauze puternicei
prelungite).
Nu putem obține trecerea Ia o
nouă etapă superioară de dezvol
tare fără o nouă calitate, fără
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției în toate domeniile ! Trebuie
să se înțeleagă bine că, în între
cerea existentă astăzi pe plan
mondial — nu numai între socia
lism si capitalism, ci în între
cerea generală de dezvoltare în
domeniul științei și tehnicii — vor
progresa și vor merge înainte aceia
care vor face totul pentru triumful
științei și tehnicii celei mai avan
sate în toate domeniile de activi
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși ți prieteni,

Desfășurarea lucrărilor Plenarei

tate. Poporul nostru a demonstrat,
de-a lungul zecilor și zecilor'de ani,
că dispune de forța științifică
si culturală și de capacitatea de a
înțelege noul. Acum este necesar
să demonstrăm cu tărie că ne
angajăm cu toate forțele în noua
revoluție tehnico-științifică, în
noua revoluție agrară, în noua re
voluție de dezvoltare a societății
noastre socialiste ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate ; se scandează
îndelung
„Vom munci și vom
lupta, (ara o vom înălța !“).
Trebuie să realizăm o creștere
mai puternică a productivității
muncii, a eficienței economice prin
sporirea beneficiilor, reducerea
cheltuielilor materiale, printr-o
rentabilitate ridicată în toate sec
toarele de activitate — aceasta reprezentînd singura cale pentru
creșterea avuției naționale, a ve
nitului național și, pe această
bază, a asigurării atît a mijloace
lor dezvoltării și progresului con
tinuu al forțelor de producție, a
științei și culturii, a forței gene
rale a patriei, cît și pentru ridica
rea, în continuare, a nivelului de
trai material și spiritual al po
porului. Nu există o altă cale, to
varăși 1 Depinde de întregul nostru
popor, de noi toți, de toate organi
zațiile componente ale Frontului
Democrației șl Unității Socialiste
să se angajeze cu toate forțele în
vederea ridicării patriei noastre la
un nou nivel de dezvoltare econo
mico-socială ! (Aplauze puternice).
Aceasta presupune întărirea răs
punderii. a ordinii și disciplinei in
toate domeniile de activitate. Fie
care colectiv de oameni ai muncii,
fiecare consiliu al oamenilor
muncii, fiecare muncitor, inginer,
specialist, din toate domeniile de
activitate, poartă directa răspun
dere în calitatea de proprietar, de
producător și beneficiar, de adevărati stăpîni ai tuturor bogățiilor
patriei, pentru buna gospodărire,
pentru desfășurarea în cele mai
bune condiții a întregii activități
In toate domeniile, pentru â reuși
nu numai să mențină, dar și să
dezvolte continuu mijloacele în
credințate fiecărui colectiv de
către popor — și să asigurăm
astfel reproducția lărgită și dez
voltarea continuă și continuă a
mijloacelor materiale și spirituale
ale patriei noastre ! Insist asupra
acestor probleme pentru că de
aceasta depind viitorul națiunii
noastre, independența și suverani(Continuare în pag. a IlI-a)

TELEGRAMA ADRESATA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România,
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste,

de Plenara Comitetului Central al Organizației Democrației
și Unității Socialiste
Mult iubite și stimate
Nicolae Ceaușescu,

tovarășe

Comitetul Central al Organizației Democrației șl
Unității Socialiste, întrunit in ședință plenară, a
dezbătut, intr-o atmosferă de înaltă răspundere și an
gajare patriotică, participarea organizațiilor din uni
tățile economice, de la sate și din cartiere la înfăp
tuirea sarcinilor de plan pe anul 1986 și măsurile ce
se impun pentru sporirea contribuției celor peste 4
milioane de membri Ia îndeplinirea obiectivelor dez
voltării economico-sociale a patriei Pe anul 1987.
In cadrul ședinței s-a arătat că. lucrind pe baza
orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, lntegrindu-se tot mai activ in sistemul democrației noastre
muncitorești revoluționare. Organizația Democrației și
Unității Socialiste și-a intensificat activitatea pentru
transpunerea exemplară in viată a hotărîrilor de în
semnătate istorică ale Congresului al XlII-lea al
partidului, tn industrie și agricultură, tn cercetare și
proiectare, în învătămint și cultură, tn viata politică
și socială, membrii noștri,
fiecare la locul său de
muncă, au acționat ca oameni înaintați, pătrunși de
cele mai înalte sentimente de dragoste și de nețărmu
rit devotament fată de patrie, punindu-și întreaga
capacitate de creație în slujba făuririi socialismului
și comunismului pe pămîntul românesc, a întăririi
continue a puterii economice, a independentei și suve
ranității României.
Sîntem mindrl de faptul că, așa cum atl apreciat
dumneavoastră, vom încheia anul 1986 cu o creștere a
producției industriale de peste 7 la sută, comparativ
cu anul trecut, cu producția de cereale cea mai mare
din istoria tării, cu importante realizări in creșterea
productivității muncii, in reducerea cheltuielilor, ma
teriale de producție, în ridicarea nivelului tehnic șl
calitativ al produselor, in sporirea eficientei econo
mice. Desigur, rezultatele puteau fi mai bune dacă și
noi am fi acționat cu mai multă fermitate pentru în
făptuirea programelor pe care le-ati inițiat, a măsuri
lor pe care le-ati indicat privind perfectionarea, mo
dernizarea și mai buna organizare a proceselor de
producție, utilizarea la întreaga capacitate a mașini
lor și instalațiilor, valorificarea superioară a resurse
lor. de materii prime și energie,
introducerea mai
rapidă a progresului tehnic, ridicarea calității și spo
rirea competitivității produselor pe piața externă, creș
terea eficientei întregii activități economice.
Comitetul Central al organizației noastre a apreciat
că Planul național unic de dezvoltare economfco-socială > a tării pe anul 1987, elaborat cu aportul dum
neavoastră hotăritor, pune In tata poporului noi și
Insufletitoare obiective privind accentuarea puternică
a laturilor calitative ale creșterii economice, promo
varea rapidă în toate sectoarele a cuceririlor științei
și tehnicii, sporirea productivității muncii și dezvol
tarea tuturor ramurilor si sectoarelor productive care
valorifică superior resursele materiale si forța de
muncă. Faptul că Întreaga activitate de concepere și
elaborare a proiectelor planului și bugetului pentru
anul viitor s-a desfășurat sub conducerea dumnea
voastră directă a asigurat acestor documente un con

ținut corespunzător nevoilor și posibilităților țării,
creșterii in ritm susținut a venitului national și ridi
cării pe această bază a nivelului de bunăstare mate
rială și spirituală a celor ce muncesc, asigurind o
nouă calitate a muncii și vieții poporului nostru.
Conștient! de lipsurile existente in activitatea noas
tră de pină acum, ne-am angajat, asa cum ne-ati ce
rut dumneavoastră, ca, in vederea traducerii exem
plare in viață a prevederilor Planului de stat pe anul
1987, să conlucrăm mai strins cu organele colective de
conducere din fiecare unitate productivă și să desfă
șurăm, sub îndrumarea
organizațiilor de partid, o
largă activitate politico-organizatorică. Vom acționa
pentru organizarea exemplară a intregii activități
productive, pentru Întărirea în toate comparti
mentele a ordinii și disciplinei de plan, pen
tru asimilarea cu rapiditate a noului și pregătirea, la
cele mai inalte cote, a punerii în exțcutie a obiecti
velor stabilite, in condiții de calitate și maximă efi
cientă.
Vom acționa cu fermitate pentru a aduce o con
tribuție tot mai mare la înfăptuirea programe
lor prioritare privind producția de cărbune, țiței,
gaze naturale și energie electrică, precum și a
sarcinilor de economisire strictă a combustibililor și
energiei. Vom milita in scopul reducerii consumuri
lor normate de materii prime și materiale, al anga
jării tuturor forțelor in procesul de reintroducere in
circuitul productiv a materialelor refolosibile, de recondiționare a pieselor de schimb și a subansamblelor,
de soluționare mai operativă, mai eficientă a acestor
probleme de mare însemnătate pentru economia na
țională.
Așa cum ne-atl atras atenția dumneavoastră, ne
vom angaja cu toate puterile noastre, atit pe planul
cercetării cit și in cel, al producției, in procesul de
Înfăptuire a obiectivelor noii revoluții agrare. Vom
desfășura o susținută muncă politică de masă pentru
sporirea potențialului productiv al gospodăriilor mem
brilor cooperatori și ale producătorilor Individuali și
creșterea aportului acestora Ia fondul de stat.
Oamenii muncii cuprinși in Organizația Democrației
și Unității Socialiste vor acționa cu toată hotărirea
și priceperea pentru Îndeplinirea Planului dezvoltării
economico-sociale a țării pe anul 1987, a sarcinilor pe
întregul cincinal. Faptele noastre vor întări votul pe
care ni l-am dat pentru dezarmare și pace tn cadrul
referendumului national de la 23 noiembrie, 1 n fa
voarea ideilor generoase pentru care militat! spre a
asigura continentului european și lumii liniștea de
care au atita nevoie oamenii de pretutindeni, po
poarele I
Vă asigurăm, mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că membrii Organizației Democra
ției și Unității Socialiste iși vor stringe și mal mult
rindurile in Jurul partidului, al dumneavoastră, con
ducătorul nostru intelept și cutezător, și vom acționa
fără preget pentru continua înălțare a patriei pe
culmile tot mal inalte ale progresului și civilizației
socialiste, intr-o lume a colaborării și păcii.
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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL AL FRONTULUI OEMOCRATIEI $1 UNITĂȚII socialiste
Cuvîntul tovarășului Ion
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Actuala plenară a Frontului
Democrației și Unității Socia
liste. prin problemele pe care le
dezbate, ilustrează cu preg
nanță spiritul profund demo
cratic pe care partidul nostru,
secretarul său general, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, îl
promovează statornic in întrea
ga viață socială și politică a
tării, contribuind decisiv la fun
damentarea și conducerea pro
cesului complex de edificare a
noii orînduiri socialiste in pa
tria noastră.
Tn continuare, referindu-se 1*
faptul că. puternic integrate în
sistemul democrației noastre
muncitorești revoluționare, con
siliile Frontului Democrației și
Unității Socialiste din Capitală
au acționat cu hotărîre, sub
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, pentru înde
plinirea sarcinilor de producție
stabilite pentru acest an, vorbi
torul a arătat : pe 11 luni, pla
nul producției-marfă a fost
realizat în proporție de 101,7
la sută, iar productivitatea
muncii de 100,5 la sută, economisindu-se 19 mii tone me
tal. 71 mii tone combustibil
convențional și 132 mii MWh
energie electrică. Planul la
investiții a fost îndeplinit
si depășit ; se lucrează sus
ținut la ridicarea marilor
ansambluri și edificii ale noului
centru politico-administrativ. la
extinderea metroului și amena
jarea complexă a rîului Dîmbo
vița. impunătoare ctitorii ce vor
sta mărturie măreției celei mal
rodnice perioade din istoria pa
triei, pe care cu vibrantă mîndrie
o
numim
..Epoca
Nicoiae Ceaușescu". Nicicînd,
de-a lungul existentei sale. Ca
pitala tării n-a cunoscut trans
formări mai adinei și mai trai
nice. care să schimbe atît de
mult condițiile de muncă si de
viată ale locuitorilor ei. De aceea. dînd glas gindurilor tutu
ror oamenilor muncii din muni
cipiul București. îngăduiți-ne să
folosim și acest prilej spre a Vă
exprima dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral ai partidului, tovarășei
Elena Ceaușescu, întreaga recu
noștință și cele mai alese mul
țumiri. pentru grija deosebită ce
o acordați dezvoltării și mo
dernizării Capitalei în consens
cu marile transformări socia
liste ale întregii țări.
întrucît în 1987 urmează să
realizăm pe ansamblul Capita
lei o creștere deosebit de im

portantă a producției, Consiliul
municipal al F.D.U.S. și organi
zațiile componente sînt ferm
hotărite ca, prin acțiuni speci
fice, întreprinse sub condu
cerea organelor și organizațiilor
de partid, să-și aducă o contri
buție sporită la valorificarea
superioară a resurselor produc
tive existente în fiecare unitate
economică, la găsirea celor mai
eficiente soluții de creștere a
productivității muncii. îmbună
tățire a calității produselor și
reducere a costurilor de fabri
cație.
După ce s-a referit la sarci
nile ce revin Consiliului muni
cipal al F.D.U.S. vorbitorul a
spus : în numele membrilor or
ganizațiilor componente ale
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste din Capitală, ex
primăm. cu justificată mîndrie
patriotică, deplina și unanima
lor adeziune la politica externă
promovată de partidul și sta
tul nostru, precum și cea mai
înaltă apreciere fată de. iniția
tiva secretarului general al
partidului privind reducerea cu
5 la sută. în aoest an. a efecti
velor. armamentelor șî cheltuie
lilor militare, aprobată cu hotă
rîre de întregul nostru popor,
față de vasta șl fructuoasa acti
vitate internațională a ilustrului
conducător al partidului șl sta
tului nostru. Marele Erou al Pă
cii. tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
care acționează cu fermitate
pentru creșterea prestigiului și
rolului României în soluțio
narea constructivă a probleme
lor grave cu care este confrun
tată lumea contemporană, pen
tru statornicirea unor relații
noi, democratice în viata inter
națională, pentru pace. secu
ritate si colaborare, pentru în
făptuirea dezarmării generale,
și tn primul rind a celei nu
cleare. pentrfi o lume mal bună
si mai dreaptă pe planeta noas
tră.
Vă rog să-ml Îngăduiți
să vă asigurăm, mult stimate
tovarășe
secretar
general.
Nicoiae Ceaușescu că oamenii
muncii din Capitală, toți mem
brii organizațiilor componente
ale Frontului Democrației și
Unității Socialiste lși vor uni
eforturile și vor acționa cu dă
ruire revoluționară pentru a
transpune neabătut In viată Is
toricele hotărlri adoptate da
Congresul al XHI-lea al parti
dului, sarcinile ce le revin în
acest an si pe întregul cincinal,
adueîndu-și o contribuție tot
mai mare la înflorirea continuă
a scumpei noastre patrii, la
bunăstarea și fericirea poporu
lui român.

Cuvîntul tovarășului
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimat! tovarăși,
'Permiteți-mi ca. în numele
■Organizației Democrației si Uni
tății Socialiste din orașul Vul
can. să aduc un cald salut re
voluționar mult iubitului nos
tru conducător, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu. transmițîndu-i fierbinți gînduri de mulțu
miri. de recunoștință si prețui
re nemărginită pentru marile
realizări ce i le datorează po
porul. partidul și tara, pentru
contribuția hotărîtoare pe care
o aduce la ridicarea României
socialiste pe noi culmi de
progres și civilizație. Referin
du-se în continuare la realiză
rile actuale, vorbitorul a spus :
Minerii din Valea Jiului încheie
primul an al actualului cincinal,
așa cum am dorit-o din toată
inima, cu realizări apreciabile.
Pe 11 luni ale Iul 1986 ei au ex
tras cu 600 mii tone de cărbune
mai mult decît în . perioada co
respunzătoare a anului trecut,
în acest an. toate sectoarele
minei Vulcan au depășit planul
de producție, aliniindu-se sec
torului III. care a dat în mod
constant products suplimenta
re. Rezultate bune au dat și alte
unități locale. Astfel. întreprin
derea minieră Paroseni a înde
plinit planul anual de extrac
ție la data de 8 noiembrie șl a
atins nivelu’ de un milion de
tone de cărbun» la data de
26 noiembrie. Preparatia Coroieștl a realizat suplimentar
peste 34 000 do tone de cărbune
pentru cocs. S-au mal realizat,
de asemenea, suplimentar peste
47 500 sttlpi hidraulici de susți
nere. piese de schimb pentru
utilajele miniere în valoare de

Popa

Cornel Rusu

395 mii lei. confecții textile de
peste 11 milioane lei.
Putem spune că la toate aces
te realizări o contribuție și-a
adus și organizația locală
O.D.U.S,, care »-a implicat în
desfășurarea procesului produc
tiv printr-o susținută muncă
politico-educativă.
Avem certitudinea că puteam
realiza mai mult și mal bine și
de aceea am adoptat o seamă de
măsuri înscrise intr-un plan de
activitate pe 1987. care să con
ducă la creșterea rentabilității
și eficientei muncii noastre. în
acest scop, vom căuta să acor
dăm atenția corespunzătoare
pregătirii de specialitate a tutu
ror minerilor, interesîndu-ne în
deaproape de creșterea nive
lului cunoștințelor tehnice și
tehnologice, astfel Incit munca
lor să se încadreze la nivelul
exigentelor actuale. Un accent
deosebit îl vom pune pe 6porirea productivității muncii, atît
prin organizarea mai bună a
producției, pe extinderea meca
nizării. cit și pe folosirea rațio
nală. eficientă a forței de muncă.
Asigur plenara, pe mult iu
bitul și stimatul nostru pre
ședinte al Frontului Democrației
și Unității Socialiste, secretar
general al Partidului Co
munist Român, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu. că oamenii
muncii, cetățenii orașului Vul
can. ai întregului județ Hune
doara, conștienți de marile
răspunderi pe care le au în
creșterea potențialului energetic
al țării, în contribuția lor spo
rită la asigurarea bazei de ma
terii prime si materiale, sînt
hotărîti să nu precupețească
nici un efort pentru realizarea
sarcinilor de plan pe 1987 și pe
Întregul cincinal.

Cuvîntul tovarășei Maria Costache
Mult stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Frontului Democrației
și Unității Socialiste are Ioc in
atmosfera de puternică eferves
centă politică generată de re
ferendumul de la 23 noiembrie,
prin care întregul nostru popor
și împreună cu el milioanele de
femei de pe tot cuprinsul ță
rii au răspuns lntr-o impresio
nantă unanimitate chemării
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
de a spune un DA hotărit păcii,
vieții, dînd o înaltă apreciere
noii Inițiative a președintelui
țării de reducere unilaterală, de
către România, cu 5 la sută, a
armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare. Aoeastă
opțiune pentru paoe reprezintă,
totodată, pentru toate femeile
României socialiste, expresia
nemijlocită a angajării lor fer
me. de a înfăptui neabătut obiectivele Congresului al XHIlea al partidului, de a asigura
în actualul cincinal trecerea
scumpei noastre patrii într-un
stadiu nou, superior de dezvol
tare. în lumina indicațiilor to
varășului Nicoiae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
ale tovarășei Elena Ceaușescu.
Consiliul Național al Femei
lor a avut ca obiectiv prioritar
al activității politico-educative
pe aoest an mobilizarea mai in
tensă a maselor de femei de la
orașe și sate la realizarea exem
plară a planului național unic
pe aoest an și pe întregul cin
cinal. orientind. in acest scop,
întreaga muncă a comitetelor
județene, municipale, orășenești,
comunale, a comisiilor femeilor
din toate unitățile economice.
Referindu-se la stilul și meto
dele muncii Consiliului Național

al Femeilor, vorbitoarea a sub
liniat în continuare că, în scopul
îmbunătățirii întregii sale activi
tăți, Consiliul Național va si
tua tn centrul activității sale
sprijinirea mai concretă a co
mitetelor județene, municipale,
orășenești, pentru implicarea
mai responsabilă a comitetelor
și comisiilor femeilor din între
prinderi la realizarea exemplară
a sarcinilor economice, tn pri
mul rind a producției fizice șl
pentru export.
Afllndu-ne la puțin timp de
sflrșitul anului 1986. an în care
am aniversat 65 de ani de la
făurirea Partidului Comunist
Român și a 21 de ani de la Con
gresul al IX-lea. eveniment de
importanță cardinală în proce
sul edificării noii societăți, vă
rog să-mi permiteți să adresez.
In numele Consiliului
Na
țional. al tuturor femeilor
de pe întreg cuprinsul pa
triei. un fierbinte omagiu to
varășului Nicoiae Ceaușescu.
secretarul general al partidului,
președintele Republicii. Erou în
tre eroii neamului. înflăcărat
patriot sl strălucit om politic,
pentru vasta sa activitate de
dicată de peste cinci decenii lup
tei revoluționare, construirii
socialismului și comunismului,
asigurării independenței și su
veranității naționale.
Totodată, masele de femei de
la orașe și sate exprimă cele
mai calde sentimente de aleasă
stimă si prețuire, de fierbinte
dragoste și recunoștință față de
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, emi
nent militant comunist, savant
de largă recunoaștere interna
țională. pentru aportul său de
cea mal mare însemnătate în
conduoerea partidului și statu
lui. Ia elaborarea și înfăptuirea
programelor de dezvoltare eco

Din cuvîntul participantilor

nomico-socială a patriei, la
înflorirea fără precedent a știin
ței. invățămintului. culturii și
artei românești.
Angajîndu-ne să acționăm In
spirit revoluționar, cu toată răs
punderea și devotamentul pa
triotic pentru înfăptuirea pla
nului pe 1987 și pe întregul
cincinal, vă rog să-mi permi
teți. a spus vorbitoarea, să adre
sez în numele milioanelor de
femei ale României socialiste,
pentru noul an în care vom in
tra curînd, cele mai alese urări

de sănătate și fericire, de tine
rețe fără bătrînete, mult stima
tului nostru conducător, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, mult
stimatei și iubitei tovarășe Elena
Ceaușescu. asigurîndu-i că fe
meile de ne întreg cuprinsul ță
rii nu cunosc tel mai înalt, mai
înflăcărat decît slujirea parti
dului. poporului. înălțarea pa
triei pe noi culmi de progres șl
civilizație, sub conducerea în
țeleaptă a celui mai iu
bit fiu al națiunii, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu.

CuvintuL tovarășei Paraschiva

Vîlcu

Mult stimate tovarășe
Cadrele didactice și studenții,
Nicoiae Ceaușescu,
a relevat vorbitoarea, s-au in
tegrat. alături de specialiștii din
Stimați tovarăși,
întreprinderi și unități de cer
Vigoarea și realismul Ideilor
cetare științifică, în comisiile
de inaltă ținută științifică, do
de perfecționare a organizării
minante în întreaga operă a se
modernizării proceselor de
cretarului general al partidului, și
producție la întreprinderile „Re
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, publica",
de
sînt puse cu pregnanță în. evi calculatoare„Semănătoarea",
electronice, „Meca
dență și în documentele pre
nică fină", „23 August", „Polizentate Plenarei Consiliului Na color", de medicamente, între
țional al 'F.D.U.S. de astăzi.
prinderea de utilaj chimic
Conținutul
cuprinzător al „Grivița
Roșie", precum și în
proiectului Planului național alte unități. In 1988, activitatea
Cuvîntul tovarășului Dinu Danieluc
unic de dezvoltare economico- de colaborare a institutelor de
socială a Republicii Socialiste învățămint superior s-a concre
România în anul 1987, al celor
Mult stimate și iubite tovarășe
terice cunoscute producții de
tizat în 826 de contracte înche
lalte documente, caracterul lor iate cu peste 100 unități econo
Nicoiae Ceaușescu,
6 100 kg orz la hectar, 4 500 kg
unitar,
coerent,
profund
științi

griu, 3100 kg floarea-soarelui,
mice din Capitală.
Stimat! tovarăși.
fic,' la elaborarea și fundamen
40 tone sfeclă de zahăr, 12 000
Paralel cu cercetările cu ca
tarea cărora o contribuție ho
Plenara Consiliului Național
kg porumb. Totodată, in zooteh
tărîtoare ați adus dumneavoas racter aplicativ direct, au fost
al Frontului Democrației și Uni nie, față de un efectiv planifi
tră, mult stimate tovarășe abordate și teme cu caracter
tății Socialiste lși desfășoară
cat de 2 150 capete bovine, am
Nicoiae Ceaușescu, sînt de na fundamental vizînd acumularea
lucrările în climatul de puter
realizat 2 400 capete, natalita
tură să asigure mersul ferm de cunoștințe necesare dezvol
nică angajare patriotică, revo
tea ridieîndu-se la 91 la sută,
înainte pe drumul făuririi so tării cercetărilor aplicative din
luționară, in care toți oamenii
iar producția de lapte pe vacă
cietății socialiste multilateral următorii ani, care marchează
muncii din patria noastră mun
fiind de 4 000 litri. Rezultatele
dezvoltate, înfăptuirea hotărîri tot mai pregnant transformarea
cesc cu abnegație pentru a În
obținute ne-au permis depășirea
științei într-o autentică forță
lor Congresului al XHI-lea, a
cheia cu bune rezultate primul obligațiilor la fondul de stat cu
de producție.
Programului partidului. Dintre
an al actualului cincinal, punînd
peste 2 500 tone cereale, 700
Așa cum ne-ați Indicat dum
obiectivele planului pe 1987 se
astfel bazele trecerii la înfăp
tone legume, 80 tone carne bo
desprind cu claritate accentele neavoastră, mult stimate to
tuirea, în continuare, a obiecti
vine și alte produse. De aseme
de „calitate" și „competitivita varășe Nicoiae Ceaușescu, la avelor mobilizatoare stabilite
nea, am depășit planul la in
te" In realizarea celor mai di dunarea populară din Capitală,
de Congresul al XHI-lea al dustria mică și prestări de ser
versificate produse, prin teh prilejuită de deschiderea anu
partidului, a orientărilor, indi
vicii cu peste 2 milioane lei.
nologii perfecționate, de mare lui de învățămint 1986—1987.
cațiilor și sarcinilor trasate de
Aceste realizări nu sînt pe
vom acționa cu mai multă exi
randament, cu efecte economice
dumneavoastră, mult stimate to
măsura bazei tehnico-materiale
varășe Nicoiae Ceaușescu, pen
ce o avem in unitate. De aceea \ favorabile, atît în satisfacerea gență și fermitate revoluționară
pentru eliminarea tuturor defi
tru dezvoltarea economico-soam analizat cu răspundere îți ' cerințelor interne, cît și la ex
port.
ciențelor care mai persistă încă
cială a Românie! în 1987 și în adunările generale ale coopera
în procesul instructiv-educativ.
Acționînd în spiritul concep
întreaga perioadă a cincinalu
torilor și mecanizatorilor sar
ției
revoluționare
a
secretarului
lui actual, întărind astfel prin
Asigurăm plenara, pe dum
cinile și măsurile ce se impun
general al partidului cu privire
fapte de muncă rodnică adeziu
neavoastră, mult stimate to
pentru 1987. an în care vom
la
legarea
strinsă
a
învățămînnea noastră fermă pentru avarășe
secretar
general
sărbători 25 de ani de la în
tului cu cercetarea și producția,
părarea păcii, exprimată și prin
Nicoiae Ceaușescu, pe tovarășa
cheierea cooperativizării agri
angajați în traducerea exempla
votul unanim al națiunii noas
Elena Ceaușescu, că dispunem
culturii, în vederea obținerii
ră în viață a sarcinilor și hotătre socialiste la referendumul
de forța și priceperea necesare
unor producții la nivelul cerin
ririlor Congresului științei și
de la 23 noiembrie 1986.
pentru a asigura pregătirea
țelor noii revoluții agrare.
învățămîntului,
a
indicațiilor
în acest context, vă rog
unor tineri capabil! să ducă
Profund recunoscători pentru
și
orientărilor
desprinse
din
cu

să-mi permiteți să vă -raportez sprijinul permanent de care ne
mai departe, spre împliniri su
vin
ta
rea
tovarășei
academician
perioare
ștafeta muncii și pro
că unitatea în care îmi des
bucurăm, toți cei ce muncesc
doctor inginer Elena Ceaușescu,
fășor activitatea, cooperativa agresului, că vom acționa cu ho
pe ogoarele județului Călărași
la acest înalt forum, am reușit
gricolă de producție Gurbănești,
tărîre pentru a spori tot mai
se angajează ferm, și cu acest
să obținem unele rezultate bune, mult eficiența conlucrării rod
județul Călărași-, încheie anul
prilej, să muncească cu fermita
astfel
incit
fiecare
absolvent
al
1986 cu rezultate pozitive, atit
te și răspundere revoluționară
nice dintre învățămint, cerce
institutului nostru posedă o pre
în sectoarele vegetale și zooteh
pentru înfăptuirea hotărîrilor
tare și producție, pentru ridica
gătire
tehnică
solidă
și
capaci

nice, cît și în mica industrie și
Congresului al XlII-lea al parti
rea patriei noastre socialiste pe
tate de adaptare Ia nou. o gînprestări de servicii. Ca urmare
dului. a planului pe 1987, a in
noi trepte ale progresului și ci
dire științifică viguroasă, flexi
a aplicării în viață a indi
dicațiilor, orientărilor și sarci
vilizației.
bilă, creatoare.
cațiilor date de dumneavoas
nilor deosebit de prețioase for
tră, mult stimate tovarășe
mulate de dumneavoastră, mult
Nicoiae Ceaușescu, am reușit stimate și iubite tovarășe secre
Cuvîntul tovarășului Ani Matei
să obținem în condițiile clima
tar general Nicoiae Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului Gheorghe
Mult stimate șl Iubite tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Fundamentate șt elaborate sub
îndrumarea permanentă și cu
contribuția determinantă a to
varășului Nicoiae Ceaușescu,
documentele supuse dezbaterii
Plenarei Consiliului Național al
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, cu conținutul și
prevederile cărora îmi exprim
deplinulacord.se înscriu în spi
ritul hotărîrilor ..adoptate de
Congresul al XlII-lea al parti
dului privind înfăptuirea, în
linii generale. In perioada ac
tualului cincinal, a Programului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate, marcind
trecerea României socialiste la
un stadiu superior, de țară me
diu dezvoltată — perioadă in
care, pe baza aplicării celor mai
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale cunoașterii umane în
general, patria noastră va urca
pe noi trepte ale progresului,
civilizației și bunăstării.
In acest cadru, în lumina
orientărilor, indicațiilor și exi
gențelor formulate de tovarășul
Nicoiae Ceaușescu. organele și
organizațiile componente ale
F.D.U.S. din județul Cluj, sub
conducerea și îndrumarea ne
mijlocită a comitetului județean
de partid, desfășoară o amplă
activitate politico-educativă pen
tru îndeplinirea, la toate sor
timentele, a planului de pro
ducție fizică pe anul 1986,
primul an al actualului cincinal,
și pentru pregătirea temeinică
a producției anului viitor.
Folosind mai bine baza teh
nică din dotare, oameni! mun
cii din unitățile economico-sociale ale județului acordă o
atenție deosebită ridicării nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor, sporirii productivității
muncii, reducerii consumurilor

Marcu

șf creșterii eficienței întregii
activități economice. îndeplinirii
contractelor la export. In acest
cadru, și noi. cei care muncim
în domeniul științei și tehnolo
giei. bucurindu-ne de sprijinul
și îndrumările prețioase pe care
ni le acordă în mod perma
nent tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu,
sîntem puternic implicați în.
eforturile generale de înfăptuire
a programelor de modernizare
și perfecționare a organizării
producției și de promovare a
progresului tehnic in Întreaga
activitate
economică.
con
tribuind activ la desfășurarea
largă a noii revoluții tehnicoștiințifice și la rezolvarea celor
mai complexe probleme ale
dezvoltării economico-sociale a
țării.
Raportăm plenarei, dumnea
voastră personal, mult stimate
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, că
planul de cercetare științifică și
tehnologică, precum și planul de
producție industrială proprie a
Institutului de chimie din ClujNapoca pe primele 11 luni din
acest an au fost. îndeplinite la
toți indicatorii. De asemenea, a
fost depășit cu 16 la sută an
gajamentul anual, fiind realizate
în devans cu două luni 42 de
obiective. Pornind de la aceste
realizări, ne propunem ca în
anul 1987 să dezvoltăm o amplă
activitate de elaborare a tehno
logiilor de vîrf din domeniul
chimiei fine.
Ne angajăm în fața plenarei,
a dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, să
valorificăm in mod superior
baza materială existentă, întrea
ga noastră capacitate de creație
științifică și tehnologică, să
muncim cu abnegație și spirit
revoluționar pentru realizarea
exemplară a sarcinilor de plan
pe acest an, pentru pregătirea
producției anului viitor și pe
întregul cincinal.

Cuvîntul tovarășei Maria Cebuc
Mult
stimate
tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
In numele Consiliului jude
țean Brașov al F.D.U.S.. vă rog
să-mi permiteți să dau glas
recunoștinței tuturor oamenilor
muncii din orașele și satele ju
dețului Brașov față de dum
neavoastră. mult stimate to
varășe Nicoiae Ceaușescu. stră
lucit ctitor al României socia
liste moderne, patriot înflăcă
rat și revoluționar neînfricat,
precum și față de mult stima
ta tovarășă Elena Ceaușescu,
ilustru om politic și savant de
prestigiu internațional, pentru
activitatea pe care o desfășurațl în scopul înfăptuirii aspira
țiilor noastre de libertate și
progres, de independentă și su
veranitate. de pace și dreptate
în lume.
Răspunzînd Înaltelor coman
damente sociale ale strălucitei
epoci ce o trăim, consiliul ju
dețean, F.D.U.S.. sub conducerea
comitetului județean de partid,
și-a intensificat activitatea de
organizare și mobilizare a oa
menilor muncii, pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe
acest an și pe Întregul cincinal.
In industrie, județul nostru a
realizat pe 11 luni o producțiemarfă cu aproape 1 miliard lei
mai mare față de aceeași peri
oadă a anului trecut. Benefi
ciind de valorosul ajutor direct
al Consiliului Național al Știin
ței șt Invățămintului. personal
al mult stimatei tovarășe aca
demician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu, colectivele
noastre de specialiști și munci
tori au aplicat pînă în prezent
2 085 de măsuri vizînd moderni
zarea proceselor de producție,
care au condus la un spor de
aproape 1,5 miliarde lei.

în agricultură, consiliul jude
țean al F.D.U.S. este hotărit
să continue în anul 1987. pe un
plan superior, experiența din
primul an al cincinalului.
Consiliul județean al Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste și consiliul popular ju
dețean au îndrumat și sprijinit
organizarea și desfășurarea lu
nară a adunărilor publice ..Tri
buna democrației". în primele
trei trimestre ale acestui an au
fost organizate peste 3 000 adu
nări. cu participarea a peste
240 000 de cetățeni, care au fă
cut peste 1 300 propuneri pri
vind realizarea planului econo
mic. a lucrărilor edilitar-gospodăresti de ' înfrumusețare și
bună gospodărire a localităților,
îmbogățirea vieții cultural-artistice. sportive si recreative.
Folosesc acest prilej pentru a
vă adresa. în numele locuitori
lor Brașovului, mult stimate
tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
cele mai călduroase mulțumiri,
pornite din adîncul inimilor,
pentru ajutorul acordat acestui
puternic centru muncitoresc, ca
de altfel întregii țări, ajutor
concretizat reoent prin apro
barea unei Importante investi
ții privind „Dezvoltarea apro
vizionării cu apă potabilă a
municipiului Brașov", lucrare a
cărei primă etapă a fost înche
iată printr-o largă șl entuziastă
participare a oamenilor muncii
Intr-un timp reoord. de numai
30 de zile.
Permiteți-mi să vă asigur că
vom întări votul nostru pentru
pace la referendumul de la
23 noiembrie' cu noi și însem
nate fapte de muncă pentru în
deplinirea hotărîrilor Corigresului al XlII-lea al partidului, a
sarcinilor ce ne revin din pla
nurile și programele pe anul
1987 și pe întregul cincinal.

Mult stimate și iubite tovarășe mate tovarășe secretar general,
organele și organizațiile U.T.C.
Nicoiae Ceaușescu,
și-au sporit preocupările pen
Stimați tovarăși,
tru pregătirea și perfecționarea
Constituie pentru noi o dato pregătirii profesionale a tineri
rie de conștiință de a exprima,
lor, organizînd direct, prin poliși cu acest prilej, sentimentele tehnicile muncitorești pentru
de dragoste fierbinte, aleasă tineret, programe de ridicare a
stimă și înaltă prețuire pe care calificării unui număr de 546
întreaga tinără generație a țării mii tineri și concursuri profe
le nutrește pentru îndrumătorul sionale, la care au participat
și prietenul său apropiat, peste 1,5 milioane tineri. în atovarășul Nicoiae Ceaușescu, gricultură, asimilînd și generasecretarul general al partidu Iizînd experiențele înaintate, au
lui. președintele Republicii So sporit preocupările pentru an
cialiste România, ctitorul noilor trenarea forței de muncă tinere
destine ale patriei, simbolul su la executarea la timp și de ca
prem al tinereții noastre revo litate a lucrărilor. creșterea
luționare, marele erou al păcii, producțiilor, a obiectivelor stra
care, prin neobosita sa activi tegice ale noii revoluții agrare.
tate de conducător al partidu Peste 2,7 milioane tineri, mun
lui și poporului, asigură mersul citori, elevi, studenți și pio
neabătut al țării pe cele mai nieri, în campania agricolă de
inalte trepte de civilizație și
vară, și peste 3,1 milioane ti
progres.
neri. în campania agricolă de
Tineretul, conștient de marile toamnă, au participat la efec
răspunderi ce-i revin în fău
tuarea unor importante lu
rirea viitorului, la care o con crări.
tribuție hotăritoare o are dez
Arătînd că în acest an s-a
voltarea științei și tehnicii, a finalizat activitatea la Șantie
învățămîntului și culturii, este rul național al tineretului de la
unanim însuflețit de exemplul
Canalul Poarta Albă — Midia —
strălucit de om politic și savant Năvodari,
a. spus :
de renume mondial al tovarășei Vă raportăm, vorbitorul
mult stimate și iu
academician doctor inginer
bite tovarășe Nicoiae Ceaușescu.
Elena Ceaușescu, care veghează că
brigadierii țării, din cele 13
cu pilduitoare grijă la afir
șantiere naționale, 41 județene
marea geniului creator al po ^și 152 locale au realizat pînă în
porului nostru, la creșterea aprezent planul anual în propor
portului cercetării științifice șl ție
de 116,5 la sută.
dezvoltării tehnologice, la con
Mobilizatoarele obiective ale
struirea civilizației socialiste și
planului pe anul 1987, prezen
comuniste.
Vă raportăm, mult stimate și iu tate în plenară, oferă un larg
și
stimulativ cîmp de afirmare
bite tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
că organizațiile revoluționare a energiei creatoare a întregu
de tineret și copii au acționat lui tineret, de creștere a con
și în anul 1986, așa cum ați in tribuției sale la înfăptuirea edicat dumneavoastră, pentru xemplară a politicii științifice
unirea și mobilizarea tuturor a partidului de dezvoltare mul
tinerilor Ia îndeplinirea exem tilaterală a patriei.
Vă exprimăm, mult Iu
plară a sarcinilor la fiecare loc
de muncă și învățătură, pentru bite și stimate tovarășe
Nicoiae
Ceaușescu, cele mai
intensificarea eforturilor pri
vind creșterea calității muncii calde mulțumiri ale întregului
în toate domeniile, întărirea tineret al patriei pentru minu
climatului de ordine șl disci natele condiții de viață, muncă
plină, a răspunderii sociale a și învățătură pe care le-ați
fiecăruia. întrecerea utecistă creat, pentru dragostea părin
„Tineretul — puternică forță tească cu care vă preocupați
socială în înfăptuirea Progra pentru viitorul de aur al Româ
mului partidului", parte inte niei, pentru împlinirea tinerilor
ca demni și devotați construc
grantă a marii întreceri a oa
tori ai societății comuniste, îm
menilor muncii, a spus vorbito
preună cu angajamentul solemn
rul. a constituit un cadru politico-organizatoric stimulativ, de al tinerei generații, al organi
afirmare mai puternică a ca zației ei revoluționare, de a-și
spori mereu contribuția la în
pacității de muncă și creație a
făptuirea exemplară a hotărî
tinerei generații.
Pe baza orientărilor și Indica rilor Congresului al XlII-lea al
țiilor dumneavoastră, mult sti partidului.

Cuvîntul tovarășei Elena
Mult stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimate tovarășe $1 stimați
tovarăși,
Bilanțul rodnic realizat de
poporul nostru în toate domeni
ile vieții sociale. în primul an
din actualul cincinal, bilanț in
care sînt încorporate și efortu
rile oamenilor muncii praho
veni, atestă deplin realismul și
fundamentarea profund științi
fică a orientărilor Congresului
al XIIT-lea, vasta activitate or
ganizatorică și politico-educati
vă desfășurată de partidul nos
tru, de secretarul său general,
tovarășul Nicoiae Ceaușescu,
cel mai iubit și stimat fiu al
poporului nostru, încercat mili
tant revoluționar, personalitate
proeminentă a lumii contempo
rane, luptător neobosit pentru
pace, pentru o lume mai bună
și mai dreaptă pe planeta
noastră.
Aducem, totodată, un respec
tuos și cald omagiu tovarășei
academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului
nostru, savant de larg renume
internațional, care desfășoară o
prestigioasă activitate revoluțio
nară consacrată înfloririi știin
ței. învățămîntului și culturii,
progresului României socialiste.
La dezvoltarea dinamică și
armonioasă a economiei noastre
naționale o contribuție de sea
mă au adus-o șl oamenii muncii
din județul Prahova, care,
mobilizați de îndemnurile și

Manolache

indicațiile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu. acționea
ză cu fermitate pentru reali
zarea sarcinilor ce le revin din
planul național unic. Pe 11 luni
din anul acesta s-a realizat o
producție marfă cu 9,5 la sută
mal mare față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, con
cretizată într-o serie de produ
se fizice realizate peste plan.
Preocupați permanent pentru
aplicarea în viață, a sarcinilor
de creștere a bazei energetice a
țării, petroliștii Trustuluj, de
fora j-extracție Boldești, unde
îmi desfășor activitatea, au ac
ționat stăruitor pentru a da
patriei cît mai multe hidrocar
buri. Deși la țiței extrâs planul
pe 11 luni nu a fost realizat în
întregime, informăm plenara că
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut s-au realizat în plus
11 684 tone. Referindu-se la apli
carea unui număr sporit de mă
suri geologo-tehnice, de noi teh
nologii care să asigure recupe
rarea răminerilor in urmă și
creșterea producției zilnice de
țiței extras, în continuare vor
bitoarea a spus: în prezent, pe
baza programelor de perfecțio
nare a organizării și moderni
zării proceselor de producție,
colectivele de oameni ai mun
cii sint preocupate de reali
zarea planului pe luna decem
brie și pregătirea temeinică
a condițiilor de îndeplinire
a olanului pe 1987.
îngăduiți-mi, a spus vorbi
toarea, să-mi exprim deplinul

acord față de problemele supuse
dezbaterii noastre și să asigur
plenara.
pe dumneavoastră,
tovarășe secretar general
Nicoiae Ceaușescu. că oamenii
muncii din schelele de foraj-

extractie prahovene vor acționa
cu toată răspunderea centru în
făptuirea programelor ce vor fl
adoptate, a istoricelor hotăriri
ale Congresului al XlII-lea al
P.C.R.

Cuvîntul tovarășului Ștefan
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicoiae Ceaușescu
Stimați tovarăși,
în numele organizațiilor sin
dicale pe care le reprezint, aș
vrea să-mi exprim deplinul
acord cu documentele puse în
dezbaterea Plenarei Consiliului
Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste,
care analizează, cu exigență și
răspundere, contribuția organi
zațiilor sale componente la
unirea eforturilor tuturor cate
goriilor de oameni ai munoii, a
întregului nostru popor, pentru
Îndeplinirea sarcinilor primului
an al noului cincinal și asigu
rarea condițiilor necesare în
făptuirii prevederilor planului
de stat pe 1987.
In realizările remarcabile ob
ținute pînă acum de oamenii
muncii din Industrie și agricul
tură. din celelalte ramuri și .sec
toare ale economiei naționale
își găsește expresie forța mobi
lizatoare a ideilor. tezelor și
orientărilor programatice ale
ilustrului conducător al parti
dului și statului nostru. Eroul
națiunii române, al luptei pen
tru pacea lumii, ctitorul de ge
niu al României socialiste, to
varășul Nicoiae Ceaușescu.
O contribuție deosebit de va
loroasă la Înfăptuirea planului
pe 1986. la aplicarea cuceririlor
revoluției tehnico-științifice, a
obiectivelor noii revoluții agra
re a adus-o știința românească,
care a devenit factor motor de
primă importantă al progresu
lui economic și social al pa
triei noastre socialiste, sub
directa îndrumare, de înaltă
competentă, a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu. eminentă personali
tate a conducerii partidului șî
statului nostru, savant de largă
recunoaștere internațională.
în continuare, vorbitorul s-a
referit la faptul că, sub condu
cerea organelor și organizații

Korodi

lor de partid, sindicatele au ac
ționat pentru mobilizarea mi
lioanelor de oameni ai muncii
Ia realizarea sarcinilor de. plan,
cu prioritate a celor stabilite
pentru export, la dezvoltarea
bazei de materii prime, perfec
tionarea organizării și moderni
zării producției, creșterea mai
accentuată a productivității
muncii, ridicarea nivelului tehnico-calitativ al produselor și la
continua reducere a consumuri
lor; în scopul înfăptuirii pro
gramelor de dezvoltare economico-socială a patriei, temelia
sigură a creșterii necontenite a
nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor.
Răspunzînd prin fapte tnflăcăratei dumneavoastră che
mări, mult iubite și stimate to
varășe Nicoiae Ceaușescu. sin
dicatele sînt ferm hotărite să
facă totul pentru ca aprobarea
entuziastă, deplină, la referen
dumul național, a noii și stră
lucitei dumneavoastră inițiative
privind reducerea cu 5 la sută a
armamentelor, efectivelor șl
cheltuielilor militare ale Româ
niei să fie întărită, zi de zi, cu
noi realizări de seamă în pro-'
ductie. în dezvoltarea econo
miei naționale, a forței patriei
noastre socialiste, aceasta fiind
cea mai elocventă susținere a
politicii interne și externe a
țării, a contribuției României
socialiste la înfăptuirea dezide
ratului vital al lumii de azi —
dezarmarea, pacea șl liniștea
pe planeta noastră.
Acesta este angajamentul so
lemn al sindicatelor în fața
dumneavoastră, marele și stră
lucitul
nostru
conducător,
călăuzitorul înțelept și clarvă
zător al destinelor poporului
spre viitorul comunist al Româ
niei. spre propășirea și feri
cirea poporului român.
Să ne trăiți întru multi ani.
mult stimate și iubite tovarășe
Nicoiae Ceaușescu, spre gloria
patriei socialiste, a victoriei pă
cii pe planeta noastră.

Cuvîntul tovarășei Sofia Ciobanu
Mult stimate tovarășe
secretar general
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Permiteți-mi ca, în numele
Consiliului județean Olt al
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, al tuturor fe
meilor din județul nostru, să
exprimăm, din adîncul ini
mii. deplina adeziune la politica
internă și externă a partidului
si statului nostru, promovată cu
clarviziune științifică ,șț cute
zanță revoluționară de cel mai
strălucit fiu al poporului, Erou
între eroii neamului, (tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, ctitorul si
arhitectul României de azi și de
miine. Ilustru conducător al unei
națiuni libere si independente.
Aceleași calde sentimente.. de
aleasă prețuire, le nutrim fată
de tovarășa Elena Ceaușescu,
remarcabilă personalitate poli
tică, savant de largă reputație
internațională, profund devota
tă cauzei nobile a științei în
slujba progresului și prosperi
tății popoarelor.
Sub directa îndrumare si con
ducere a organelor si organiza
țiilor de partid, comitetele de
femei din întreprinderi și insti
tuții. împreună cu sindicatele,
organizațiile U.T.C., organiza
țiile Frontului Democrației șl
Unității Socialiste din județul
Olt, au Inițiat o serie de acțiuni
politico-organizatorice si educa
tive In vederea mobilizării tu
turor oamenilor muncii la în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de plan, a angajamentelor
asumate în întrecerea socialistă
pe acest an.
Prin activitatea plină de dă
ruire a colectivelor de oameni
ai muncii, sarcinile de plan au
fost depășite pe primele 11 luni
din acest an cu 439.8 milioane
lei la producțla-marfă indus
trială. importante depășiri în-

registrindu-se și la producția
fizică. întrecerea socialistă a
deschis largi perspective de ex
tindere a inițiativelor valoroase,
a experienței inalte. de afirma
re in muncă a tuturor membri
lor organizațiilor componente
ale F.D.U.S.. astfel incit pro
ductivitatea muncii a fost reali
zată în proporție de 101,6 la
sută. In același timp, pe linia
folosirii judicioase a combusti
bilului și energiei, putem rapor
ta economisirea a 16 368 tona
combustibil convențional.
Ne umple inimile de bucuria
faptul că județul nostru este pri
mul județ al tării căruia I s-a
decernat înaltul titlu de „Erou
al Noii Revoluții Agrare", ca
urmare a producțiilor-record
obținute la griu, porumb, orz si
floarea-soarelui, a spus vorbi
toarea. De asemenea, că aceas
tă distincție a fost acordată și
unor unități agricole care au
realizat producții mari.
Tn agricultură, folosind cu
griiă pămîntul. utilajele, mate
rialul biologic de înaltă pro
ductivitate de care dispunem,
acționăm hotărit pentru a con
solida ceea ce am realizat pînă
in prezent, pentru a obține pro
ducții și mai mari, pentru a ge
neraliza experiența înaintată în
toate unitățile, astfel incit să ne
aducem o contribuție și mal
mare la înfăptuirea noii revo
luții agrare în patria noastră.
Comitetul județean al femei
lor. împreună cu celelalte orga
nizații de masă si obștești com
ponente ale F.D.U.S., se angajea
ză. mult stimate tovarășe secre
tar general Nicoiae Ceaușescu,
să desfășoare o activitate tot
mai rodnică, să aducă o contri
buție și mai mare la mobili
zarea oamenilor muncii pentru
îndeplinirea exemplară a anga
jamentelor asumate, contribuind
la continua dezvoltare a scum
pei noastre patrii.

Cuvîntul tovarășului Ion
Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicoiae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Fundamentate si elaborate pe
baze profund științifice și
realiste, cu contribuția hotărî
toare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu. documentele
supuse dezbaterii Plenarei Con
siliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socia
liste. cu prevederile cărora îmi
exprim deplinul acord, eviden
țiază faptul că în primul an al
cincinalului actual poporul nos
tru a înscris noi și importante
succese în asigurarea unei creș
teri continui a forțelor de pro
ducție. afirmarea cu putere a
noii revoluții' tehnico-științifice
si a noii revoluții agrare, a
creșterii venitului național și a
ridicării, pe această bază, a ni
velului de trai al populației în
scopul înfăptuirii Programului
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, al trecerii României
într-un stadiu istoric nou. acela
de tară socialistă mediu dezvol
tată. la o nouă calitate a muncii
si vieții întregului popor.
In continuare, vorbitorul a
arătat că. pe parcursul acestui
an, transpunlnd în viață sarci
nile, indicațiile și orientările
tovarășului Nicoiae Ceaușescu,
puternicul colectiv de siderurgiști de la Galați și-a
amplificat preocupările pentru
a valorifica, la un nivel
superior, baza materială de
producție, resursele umane și
financiare, pe fondul adincirii
prooesului de organizare si mo
dernizare a producției. în acest
sens, cocsarii, furnaliștii, otelaril și laminoriștii de la Galați
și-au adus contribuția la pro
gramul general al dezvoltării
economiei românești, furnizind.
pe 11 luni din acest an. com
parativ cu perioada corespun
zătoare a anului precedent, cu

Fotache

129 090 tone mai mult cocs.
212 000 tone fontă. 253 000 tone
otel, precum si importante can
tități de laminate finite, plata
și semifabricate care au deter
minat creșterea producției-marfă cu 1 289 milioane lei.
Referindu-se la faptul că une
le rezultate obținute nu se ridi
că la nivelul eforturilor mate
riale și financiare făcute de
partidul și sfatul nostru pentru
făurirea modernului combinat
de la Galați, vorbitorul a arătat:
Tn prezent, valorificind sprijinul
direct de care am beneficiat
din partea colectivelor de ana
liză și îndrumare, vă raportăm,
mult stimate tovarășe secretar
general, că am trecut efectiv la
înfăptuirea măsurilor care vi
zează creșterea siguranței In ex
ploatare a instalațiilor. îmbu
nătățirea ritmicității producție!
si livrărilor, finalizarea unor
importante obiective de investi
ții, menite să contribuie la creș
terea gradului de valorificare a
metalului.
Ne angajăm în fața ple
narei Consiliului Național al
Frontului Democrației si Unită
ții Socialiste, a dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general Nicoiae Ceaușescu. că
organizațiile sindicale, de tine
ret șl femei, organizațiile de
mocrației si unității socialiste
din uzinele combinatului vor
acționa, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid,
pentru mobilizarea activă a tu
turor oamenilor muncii la în
făptuirea exemplară a sarcinilor
de plan pe 1987 șl pe întregul
cincinal, punînd în acțiune, cu
întreaga fermitate, pîrghiile de
întărire și stimulare a răspun
derii muncitorești, a ordinii șl
disciplinei, a gindirii creatoare
a oamenilor, pentru ca întrea
ga activitate a combinatului
nostru să se ridice Ia un nivel
superior de eficientă economică,
sporindu-ne astfel contribuția
la Înflorirea continuă a patriei
noastre socialiste.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
la Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste
(Urmare din pag. I)
tatea patriei, bunăstarea și ferici
rea întregii națiuni ! (Aplauze
puternice, prelungite ; se scandea
ză „Ceaușescu, România — stima
noastră și mindria !“, „Ceaușescu
— P.C.R. !“).
Este necesar să se acorde o
atentie deosebită problemelor ac
tivității de comerț exterior și. in
mod deosebit, realizării producției
și exportului în cele mai bune
condiții. în acest an nu am avut
un an prea bun din acest punct
de vedere. Nici condițiile econo
mice mondiale n-au fost prea fa
vorabile. Au mai intervenit și pro
bleme noi. care au afectat. într-o
anumită măs'ură. activitatea noas
tră de export. Dar în același timp
trebuie să spunem deschis că nu
toate unitățile, nu toate sectoarele
au acționat cu întreaga răspunde
re pentru realizarea la timp și de
calitate corespunzătoare a produc
ției de export
Se Impune să luăm toate măsu
rile ca. în anul viitor, să fie lichi
date cu desăvîrșire stările negati
ve de lucruri, să se desfășoare o
activitate cu cel mai înalt spirit
de răspundere. în toate sectoarele,
în toate unitățile, de către toți
oamenii muncii și toate organiza
țiile componente ale Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. Să
facem astfel încît anul viitor să
realizăm în cele mai bune condiții
exportul, recuperînd chiar o anu
mită nerealizare din acest an I
Trebuie să acordăm atenția co
respunzătoare realizării investi
țiilor. pornind de la reducerea
costurilor acestora, de la elimina
rea risipei, a cheltuielilor nepro
ductive. a tendinței de a construi
o serie de lucruri la întîmplane.
Incălcîndu-se. de multe ori, înseși
planul și legile țării.
Vom discuta mai mult această
problemă în Plenara Consiliului
Național al Oamenilor Muncii, dar
doreșc să informez și Plenara Con
siliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste că
am hotărât să luăm o măsură ge
nerală de a reduce procentul pen' tru așa-zisa organizare a șantlei relor la circa 0,5. cei mult 1 la
i sută. Aceasta va determina, de la
început, o economie de cîteva mi
liarde — de 4 pînă la 6 miliarde
lei — având în vedere investițiile
pe care le realizăm anul viitor.
Acest așa-zis fond sau procent
pentru organizarea șantierelor a
devenit un mijloc de risipă și —
de ce să nu 0 spunem — cjiiar de
însușire, cîteodată. pe nedrept, din
avutul patriei, de către unii, sub
diferite forme. Practic. în nici un
oraș și în nici o comună nu avem
nevoie de procente pentru organi
zarea de șantiere. în nici o între
prindere. unde facem dezvoltări,
nu este nevoie de o altă organi
zare de șantier. Numai dacă vom
realiza undeva. într-o zonă izola
tă. noi unități productive, numai
acolo vom acorda în mod cores

punzător. însă pe bază de calcule
precise — nu un procent general
— mijloacele necesare pentru or
ganizarea de șantier.
Trebuie să înțelegem că avem
cu toții răspunderea să gospodă
rim fiecare leu în cele mai bune
condiții, pentru că acești bani aparțln poporului. Trebuie să facem
în așa fel încît să asigurăm, prin
folosirea eficientă a fiecărui leu,
creșterea continuă a avuției gene
rale a poporului I (Aplauze puter
nice). Aceasta reprezintă numai
una din măsurile cu caracter mai
general. Dar va trebui, pe ansam
blu, să luăm măsuri mai hotărîte
— la întocmirea proiectelor teh
nice, a proiectelor de execuție —
pentru eliminarea risipei și chel
tuielilor care nu se justifică cu ni
mic. Numai în ultimele două săptămîni. la o serie de proiecte
pe care le-am analizat, am
redus, la unele, cu 40 pînă
Ia 60 la sută, cererile inițiale
prezentate de conducerile minis
terelor și prodectanți. la lucrări
care trebuiau să însemne,^ unele,
zeci de miliarde, altele miliarde de
lei. Pun această problemă în fața
Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste
pentru că este necesar ca toate or
ganizațiile componente să acțione
ze cu toată răspunderea pentru a
pune capăt unor stări de lucruri
negative, unor cheltuieli sau unor
lucrări costisitoare care nu se jus
tifică cu nimic, care înseamnă ri
sipă de materiale, de bani. Aces
te reduceri înseamnă zeci șl, une
ori, sute de mii de tone de ciment,
zeci de mii de tone de metal și al
tele.
Deci, tovarăși, dispunem de mari
rezerve în buna gospodărire în
toate domeniile de activitate. De
sigur, avem rezultate bune. Âm
dezvoltat puternic toate zonele
țării. Puteam face mai mult,
am căpătat o experiență vastă.
Era bine dacă nu făceam unele
lucruri așa de scumpe; dar cel
puțin acum să tragem concluziile
pentru a nu mai admite, sub nici
o formă, consumurile neeconamice, risipa. In nici un domeniu
de activitate. Pe această bază, să
folosim mult mal eficient mijloa
cele de care dispune societatea
noastră în vederea asigurării pro
gresului economico-soeial. al ridi
cării generale a gradului de civi
lizație a patriei, a bunăstării gene
rale a poporului. Aceasta este răs
punderea Frontului Democrației și
Unității Socialiste, a partidului
nostru — forța politică conducă
toare a întregii societăți. (Aplauze
puternice, prelungite).
Nu doresc să mă refer la alte
probleme, deoarece în decursul
acestui an. prin programele adop
tate, prin măsurile stabilite, s-a
asigurat o largă cunoaștere și în
țelegere de către întregul popor a
căilor de înfăptuire neabătută a

hotărîrilor Congresului al XIII-lea
al partidului. Aș sublinia numai o
singură problemă pe care, este
adevărat, am mai menționat-o de
cîteva ori — aceea a oamenilor.
Tot ceea ce am realizat și tot ce
trebuie să înfăptuim, realizăm cu
oamenii I Cînd vorbim de faptul
că realizăm socialismul cu poporul
și pentru popor, nu declarăm
aceasta ca o frază abstractă, gene
rală. ci pornind de la faptul că
rolul hotărîtor în tot ceea ce rea
lizăm și vom realiza îl reprezintă
omul, oamenii. Aceasta presupune
însă și o preocupare mai bună
pentru ridicarea continuă a nive
lului de pregătire profesională,
tehnică, culturală, științifică a oa
menilor. a poporului.
Pentru a realiza noua revoluție
tehnico-științifică. noua revoluție
agrară, creșterea gradului de civi
lizație al patriei noastre, trebuie
să realizăm ridicarea nivelului ge
neral de cunoștințe, conștiința re
voluționară a poporului nostru!
Numai cu o asemenea forță socia
lă. cu înalt nivel de conștiință re
voluționară. de cunoștințe în toate
domeniile de activitate, vom asi
gura înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Programul partidului, ri
dicarea nivelului general de dez
voltare a patriei noastre !
Trebuie, deci, să acordăm mai
multă atentie — subliniez încă
o dată — pregătirii profesionale,
tehnico-științifice. organizării mai
temeinice a întregii activități în
învățământ. în întreprinderi, de
ridicare a cunoștințelor, de reci
clare a tuturor cadrelor, a tuturor
oamenilor noștri din toate dome
niile de activitate. Avem lucruri
bune, mai avem însă multe de
făcut Nu putem realiza o nouă
calitate, un nivel tehnic ridicat al
producției fără oameni care să
stăpânească la perfecție o meserie,
cuceririle științei și tehnicii, să știe
ce trebuie să facă pentru a asigu
ra realizarea la nivel înalt a pro
ducției din toate domeniile de
activitate.
Cred că toate organizațiile Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste. sindicatele. Organizația
Democrației și Unității Socialiste
și, aș sublinia. In mod deosebit,
tineretul, organizațiile de femei —
dar, repet, mal cu seamă, tineretul
— trebuie să se angajeze cu toate
forțele în această activitate uriașă
de transformare a oamenilor. Tre
buie să asigurăm ca tineretul nos
tru să-și însușească cele mai noi
cunoștințe în toate domeniile.
Avem nevoie — așa cum am men
ționat și cu alte prilejuri — de
oameni cu spirit revoluționar, pen
tru că numai cu asemenea oameni,
numai cu muncitori, cu țărani, cu
intelectuali, cu un tineret revolu
ționar vom asigura înfăptuirea
noii etape a revoluției și trecerea
spre comunism ! (Aplauze puter
nice, îndelungate; se scandează
îndelung „Ceaușescu — eroism,
România —- comunism !“).

Stimați tovarăși și prieteni,

în ce privește activitatea inter
națională, am vorbit recent la Ma
rea Adunare Națională despre
aceasta. Doresc numai să subliniez
că, pentru a înfăptui planurile,
programele noastre de dezvoltare,
avem nevoie de pace — așa cum
fiecare popor, pentru a-și realiza
năzuințele sale de progres, are ne
voie de pace. De aceea, partidul și
statul nostru, întreaga noastră na
țiune se pronunță cu toată fermi
tatea pentru colaborarea cu toate
țările lumii, fără deosebire de
orîndulre Isodală. pentru o politică
de pace, pentru dezarmare, și în
primul rînd pentru dezarmarea
nucleară, pentru soluționarea tutu
ror problemelor dintre state numai
și numai prin tratative. Sîntem
hotărîți să facem totul pentru a
contribui la o lume mai dreaptă,
mai bună, fără războaie, fără
arme, o lume a colaborării pașnice
între toate națiunile ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — pace !").
Referendumul de la 23 noiem
brie privind reducerea cu 5 la sută
a efectivelor, armamentelor și
cheltuielilor militare a demonstrat

voința unanimă a poporului nos
tru de a acționa cu toată hotărîrea
în direcția dezarmării. Avem ma
rea satisfacție că hotărîrea po
porului nostru a fost primită în
toată lumea — inclusiv la Organi
zația Națiunilor Unite — cu deo
sebit interes și aprecieri elogioase
la adresa poporului român, care
tocmai în acest An Internațional
al Păcii a acționat concret în această direcție, și este, pînă acum,
singurul care a hotărît să treacă la
asemenea măsuri de dezarmare,
demonstrând că dezarmarea, pacea
nu se realizează numai prin decla
rații și vorbe, că este nevoie de a
se trece la acțiuni reale, concrete.
Sperăm — așa cum multi oameni
politici și de stat au declarat, referindu-se la inițiativa României —
că și alte state vor înțelege că a
sosit timpul și că este necesar, în
interesul popoarelor lor, al păcii
în întreaga lume, să treacă la de
zarmare, la înlăturarea armelor
nucleare, la o lume a colaborării
și păcii ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung
„Dezarmare — pace !“, „Ceaușescu
— pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,

Mai avem puține zile pînă la în
cheierea acestui an. Dar chiar în
acest timp scurt, trebuie acționat
în toate sectoarele, în toate unită
țile, cu întreaga răspundere, pen
tru a încheia anul cu rezultate cît
mai bune, punînd astfel o bază
trainică înfăptuirii întregului cin
cinal. In același timp, este necesar
să se treacă, în toate unitățile și
în toate sectoarele. Ia pregătirea
temeinică a celui de-al II-lea an
al cincinalului 1986—1990.
Am ferma convingere că toate
organizațiile Frontului Democra
ției și Unității Socialiste vor
acționa ou întreaga răspundere și
vor face ca membrii organizațiilor
respective, deci, de fapt, toți
oamenii muncii și întregul nostru
popor — pentru că Frontul Demo
crației șl Unității Socialiste repre
zintă, de fapt, unitatea întregii
națiuni, sub conducerea partidului
nostru comunist — deci întreaga
noastră națiune, în deplină unitate,
va face totul pentru a întîmpina
noul an cu rezultate cît mai bune.
Să facem ca cel de-al II-lea an

■■■■■■
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Desfășurarea lucrărilor Plenarei Consiliului Național al F.D.D.S.
(Urmare din pag. I)
Institutului de chimie din ClujNapoca, membru al comitetului
județean de partid. Maria Cebuc,
președintele Consiliului județean
Brașov al F.D.U.S., secretar al co
mitetului județean al P.C.R.. Paraschiva Vilcu. profesor la Institu
tul politehnic din București, mem
bru al Biroului Executiv al Consi
liului National al F.D.U.S.. Ani
Matei, secretar al C.C. al U.T.C.,
Elena Manolache. inginer la Trus
tul de foraj-extractie Boldești, ju
dețul Prahova, președintele comi
tetului orășenesc al O.D.U.S.. Ște
fan Korodi. secretar al Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor. Sofia Ciobanu. președin
ta Comitetului județean Olt al fe
meilor. Ion Fotache. inginer la
Combinatul siderurgic din Galati,
secretar adjunct al comitetului de
partid pe secție.
Vorbitorii au dat expresie senti
mentelor de dragoste și aleasă
prețuire pe care cetățenii țării, în
tregul nostru popor le nutresc față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
patriot și revoluționar Înflăcărat,
de profundă gratitudine și recu
noștință pentru neobosita sa acti
vitate consacrată binelui și fericirii
națiunii române, progresului șl în
floririi patriei noastre, edificării
păcii, a unei lumi mai bune și mal
drepte pe planeta noastră.
Cei care au luat cuvîntul au
adus un cald omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu, eminent om po
litic, savant de largă recunoaștere
internațională, pentru întreaga ac
tivitate pusă in slujba dezvoltării
multilaterale a patriei, Înfloririi
învățămîntului, științei și culturii
in țara noastră.
în timpul dezbaterilor s-a subli
niat că obiectivele Planului natio
nal unic de dezvoltare eoonomicosocială a țării pe anul 1986 au con
stituit un amplu șl însuflețitor
program de muncă pentru toți oa
menii muncii din industrie șl agricultură, din celelalte sectoare
ale producției materiale în vederea

înfăptuirii cu succes a sarcinilor
stabilite de Congresul al XIII-lea
al P.C.R.. a Programului partidu
lui de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism.
Cei oare au luat cuvîntul au înfă
țișat o serie de acțiuni organizate,
la nivel național și pe plan local,
de consiliile județene, municipale,
orășenești și comunale ale F.D.U.S.,
de organizațiile de masă și obștești
componente, pentru mobilizarea
tuturor categoriilor sociale ale tării
la Îndeplinirea în oele mai bune
condiții a prevederilor programelor
de dezvoltare intensivă a econo
miei naționale, de perfecționare a
organizării și modernizării pro
ducției, valorificarea cu maximă
eficientă a materiilor prime, ener
giei și combustibililor, ridicarea în
continuare a calității și nivelului
tehnic al produselor, la obținerea
unor producții-record în agricul
tură șl asigurarea unei eficiente
superioare în toate domeniile de
activitate.
Vorbitorii au reliefat, totodată,
unele deficiente oe s-au manifes
tat
în
activitatea
consiliilor
F.D.U.S., a organizațiilor de masă
și obștești componente, exprimînd
hotărîrea de a lua măsurile nece
sare pentru eliminarea neajunsuri
lor, pentru îmbunătățirea muncii
organizatorice și educative a tutu
ror organelor și organizațiilor
F.D.U.S., astfel încît acestea să
aducă o contribuție sporită la în
treaga activitate de dezvoltare economico-socială a tării noastre și,
pe această bază, la ridicarea gra
dului de civilizație socialistă.
Exprimînd deplinul acord fată
de proiectul Planului national unic
de dezvoltare economico-socială a
Republicii Socialiste România pe
anul 1987 și proiectele Planului fi
nanciar centralizat al economiei
naționale si al Bugetului de
stat pe anul 1987. vorbitorii
au dat o Înaltă apreciere contri
buției hotărîtoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la elaborarea si
fundamentarea acestor documente.

care pun în fata poporului nostru
noi și însuflețitoare sarcini pentru
dezvoltarea intensivă a economiei,
creșterea în ritm susținut a veni
tului național și. pe aoeastă bază,
ridicarea în continuare a nivelului
de bunăstare materială și spiri
tuală a celor oe muncesc.
în numele organizațiilor, al ca
tegoriilor sociale și colectivelor de
muncă pe care le reprezintă, par
ticipant» la dezbateri s-au angajat
să acționeze cu fermitate și în
anul 1987 pentru dezvoltarea in
tensivă a economiei naționale, prin
afirmarea cu putere a noii revo
luții tehnico-științifice și a noii
revoluții agrare, prin creșterea mai
rapidă a productivității muncii, în
scopul înfăptuirii, in linii gene
rale, în acest cincinal, a Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, al trecerii României la un
stadiu superior de dezvoltare — de
țară socialistă mediu dezvoltată.
Cei care au luat cuvîntul au
relevat necesitatea ca, la toate ni
velurile, consiliile F.D.U.S.. comi
tetele O.D.U.S., organizațiile de
masă și obștești, In strinsă legă
tură cu organele locale ale admi
nistrației de stat, cu deputății, ou
factorii de conducere ai unităților
de interes cetățenesc, să acționeze
cu toată răspunderea pentru creș
terea continuă a rolului „Tribunei
democrației" în sistemul democra
ției noastre muncitorești revolu
ționare.
Plenara a exprimat deosebita
apreciere și deplina aprobare față
de politica de pace și dezarmare
promovată consecvent de tara
noastră, față de demersurile și
acțiunile secretarului general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, În
treprinse In această direcție. în
acest cadru a fost subliniată Im
portanta recentei hotărîri a Româ
niei socialiste, aprobată cu profundă
satisfacție patriotică și entuziasm
în cadrul referendumului de între
gul nostru popor, de a reduce, uni
lateral, cu 5 la sută, pînă la sfîr-

al acestui cincinal să marcheze o
dezvoltare mai puternică a patriei
noastre !
Cu această convingere, urez tu
turor organizațiilor componente
ale Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, membrilor lor, deci
întregii noastre națiuni, succese
tot mai mari și mai mari, împli
niri în toate domeniile ! Și, fiind
aproape In ajunul Anului Nou,
anticipînd, urez ui> <A’
rezultate cît mal bun
domeniile !
Multă sănătate și
(Aplauze și urale pute
lungite; se scandeaz'
„Ceaușescu — P.C.R.!";
și poporul !** ; „Ceaușesc
ani !“. Intr-o atmosferă
nică însuflețire șl unitai
partidului, toți cei prezer
se ridică în picioare și o
îndelung pentru Partidul
Român — forța politică
toare a națiunii noastre
— pentru secretarul g
partidului, președintele •
ședințele Frontului D
și Unității Socialiste,
NICOLAE CEAUȘESCU

șitul acestui an, armamentele,
efectivele și cheltuielile militare,
acțiune ce demonstrează elocvent
voința fermă a României de a se
angaja cu toate forțele în lupta
pentru oprirea cursei înarmărilor,
in primul rînd a celei nucleare,
și trecerea la măsuri concrete,
practice, de dezarmare, pentru
făurirea unei lumi a păcii, înțele
gerii și colaborării între toate na
țiunile.
Partdcipanțil au adoptat în una
nimitate documentele supuse dez
baterii, precum și Hotărîrea-angajament a Plenarei Consiliului Na
tional al Frontului Democrației șl
Unității Socialiste.

Primit cu vii și puternice aplauze,
a
luat
cuvîntul
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
generai al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste
România,
președintele
Frontului Democrației și Unității
Socialiste.

Cuvîntarea rostită de conducăto
rul partidului și statului nostru a
fost urmărită cu multă atentie. cu
satisfacție și deplină aprobare,
fiind subliniată. în repetata rînduri. cu îndelungi aplauze.
Plenara Consiliului National al
Frontului Democrației și Unității
Socialiste a luat sfîrșit într-o
atmosferă vibrantă. în sală au ră
sunat urale si ovații. S-a scandat
cu însuflețire ..Ceaușescu —
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul!",
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu,
la multi ani !“, cel prezenți,
dînd astfel expresie dragostei
fierbinți și profundului atașament
al întregului nostru popor față de
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, pentru pro
digioasa și neobosita sa activitate
consacrată
bunăstării
națiunii
noastre, ridicării României pe noi
culmi de progres și civilizație, fău
ririi unei lumi a păcii, înțelegerii
și colaborării.
Plenara s-a încheiat prin Into
narea Imnului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste „E scris
pe tricolor unire".

PLENARA

COMITETULUI

Luni a avut loc In Capitală Plenara
Comitetului Central al Organizației
Democrației și Unității Socialiste.
Ordinea de zi a plenarei a cu
prins :
1. Raport privind participarea or
ganizațiilor democrației și unității
socialiste la înfăptuirea prevederilor
de plan pe anul 1986 și sarcinile ce
le revin pentru sporirea contribuției
membrilor lor la îndeplinirea obiec
tivelor dezvoltării economico-sociale
a patriei pe anul 1987.
2. Participarea organizațiilor de
mocrației și unității socialiste la or
ganizarea și desfășurarea activității
de educație socialistă, de formare a
omului nou, cu o înaltă conștiință
revoluționară.
în cadrul dezbaterilor, conduse de
dr. Constantin Arseni, președintele
Biroului C.C. al O.D.U.S., au luat cu
vîntul : Marina Pandrea, președin
tele Comitetului județean Argeș al
O.D.U.S., Filomela Bodea, președin
tele Comitetului județean Buzău al
O.DU.S., Petre Iordan, țăran coope
rator, C.A.P. Purani, județul Teleor
man. președintele comitetului comu
nal al O.D.U.S., Viorica Lado, mai
stru la Combinatul de prelucrare a
lemnului Sighetu Marmației, jude
țul Maramureș, președintele comite
tului municipal al O.D.U.S., Cătălina
Nițescu, președintele Comitetului ju
dețean Iași al O.D.U.S., Trandafir
Bărbuță, muncitor, Șantierul naval
Galați, vicepreședinte al comitetului
O.D.U.S., Maria Nițu, președintele
Comitetului județean Olt al O.D.U.S.,
Mircea Eugen Bianu. maistru. Com
binatul de utilaj greu Cluj-Napoca,
președintele comitetului O.D.U.S.,
Florența Seica, președintele Comite
tului județean Bacău al O.D.U.S., Iolanda Nemeth. țăran cooperator,
C.A.P. Viile, județul Satu Mare, pre
ședintele comitetului O.D.U.S., Mă
ria Cazaciuc, președintele Comitetu
lui județean Sibiu al O.D.U.S.,
Gheorghe Stănică, țăran cooperator,
C.A.P. Ghimpați, județul Giurgiu,
membru al comitetului comunal
O.D.U.S., Laura Ursoi, muncitoare,
întreprinderea de confecții Suceava,
președintele comitetului municipal
O.D.U.S., loan Vărăreanu, lăcătuș,

CENTRAL AL

Combinatul siderurgic Hunedoara,
președintele comitetului O.D.U.S. de
la Laminorul de profile.
Vorbitorii s-au referit pe larg la
activitatea desfășurată de O.D.U.S.
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea prevederilor de
plan pe aoest an. pentru pregătirea
în bune oonditii a producției anului
viitor, pentru înfăptuirea obiective
lor planului cincinal, a hotărîrilor
stabilite de Congresul al XIII-lea al
partidului, a indicațiilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. In cadrul dis
cuțiilor au fost înfățișate marile
realizări obținute de poporul român
în dezvoltarea eoonomico-socială
a patriei. în ridicarea nivelului
de trai material și spiritual al celor
ce muncesc. Cei care au luat cuvîn
tul au exprimat sentimentele de
adîncă recunoștință pe care întreaga
noastră națiune le nutrește fată de
conducătorul partidului și statului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, inspi
ratorul marilor victorii obținute pe
drumul construcției socialiste, care
și-a dedicat întreaga viată si activi
tate progresului și prosperității pa
triei, fericirii și bunăstării poporu
lui. Vorbitorii au adus un profund
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu,
eminent om de știință, de înalt
prestigiu internațional, pentru con
tribuția adusă la înflorirea patriei
socialiste, la dezvoltarea științei, lnvățămîntului si culturii în tara
noastră.
Pornind de la succesele dobîndite,
precum și de la lipsurile existente,
participant!! la dezbateri au făcut
numeroase propuneri menite să spo
rească contribuția O.D.U.S. la reali
zarea programelor de modernizare și
ridicare a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, crearea de tehno
logii noi și eficiente, valorificarea
superioară a materiilor prime, mate
rialelor și energiei, realizarea ritmi
că a planului și a producției destina
te exportului, dezvoltarea bazei de
materii prime șl energetice. Introdu
cerea mai rapidă a progresului teh
nic în toate sectoarele șl creșterea,

O.D.U.S.

pe această bază, a productivității
muncii, sporirea eficienței întregii
activități.
Au fost evidențiate, totodată, sar
cinile ce revin O.D.U.S. pentru mo
bilizarea țărănimii la efectuarea în
oele mai bune condiții a lucrărilor
agricole, la obținerea unor produc
ții vegetale și animaliere sporite, la
înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare.
Vorbitorii s-au referit, de aseme
nea, pe larg, la contribuția pe care
trebuie să o aducă O.D.U.S. la for
marea membrilor săi ca oameni
înaintați, cu un larg orizorrt'7j»
cunoaștere, constructori conștient!
și înoercați ai noii societăți socia
liste. pătrunși de oele mai profunde
sentimente de dragoste față de pa
trie. hotâriti să-și pună întreaga ca
pacitate de muncă și creație în slujba
întăririi puterii economice, a inde
pendenței și suveranității României.
S-a evidențiat faptul că planul
pentru 1987 conține prevederi rea
liste, corespunzătoare condițiilor de
care dispune eoonomia națională, relevîndu-se contribuția deosebită a
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
fundamentarea științifică a acestuia,
la elaborarea principalelor prevederi
ale planului.
Plenara a adresat tuturor membri
lor O.D.U.S. chemarea de a munci
cu abnegație pentru transpunerea în
viață a obiectivelor planului pe 1987
și ale întregului cincinal, a prevede
rilor Programului partidului de dez
voltare multilaterală a patriei socia
liste.
Participanțll au aprobat documen
tele aflate pe ordinea de zi. precum
și măsurile ce vor fi întreprinse
pentru sporirea aportului O.D.U.S. la
înfăptuirea programelor de dezvolta
re a patriei.
în
încheiere,
partidpantii au
adoptat. într-o atmosferă însufle
țită. o telegramă adresată tovarășului
NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Rr .
mân, președintele Republicii Socii »
liste România, președintele Frontuli a
Democrației și Unității Socialiste.
1

GINA 4

SClNTEIA — marți 9 decembrie 1986

JCRĂRILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
CONTINUA ȘI IN SEZONUL RECE
w Prin participarea activă a locuitorilor
de la sate
,'n județul Iași continuă șt in
sastă perioadă lucrările de îmbutățirl funciare. Atenția ce se acorexecutării lor este determinată
necesitatea combaterii eroziunii
prevenirii excesului de umidite, Vom demonstra cu cele ce se
treprind în două comune — Ciorști . șl Popești — care au atit to
muri situate în pantă, supuse erounii, cit și în lunci, cu băltiri de
pe. Ele au fost cuprinse, printre
primele, in programul de imbunătă'ri funciare și de creștere a ferti’ntHlui. După modeilul
ercetâri .pentru combai solului de la Perieni,
i, in ambele comune
cite un perimetru-etaîctane la Ciortești și
la Popești. „Terenumai întil stabilizate
■a de plantații și benzi
ne spune inginerul Vio'e la I.S.P.I.F. — Iași,
iect. De asemenea, băldesecate, iar ogașurile
capteze apa ploilor ce
itul la vale. Pe teren urii culturilor cerealiere
vil și pomi tructarele-etalon de la Cioroești, lucrătorii d<j la
ași. ajutați și de coozonele respective, con
lucrări. Se sapă șanțuri
care urmează a fi degesc canalele de iriga:ază tufișurile și pomii
mai ales, se transadministrează gunoi de
ridicarea gradului de
solului. Constantin Bă-șefd® Ia C.A.P. Dol' spus că mecanizatorii

și cooperatorii de aid tocmai au
terminat, zilele acestea, de arat toa
te suprafețele ce urmează să fie insămințate în primăvară. Asta după
ce. bineînțeles, au administrat sub
brazdă și mari cantități de gunoi de
grajd. Este o măsură luată in baza
experienței proprii din acest an cînd,
pe terenurile lucrate in acest fel, au
realizat cite 8 000 kg porumb la
hectar de pe cele 685 hectare. Pe
unele sole, fertilizate mai bine, au
obținut pină Ia 14 000—18 000 kg po
rumb la hectar.
Rezultatele obținute In perimetrele-etalon de Ia Ciortești și Popești
au și devenit exemple pentru multa
alte așezări rurale din județul Iași,
în primul rînd. in toate satele un
mare număr de oooperatori participă
cu atelajele la transportul îngrășă
mintelor organice. De la începutul
anului au fost duse la cîmp peste un
milion tone de gunoi, care ș-a admi
nistrat pe suprafețe întinse.
Activitate intensă se desfășoară In
prezent pe toate celelalte șantiere
de îmbunătățiri funciare din județ.
Inginerul Vasilică Costca, directorul
adjunct al I.E.E.L.I.F., ne informează
că în perioada care a trecut de la
începutul
anului. în județul Iași,
s-au realizat lucrări de combatere
a eroziunii solului pe o suprafață de
peste 14 000 hectare, cifră ce întrece
cu peste 8 000 de hectare sarcinile
anuale de plan. Pe mai mult de
12 000 hectare au fost executate lu
crări de desecare, îndeplinindu-se,
încă de pe acum. prevederile de
plan pe anul în curs. Cel mai mare
volum de lucrări a fost efectuat in
zona localităților Albești, Popești.
Voinești si, mai ales, în perimetrul
Șantierului național al tineretului

Sculenl-Tuțora-Gorban. De mențio
nat că pe acest șantier tinerii din
brigada a III-a, condusă de ing. Ște
fan Idriceanu, și cei din brigada a
IV-a, condusă de ing. Ion Troia,
și-au îndeplinit planul anual, angajindu-se ca, pină la sfîrȘitul anului,
să realizeze lucrări suplimentare în
valoare de 5 milioane lei. în zona
comunelor Țigănași. Probota. Popricanl. Tirgu Frumos. Gorban, Grozeștl și în alte locuri au fost amenajate noi sisteme de irigații. însumind peste 5 600 hectare. Se prevede
că pină la 31 decembrie să se mai
finalizeze lucrări de irigații pe alte
2 700 hectare.
Rezultate deosebite sint consemna
te și in ceea ce privește redarea de
noi terenuri în circuitul agricol. De
la începutul anului suprafețele re
cuperate pentru agricultură se ri
dică la aproape 500 hectare. Locui
torii din Prisăcani, Probota, Scinteia,
Brăiești, Podu Iloaie, Miroslava,
Moșna, Lețcani, Bălțati Și din alte
așezări ieșene au participat și con
tinuă să participe la lucrările de
defrișare a vegetației nefolositoare,
la Săparea de șanțuri și canale de
desecare.
Ca urmare a preocupărilor susți
nute pentru finalizarea exemplară a
programului județean de îmbunătă
țiri funciare, pînă în prezent s-au
executat lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe 154 000 hectare, de
secări — pe aproape 62 000 hectare,
și irigații — pe circa 65 000 hectare,
ceea ce asigură condiții optime pen
tru obținerea de recolte mari pe în
tinse suprafețe de teren.

Manole CORCAC1
corespondentul „Scînteii"

Acțiuni complexe de creștere a

tențialului productiv al pămîntului
■ nirea sarcinilor forarul general al părtiNloolae Ceaușescu,
tei efectuate în iuprivind creșterea
4e, comitetul judeintoamit si aprobat,
.-tivul, un program
unciare și de crespămintului. Trebuie
aceeași măsură, coa de partid, impreue de specialitate, urmănă v,
resc ț* .proape îndeplinirea precuprinse
in acest program.
vederilor
O sten >ie afparte este acordată
executări' lucrărilor de Îmbunătățiri
funciara menite să asigure folosirea
superioară a terenurilor în pantă.
Întrucit, in actualul cincinal, in ju
deț urmează că fie plantate aproape
1 300 hectare cu vită de vie și 3 000
hectare cu pomi fructiferi, se ame
najează terase destinate plantațiilor
vitl-'pomicole. Pînă acum s-au făcut
asemenea lucrări pe mai bine de 220
hectare, in zonele Măgurele. Valea
Călugărească, Drains de Sus. Cen
tura. Fintinele si Tohani. Prin buna
folosire a utilajelor grele urmează
ca pină la primăvara anului viitor
să fie făcute terase pe o suprafață
de 336 hectare.
După cum am putut constata, a•cțeari atenție se acordă lucrărilor
’agroaSejiprative. Mai mult ca ori
ei nd, in această toamnă s-a acționat,
in toate consiliile agroindustriale,
pentru efectuarea arăturilor adinei,
a lucrărilor de scarificare. afinare
adinei, de aplicare a Îngrășăminte
lor organice și a amendamentelor.
Iată ce arată situația „la zi" : s-au
aplicat peste 1,1 milioane tone în
grășăminte organice pe o suprafață
de piste 22 000 hectare, precum și
2 000 tone amendamente calcaroase.
s-au executat lucrări de scarificare
și subsolaj Pe o suprafață de 20 500
hectare. Cu rezultata deosebite se

Înscriu consiliile
agroindustriale
Albești, Gura-Vadului. Ciorani. Poienarii Burchii. Măgurele si Horești.
bupă cum se știe, în județul Pra
hova există o suprafață de 20 000
hectare cu soluri de tip branciog. Si
acestea sint ameliorate. în acest scop
s-a organizat scoaterea pietrelor, lu
crare executată atit mecanic, cit sl
manual. De menționat că s-au scos
mai mult de 200 tone piatră. Bine
«-a lucrat si continuă să se lucreze,
pe asemenea terenuri, in cooperati
vele agricole Băicoi. Bănești. Păulești, Căllnești, în întreprinderile
agricole de stat din Ploiești și Băicoi.
Deși judelui Prahova nu dispune
de mari surse de apă, se urmărește
extinderea irigațiilor. Una din cede
mai mari lucrări de acest fel o con
stituie amenajarea hidroameliorativă
complexă Cîmpia Buzăului, Atit din
datele existente la direcția agricolă
a județului, cit si din constatările
făcute pe teren cu prilejul unui
raid, rezultă că la executarea aces
tora se înregistrează rămineri in
urmă. Am adresat tovarășului ingi
ner Nicolae Cimpoieru. director cu
producția vegetală la direcția agri
colă a județului, întrebarea : ce s-a
Întreprins pentru grăbirea lucrărilor
pe acest șantier ?
— într-adevăr, se înregistrează se
rioase rămineri în urmă la execu
tarea lucrărilor de amenajare hidro
ameliorativă complexă Cimpia Bu
zăului — ne-a spus Interlocutorul
nostru. De aceea am făcut o analiză
exigentă și am stabilit măsuri con
crete. Se poate aprecia că situația
s-a îmbunătățit. Este necesar însă
ca, în primul rind, întreprinderea de
execuție și exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri funciare Prahova să ac
ționeze cu mai multă fermitate pen
tru o mai bună organizare a muncii,
folosirea la intreaga capacitate a uti
lajelor, întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă. Lucră-

rile pot fi mult Intensificate. O do
vedește și faptul că, pînă acum,
prin amenajări locale am pus in
funcțiune un sistem de irigații pen
tru 400 hectare, am efectuat lucrări
de regularizare pe torenți și văi
pe o lungime de aproape 100 km.
desecări pe mai mult de 3 000 hec
tare, combatere a eroziunii solului
pe Întreaga suprafață planificată.
Toate acestea dovedesc că atunci,
cind se muncește organizat se pot
realiza toate sarcinile.
— Sint Intîrzierl !n mod deosebit
la stațiile de pompare, unde, așa
cum am constatat, ritmul de lucru
este încă lent...
— Am insistat In mod deosebit să
fie Întărite ordinea și disciplina,
pentru că, de fapt, acestea sint
principalele cauze ale nerealizărilor
de pînă acum. Prin măsurile luate
s-a asigurat aprovizionarea com
pletă cu materialele de bază, o do
tare corespunzătoare cu mașini și
utilaje, astfel încit cele patru stații
planificate pentru a funcționa în
anul viitor să fie gata la termen.
Programul de îmbunătățiri funcia
re și de creștere a fertilității pămîntului In județul Prahova pre
vede, de asemenea, fundamentarea
agrochimică și definitivarea hărții
pedologice a județului, dotarea cu
utilaje pentru realizarea lucrărilor
de îmbunătățiri funciare, zonarea
producției de legume in bazine spe
cializate, îmbunătățirea structurii
patrimoniului pomicol șl viticol șl
altele. Este necesar ca organele de
specialitate și conducerile unităților
agricole să acționeze. pentru îndepli
nirea acestor măsuri, astfel incit în
anii care vin în agricultura județu
lui să fie obținute producții cît
mai mari.

în cadrul civilizației rurale, sedi
mentate in decursul secolelor și mi
leniilor, șlefuite prin creativitatea și
exigenta generațiilor de țărani. în
totdeauna s-au aflat cite unii inter
pret! de mare talent, de o deosebită
inteligență și sensibilitate artistică,
deținători, de regulă, ai celei mai
mari părți din repertoriul satului na
tal. stăpini pe procedeele tradițio
nale de variație și creație folclorică.
. NsWkia— cite unul intr-un sat sau
intr-un grup de sate — s-au profilat
de cele mal multe ori ca personali
tăți ale spiritualității rurale. Ei au
creat pe teme tradiționale, în ritmul
tradițional, rezonind — firește — si
la marile prefaceri înnoitoare din
anii noștri. Aflați uneori, in primele
rinduri ale luptei pentru mai binele
obștesc, acești purtători si creatori
de folclor, parte din ei deveniți mun
citori. minulnd mai lesne versul
popular, și-au folosit priceperea,
creind șl propagind cintecul politic
de factură populară, cintecul popu
lar nou : „Trageți hora horelor. /
Hora bucuriilor. / Că nu mai sîntem
ca ieri. / Cind eram slugi la boieri"
sau „Frunză verde de cicoare. / Hai
cu noi la defilare. / Să vezi cum tre
cem la rind, / Mii de muncitori cintind". Erau cîntece de bucurie la
ivirea zorilor noi pentru masele obi
dite de'la orașe și sate. Pentru pri
ma dată in istorie, agitatorii politici
se ridicau din mijlocul maselor
muncitoare, urbane și rurale, vor
beau In numele acelorași idealuri,
folosind același limbaj artistic-folcloric.
Etnomuzicologii Institutului de
cercetări etnologice și dialectologice
au publicat pe această temă numeroa
se studii și articole, precum și colec
ții de cîntece populare noi. in „Edi
tura muzicală", in anii 1959, 1966 și
1986. S-a obiectat și se mai obiec
tează cîntecului popular nou că nu
posedă toate atributele folclorului
tradițional. Actualitatea folclorului
c tematică nouă obligă la cercet ea sau difuzarea lui de îndată ce
; fost creat, ca ecou imediat al eveîmentelor în curs, deci înainte de
i-și fi îndeplinit un stagiu de cirulație folclorică. De fapt, nici în

folclorul tradițional nu s-a păstrat
tot ce s-a creat, colectivitatea ru
rală a selectat mimai ceea ce a răs
puns necesităților artistice ale între
gii colectivități, respectiv motivele
esențiale, perene, capabile de a de
veni generatoare de variante indi
viduale. Nici în folclorul tradițional
și nici in cel contemporan nu s-au
păstrat și nu se vor păstra acele mo
tive care reflectă stări pasagere, par
ticulare sau care nu au o acoperire
în realitatea vie. Dar. spre exemplu,
variante ale unui cintec ca „Drag
mi-e să fiu lucrătoare ! Pentru Ju

luție muzicală, adică printr-o per
manentă variație a fondului tradițio
nal. cu prilejul căreia apar elemen
te noi. in timp ce altele mai vechi
sint părăsite. Melodia cintecului
popular nou trăiește o viată exclu
siv orală, cu toate consecințele ce
decurg din oralitate, adică este re
dată exclusiv in variante. Important
este ca intre spiritul melodiei și
textul ce o însoțește să se păstreze
o unitate organică, fapt nu întot
deauna realizat.
Cintecul popular nou își exprimă
mesajul său. cu deosebire. în genul

Ioan MARINESCU
corespondentul „Scinteii”

Aspect din secția cazangerie da la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie" din Capitală

CONSEMNĂRI

Pasiune pentru creația
tehnică
Numai puține țări din lume cu o
mal strins cu Toma loszut. Conju
bogată tradiție industrială produc
garea acestor eforturi, dirijată cu
catalizatori pentru prelucrarea ți
competență, cu tact, cu sugestii și
țeiului și industria petrochimică.
încurajări de Eugenia Georgescu,
Cine nu-i produce trebuie să-i
a avut drept rezultat punerea la
cumpere, plătind pentru o tonă de
punct a unei rețete mult îmbu
catalizatori echivalentul a 2.5 mi
nătățite de obținere a catalizato
lioane lei. într-0 instalatie de rerului de reformare catalitică. Cea
formare catalitică a benzinei e nede-a doua șarjă industrială pro
voie de prezența a 33 de tone de
dusă după noua rețetă Ia rafină
catalizatori. Fără ei nu pot fi obria „Vega" funcționează de un an
ținute, de pildă, benzine cu cifre
intr-una din instalațiile Combina
octanice ridicate sau hidrocarburi
tului petrochimic Brazi. Timp sufi
aromatice.
cient ca beneficiarul șarjei să con
Cu cițiva ani In urmă. Institutul
state că performantele catalizato
de cercetări, inginerie tehnologică
rului sint egale, dacă nu chiar su
și proiectare rafinării din Ploiești,
perioare celui procurat din import
pornind de la cerințele economiei
de la firme renumite în această
naționale, și-a înscris in planul de
branșă.
muncă elaborarea tehnologiei pen
In cercetare, punctul final al
tru obținerea catalizatorului de
unei lucrări înseamnă de multe ori
reformare catalitică. Rezolvarea
inceputul unor noi căutări. In
acestei teme i-a revenit unui co
știință, o descoperire, un nou pro
lectiv de cercetători din secția ca
cedeu nu rămin aceleași pentru
talizatori. condusă de comunista
totdeauna. O împlinire pune noi
Eugenia Georgescu.
întrebări, stăruințele de autodepăPrincipalele răspunderi șl le-au
șire se impun pentru un cercetă
asumat trei cercetători comu
tor comunist ca o stare de perma
niști. Veronica Nițu a elabo
nență. Așa se explică ambiția chirat tehnologia alumlnel-suport,
miștilor de la institutul de cerce
Emiliati Roșu a găsit soluții otări ploieștean ca cea de-a treia
riginale și eficiente de depunere
șarjă de catalizator de reformare
a compasului de platină pe supor
catalitică pe care o pregătesc
_____ în
tul de alumină. Toma loszut a stu
prezent Ia „Vega" să depășeaică
diat caracteristicile depunerii pla
chiar performanțele în materia pa
tinei pe catalizator, textura alumiplan mondial.
nei-suport și a pus la punct apa
„Chimiștii din secția pe care o
ratura necesară. împreună cu el,
coordonez — ne spune Eugenia
contribuții remarcabile au avut și
Georgescu — eu experimentat
cercetătorii comuniști Teodora Ma
uneori pină la limita maximă a
zăre, Emilia Nicolaescu. Vlctor
forțelor lor intelectuale și fizice
Bucur și Marius Barbul. Tehnlpentru a găsi soluțiile pe care șl
cienii Maria Popescu și Natalia
le-au
Imaginat. Această dăruire
Zincă, precum laboranta Maria Popentru a atinge obiectivul dorit,
, pescu au reprezentat un sprijin
această muncă tenace. înconjurată
prețios In munca cercetătorilor.
de multe necunoscute, plndltă de
Sub supravegherea permanentă
eșecuri, înseamnă pur și simplu
a specialiștilor institutului, la rapasiune. în cercetare, ca si in alte
finănia „Vega" este obținută In
domenii ale activității umane, fără
1983 prima șarjă industrială de ca
pasiune nu poate fi creat nimic
talizator pentru reformarea catali
trainic, far dacă strădaniile noastre
tică. Era un prim succes. Experi
au fost încununate de succes,
mentat la combinatul din Borzești,
aceasta o datorăm sprijinului pri
catalizatorul a-dat rezultate satis
mit
din partea ICECHIM Bucu
făcătoare. Comportarea catalizato
rești, Îndrumării $1 coordonării de
rului nu i-a mulțumit însă pe spe
Înaltă competentă de care beneficialiști. Cercetările au fost reluate
cercetarea științifică sl teh
de la capăt. Fiecare chimist, prin ■ ciază
nologică în tara noastră din
studii și experimentări nenumărate
partea
tovarășei
academician
de laborator, atinsese în domeniul
doctor inginer Elena Ceaușescu,
său un înalt grad de specializare.
remarcabilă personalitate politică
Se simțea acum nevoia unei rnal
și eminent om de știință da largă
ample interferări a specializării
recunoaștere internațională".
lor.
Numeroase brevete de invenții șl
Este astăzi un lucru cunoscut că
distincții au venit să ateste com
numai in condițiile unei specialipetența acestei echipa unite de
zări profunde pot fi obținută per
cercetători. între ele se află |i o
formanțe in domeniul cercetării.
medalie
de aur oonferită la una
Dar. in același timp, eforturile
din edițiile Salonului mondial al
unui specialist nu vor putea avea
invențiilor de la Bruxelles. Si nu
o finalitate practică dacă ele nu
mai puțin remarcabil este faptul
vor fi armonizate cu strădaniile
ca, prin munca lor, pe lista celor
altor specialiști. Iată de ce Vero
citeva țări din lume care produc
nica Nițu și-a extins aria cunoștin
catalizatori
pentru industria petro
țelor sale in domeniul lui Emilian
chimică se află șl numele țări!
Roșu, iar acesta s-a preocupat mai
noastre.
intens de modul de elaborare al
aluminei pure. La rîndul lor. cei
doi cercetători au colaborat mult
Constantin VARVARA

Prin cintec popular nou Înțelegem
cintecul bazat ne tradiția folclorică
la care creatorul popular contempo
ran și-a adus contribuția, pentru a
exprima prin vers și melodie atașa
mentul față de patria socialistă. Dacă
structura și limbajul său poetic si
muzical sint strins legate de cele ale
folclorului traditional — dat fiind
apartenența din punct de vedere ar
tistic a creatorilor săi la mediul
folcloric — datorită funcției sale,
cintecul popular nou se manifestă
intr-un context extratradițional.
Continuînd menirea cîntecului mun-

17—18 ani. deci — tn cazul talentelor
interpretative sau creatoare —
după ce și-au însușit repertoriul de
bază al satului și unele procedee de
creație. După absolvirea școlilor
profesionale sau pedagogice județe
ne. tinerii rămîn să lucreze ca mun
citori «au Învățători în aceeași zonă.
Asemenea împrejurări favorizează,
fără discuție, perpetuarea folcloru
lui. Din acest mediu se recrutează
astăzi cea mai mare parte a creato
rilor de cîntece populare noi. In ma
joritate muncitori, mai putini învă
țători de sat. funcționari, țărani,

Tradiție și înnoire în arta populară
PUNCTE DE VEDERE
mea muncitoare" au fost culese in
1949. in 1960 și in 1972. Variante ale
cintecului „Maramureș, țară nouă. /
Leagănă-te-n stropi de rouă. / Că în
lacrimi te-ai scăldat / Cind ai fost
înstrăinat" au fost consemnate in
1965 și în 1972. Dacă la cintecul
popular nou. pentru început, este cu
noscut autorul versurilor, in varian
tele ulterioare el nu mai poate fi
identificat. Mai mult, creația de cin
tece noi folosește in largă măsură
motive și versuri așa-numite „călă
toare". ca și in folclorul tradițional,
aceasta fiind una din formele de
circulație orală în variante. Faptul că
însuși creatorul contemporan tsi scrie
versuri nu-1 împiedică să folosească
motive si versuri „călătoare", adică
să creeze după principiile împămintenite de oralitate. Ca și in creația
folclorică tradițională, creatorul texișl
tului cu temă social-patriotică
___ . .
potrivește versurile fie pe o melodie
din repertoriul său de cîntece. fie pe
o melodie instrumentală de ioc. Din
manifestarea poetico-muzicală a cin
tecului popular nou. muzica este
partea cea mai constantă, mai legată
de tradiție. înnoirile ei se desfășoară
in cadrul normelor folclorice de evo-

muzical folcloric preferat de inter
pret! și auditoriul contemporan, în
genul „modern" al cintecului liric, in
specia sa cea mai dinamică, a cin
tecului de joc, acompaniat de taraf.
Cintece de joc au existat și în fol
clorul tradițional. Ponderea lor a
crescut in folclorul contemporan si
in special în creația cu tematică social-patriotică. Ce este, așadar, cin
tecul popular nou ? Termenul este
convențional. L-am adoptat întrucit
el a fost lansat cu mai mult de trei
decenii în urmă in folcloristica si in
viața noastră muzicală și s-a împămintenit astfel. înțeles „ad literam"
el este în sine contradictoriu ; cin
tecul popular este rezultat al unui
proces de creație colectivă, desfășu
rată in timp și spațiu și nu poate re
prezenta in nici una din ipostazele
sale un produs total nou. Creația
populară se realizează prin modifi
cări. adăugiri și înnoiri parțiale ale
folclorului tradițional. Un produs ale
cărui elemente componente ar fi to
tal noi. adică nu s-ar întîlni deloc
în folclorul traditional, nu ar putea
fi considerat folcloric. Determinati
vul nou se referă la tematica inspi
rată de noul realităților socialiste.

citoresc revoluționar, cintecul popular
nou se adresează unui public audi
tor. beneficiind de toate posibilități
le actuale : scenele căminelor cultu
rale. ale caselor de cultură, spec
tacole și concursuri, emisiuni de ra
dio și televiziune, fără a exclude și
mediul restrîns al unei brigăzi de
muncă, al unul cămin de elevi etc.
Cine este creatorul cîntecului
popular nou fn prezent ? Creatoare
de folclor au fost și au rămas, de
regulă, mediile producătoare de bu
nuri materiale. O dată cu schimbă
rile care se produc in sinul acestor
medii, se produc schimbări inevita
bile și in mentalitatea și conținutul
folclorului pe care îl creează. In
întreprinderile industriale ale orașe
lor mai mici lucrează aproape în ex
clusivitate oameni din satele jude
țului. oameni care păstrează legătura
cu locurile natale. în centrele jude
țene au luat ființă școli profesiona
le. la care vin copii din satele ace
luiași județ. Indiscutabil, legătura cu
viața folclorică se păstrează și se
transmite mediului urban. Pe de altă
parte, astăzi, cind fiecare comună
are o școală generală de zece ani. ti
nerii pleacă din sat după virsta de

elevi, toți născut! In mediul rural,
păstrînd intr-o măsură mai mică sau
mai mare legătura cu satul natal.
Ca in orice mediu, și in cel rural
sau de origină rurală, cultura livreșcă nu se asimilează uniform.
Așa incit nu Întotdeauna Însușirea
unor cunoștințe de beletristică sau
de muzică profesionistă este însoțită
de un proces de modificare a prefe
rințelor artistice ale individului sau
de transferare intr-un alt gen a ne
cesităților sale de exprimare artis
tică. Arta profesionistă poate fi re
cepționată ca informație, fără a fi
asimilată in sfera orizontului artistic
personal. In cazul acesta, individul
poate rămine incă multă vreme apartenent mediului folcloric. Atunci insă
cind cîntărețul sau creatorul popular
se integrează treptat in cultura livrescă și — voluntar sau involun
tar — gusturile și limbajul lui ar
tistic sint atrase de domenii de artă
nonfolclorică, producția Iui artistică
își pierde factura populară sau se
hibridizează. Un asemenea proces de
integrare cuprinde în sine și mo
mentul de desprindere de concepția
artistică folclorică ; granița este la-

Foto : E. Diehiseanu

Formarea deprinderilor
de cercetare științifică, îndatorire
importantă a școlii contemporane
firmăm adesea că epoca noas
tră este aceea a revoluției
științifice și — se știe — invățâmintul este treapta de inițiere
elementară, dar decisivă, în tainele
științei, in foi-marea spiritului tehrrico-științific al tinerelor generații.
Știința a depășit demult starea de
lux intelectual, de preocupare a
unor izolați Împătimiți de micul lor'
laborator ; știința a devenit astăzi
formă fundamentală a existenței
noastre cotidiene și fiecare trece mai
mult sau mai puțin prin cimpurile
ei de forță. Școala are menirea să
incite și să cultive virtualitâțile care
pot fi mîine împliniri in sfera tot
mal diversă a ramurilor științei.
De aceea, activitatea didactico-profesională a Inițierii elevilor în teh
nicile de cercetare științifică ni se
prezintă ca una dintre formele edu
cational-instructive de prim ordin.
Profesorul — iarăși se știe — nu
mai este astăzi doar unul care in
formează, ci și un formator de con
știință științifică. în viitoarea pro
fesiune, tinărul va trebui să ajungă
singur, făcind uz de abundentele
informații existente, la soluții și adevăruri impuse de activitatea sa.
Or, acest drum trece cu necesitate
prin labirintul cunoașterii in care
riscăm a ne rătăci fără firul dis
ciplinator al metodologiilor și teh
nicilor de cercetare.
Două Împrejurări stau la dispo
rt ția profesorului pentru inițierea
elevilor In căutarea adevărului știin
țific : orele de curs și activitatea in
cercurile pe obiecte și de creație
tehnică. Ajunși aici, sint necesare
câteva precizări. Dacă programa de
limba și literatura română prevede
ore adecvate obiectivului incă din
clasa a Vil-a, cu amplificările de
rigoare în prima treaptă de liceu,
după știrea noastră, tocmai la obiec
tele „științifice", prin excelență,
asemenea ore n-au intrat in vede
rile specialiștilor. Probabil, s-a con
siderat că lipsa lor poate fi acope
rită de profesori in cadrul cercurilor
științifice și tehnice, unde se lu
crează cu elevi dotați, capabili să
participe cu lucrări și referate la
sesiunile și concursurile organizate
anual, de la fazele pe școală și oraș
pină la cele județene și naționale.
Din păcate, nu există suficiente ma
teriale metodologice privind activi
tatea acestor cercuri și aceasta se
desfășoară (cînd se desfășoară !)
după inspirația de moment a profe
sorului sau inginerului. Or, după pă
rerea noastră, ar trebui ca — în mod
obligatoriu — primele teme din pla
nificarea oricărui cerc să fie cele
derinițiere în tehnicile de cercetare,
de lucru cu cartea etc. Pentru asta,
condiția elementară este ca profe
sorul însuși să aibă minime cunoștin
țe în alfabetul cercetării. Sugerăm,
de aceea, publicațiilor care se adre-

bilă, dar există și poate apărea in
evoluția unuia și aceluiași individ.
Aparținind unui mediu incă fol
cloric. dar aflat în proces de urba
nizare, creația populară nouă se află
și ea la granița care desparte folclo
rul de creația de tip livresc, transformindu-se in nonfolclor in toate
acele puncte în care ea depășește
această limită. Sarcina dificilă a fol
cloristului este aceea de a discerne,
în fiecare caz în parte, produsul ar
tistic folcloric de cel hibrid.
Apreciind valoarea propagandistică
a cintecului popular nou, unele ca
dre ale culturii de masă au stimu
lat. intr-o vreme, mica intelectuali
tate în crearea de versuri de factură
populară cu tematică nouă. Nimic
mai firesc. De peste un secol și. ju
mătate. intelectualitatea progresistă
românească a folosit versul de fac
tură populară, pentru accesibilitatea
lui în mase, în scopul propagării
unor idei generoase, patriotice.
Nedeprinși insă cu abordarea științi
fică a folclorului, unii lucrători ai
culturii de masă au publicat creații
populare noi, alături de texte folclo
rice modificate și versuri in stil
popular, fără specificarea de rigoare,
în felul acesta s-au produs o serie
de confuzii : s-a creat o imagine
^corespunzătoare asupra ritmului
de apariție a noului In creația fol
clorică, abundenta de metafore sau
arhaisme a dus la o imagine deru
tantă asupra direcției novatoare a
creației populare. Datorită acestui
fapt, nu. este exclus ca unele versuri
din aceste colecții să fi intrat în
circuitul folcloric, să fi căpătat va
riante populare și proveniența lor
reală să fie greu de stabilit.
Independent de toate acestea, crea
ția populară nouă iși continuă cursul
său firesc in mediul folcloric, con
form legilor șl menirii sale. Creato
rul popular, ca și poetul profesio
nist. ca și orice cetățean al tării, do
rește să-și pună priceperea in slujba
binelui obștesc, să-și exprime dra
gostea fată de patria socialistă, fată
de partid, fată de conducătorul parti
dului si al tării.

Eugenia CERNEA

sează cadrelor didactice (Revista de
pedagogie, învățăinintul liceal și
tehnic profesional) să publice, cu o
oarecare periodicitate, materiale po
trivite scopului vizat, semnate de
specialiști și de cadre didactice cu
bune rezultate, ai căror elevi s-au
evidențiat în confruntările județene
și naționale.
Cu toate că poate să pară surprin
zător, îi rămîne profesorului de
limbă șl literatură română sarcina de
inițiator și animator al interesului
pentru cunoașterea tehnicilor ele
mentare de cercetare. Iar exemplul
său se cere a fi continuat de în
tregul corp didactic, printr-o cola
borare organizată și cu obiective bine
conturate. Cea dinții etapă in care
contribuția profesorului de limbă și
literatură română e hotăritoare. cate
aceea a familiarizării elevilor cu
cartea, ca principal instrument al
muncii intelectuale. Elevul Învață ce
este formatul cărții, volumul, tomnl,
periodicul, colecția, seria, enciclope
dia, dicționarul, culegerea, orestomatia, antologia, studiul, monografia
etc. Află, apoi, ce este o blbliografie, la ce folosește ți cum se intocmește o bibliografie, căpătlnd no
țiuni asupra descrierii bibliografice
(autor, țițlu, subtitlu, antetitlu, da
tele publicării — editura, locul, anul
— caseta tipografică, prefața, intro
ducerea, comentariile, notele, indi
cele etc.). Este important să se in
siste asupra notelor șl trimiterilor
bibliografice, cu utilizarea termeni
lor consacrat! și * abrevierilor nece
sare : pagina (p., pag.), idem (id.),
Ibidem (ibid.), opera citată (op. cit.),
conform (cf.l. tn diverse locuri
(passim, pass.) etc. (v. detalii „tehnice" în Constantin Parfene, Literatura In școală,
.
Ed. didactică și pedagogică, București, 1977, pp. 42—62.)
Următoarea etapă este aceea a lucrului propriu-zis cu cartea. Multi
elevi nu știu asupra căror lucrări să se
oprească și citesc ce le cade în mină.
Așadar, stabilirea bibliografiei de
parcurs pentru o anume perioadă, lntr-un anumit scop, e o cerință sine
qua non. Dificultăți se intimpină si •
în abordarea concretă a lecturii. Sint
cărți fundamentale care trebuie citite
cu mare aenție, cu creionul în mină,
necesitînd observații, extrageri de
citate, rezumate, sistematizare de idei.
Altfel spus, intervin aici priceperea
și deprinderea de a Întocmi diverse
tipuri de fișe de lectură, absolut ne
cesare in elaborarea propriilor noas
tre lucrări. Există apoi lucrări de
importanță secundară și ele pot fi
parcurse printr-o lectură rapidă, iar
lectura rapidă cere ea Însăși o ini
țiere, implicînd antrenament, capa
citate de selecție, familiarizarea cu
problematica și ideile avute in ve
dere.
In sfîrșit, a treia și cea mai im
portantă etapă este aceea a valo
rificării finale a materialelor supusa
cercetării. Elevii au dobîndit deja
prin orele de teorie literară noțiuni
și deprinderi privind utilizarea sti
lurilor funcționale ale limbii româ
ne. Profesorii acordă atenția cuve
nită și redactării de scurte compo
ziții in stil tehnico-științific. Acti
vitatea aceasta ar trebui să-și aibă
urmarea în elaborarea de referate
științifice in cercurile de elevi. Și
in cazurile bune așa se și intimplă.
O colaborare intre profesorii de
limbă și literatură română și cel de
. fizică, matematică, biologie, chimie
etc., ar fi de aici Încolo cu adevă
rat fructuoasă. Din nefericire, în
- numeroase situații, o asemenea re
lație interdiseiiplinară rămine doar
la stadiul de deziderat incit elevii,
chiar și cei foarte dotați, se trezesc
în situația ingrată că nu știu să-și
valorifice talentul, spiritul de obser
vație și de invenție in lucrări re
dactate după normele unei creații
științifice. Pericolul cel mare e că
noțiunile transmise nu devin de
prinderi, ratează funcționalitatea,
împietrind in condiția de cunoștințe
izolate. Ne referim, de pildă, la fișele
de lectură. Elevii învață ce sint șl
cum se redactează, însă acestea
rămîn preocupări pasagere, obligație
pentru anumite ore din programă
și nu permanență a procesului da
cunoaștere, negâsindu-și utilizările
scontate.
Ne-a fost dat să constatăm că un
atare formalism se extinde îngrijo
rător. și în conceperea și elaborarea
lucrărilor proiecte de diplomă pen
tru bacalaureat. Or, o vină prin
cipală o au îndrumătorii de lucrări,
maiștri și ingineri, care — adeseori
— ei înșiși nu stăpinesc în suficientă
măsură tehnicile de redactare a
unei lucrări tehnico-științifice. In asemenea împrejurări, o colaborare
cu profesorii de limbă și literatură
română din liceu ar fi de o indiscutabilă utilitate.
In concluzie, trebuie acționat In
așa fel incit educatori și elevi să
contribuie plenar la realizarea ma
rilor obiective din documentele de
partid și de stat privitoare la dez
voltarea și modernizarea Invățămîntului românesc.

Prof. Theodor CODREANU
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VOCAȚIE PAȘNICĂ,
VOCAȚIE DE CONSTRUCTOR
Deși eram capii în timpul celui
de-aj doilea război mondial, mi-a
rămas și acum puternic întipărită
in minte imaginea dezastrelor pro
vocate. a suferinței de pe chipul
oamenilor. Am avut prilejul să cu
nosc nemijlocit urmările războiului,
ruinele și distrugerile din orașul
nostru. Cînd am ajuns la vîrsta
să-mi aleg meseria in anii socialis
mului. m-am hotărit sâ devin con
structor, să particip, să contribui
la construcția de obiective ale pro
gresului, pentru ca oamenii să Ie
bucure de viață tot mai bună I Și
de peste 23 de ani. alături de al li
constructori, am inălțat blocuri de
locuințe confortabile în toate zo
nele orașului de la Dunăre,. școli,
creșe, grădinițe, spitale, cinemato
grafe. case de cultură... S-a con
struit mult, s-a construit frumos la
Galați în anii de după eliberare și,
mai ales, după Congresul al IX-lea
al partidului, de cind in fruntea
partidului și a tării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul tuturor
marilor edificii socialiste. Numai în
acești ani de rodnică împlinire oa
menii muncii gălăteni au beneficiat
de peste 73 000 apartamente. în fie
care an Bălă tenii primind 3 500 -noi
apartamente.
Iată de ce, o afirm din toată ini
ma, nici nu pot să concep ca tot
ceea ce s-a realizat la Galați, ca si
în restul țării, să se năruie ca ur
mare a declanșării unui nou război,
care ar însemna acum un dezastru
mondial. Toamai de aceea subscriu
cu înflăcărare la politica externă de
înalt umanism a Roriiâniei socialis
te și îmi exprim deplina adeziune
la ideile expuse de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in excepționala
cuvintare rostită la marea adunare
populară din Capitală, la hotărirea
ca țara noastră să reducă arma
mentele, efectivele și cheltuielile
militare cu 5 Ia sută, pentru care
m-am pronunțat printr-un DA hotărît la 23 noiembrie.

BUNUL CEL
MAI DE PREȚ

Cheltuielile militare sînt o grea
povară pentru popoare. Creșterea
lor nu poate decît să reducă posi
bilitățile lor de progres. Cînd în
lume se cheltuiesc 1 000 miliarde de
dolari pe an pentru întreținerea uriasei mașinării militare și pentru
construirea de noi si noi mijloace
de. distrugere este evident că perse
verarea pe această cale constituie o
adevărată sfidare da adresa dorin
țelor elementare a sute de milioane
de oameni, la adresa progresului,
primejduind tot mai firav dreptul
suprem al popoarelor la pace, la
viață.
Este necesar să se pună o dată ca
păt creșterii cheltuielilor militare.
Am dori ca. așa cum dictează inte
resele supreme ale omenirii, statele
să se angajeze într-o altă „oursă“.
mai bine spus într-o întrecere
în domeniul reducerii bugetelor
lor de război. în acest sens.
România, din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, oferă un exem
plu mobilizator, care demonstrează
că. dindu-se dovadă de răspundere
politică, este pe deplin posibil să
se treacă la dezarmare. De aceea,
se poate spune că inițiativa Româ
niei reprezintă un act de o deose
bită importantă nu- numai pentru
noi. ci pentru politica internațio
nală în ansamblu. Ea constituie o
acțiune concretă, tocmai pentru că
pacea lumii are nevoie de fapte si
nu de vorbe.
Votul meu afirmativ la referen
dum este intârit zi de zi de noi,
constructorii, prin legămîntul de a
fi mereu părtași, prin muncă, prin
fapte constructive, la edificarea
marii opere socialiste și comuniste
pe pămintul patriei.

Inq. Emillan ȘANȚA

directorul Antreprizei nr. 1
din cadrul Trustului de antrepriză
generală pentru construcțiimontaj Galați

EXPRESIE A UNUI ÎNALT
UMANISM
Asemenea tuturor cetățenilor pa arzătoare a întregului popor român
triei. am primit cu sentimente de — asigurarea securității si Păcii in
profundă mulțumire noua ini lume. Eu sînt membră cooperatoare
țiativă de pace a tovarășului și știu că întotdeauna țăranul ro
Nicolae Ceaușescu privind redu mân a dorit să lucreze pămintul in
cerea cu 5 la sută a armamentelor ■ pace, să se bucure in liniște de
efectivelor și cheltuielilor militare roadele muncii sale. Știu, de ase
menea. că glia poate da rod îmbel
ale României, inițiativă care s-a
șugat numai cind este bine lucra
bucurat la 23 noiembrie de votul
tă, ci nd sînt folosite uneltele și
unanim al participantilor la refe
mașinile
agricole moderne, de care
rendum. Este o măsură ce ex
primă înaltul umanism al politicii dispunem noi acum. De aceea,
partidului si statului nostru, grija vrem să folosim cit mai bine pur,
deosebită pentru asigurarea condi ternica bază tehnico-materială pe
țiilor favorabile construcției socia care o avem pentru sporirea pro
liste în patria noastră. împreună ducțiilor agricole. Toți cooperatorii
cu întreaga familie, cu toti locuito din comuna noastră sînt bucuroși
că în acest an au obținut cele mai
rii comunei, am exprimat un DA
hotărit tată de această Iniția
mari producții de la înființarea
tivă de pace a țării noastre,
unității. Știm însă că trebuie să
care demonstrează în cel mai înalt muncim mai mult șl mat bine, pen
grad cum trebuie acționat spre a tru a răspunde cerințelor noii re
înainta cu pași reali pe calea dezar voluții agrare. Dar pentru aceasta
mării, Sînt convinsă că toate popoa
rele ar aprecia dacă si alte state, avem nevoie de pace si liniște.
urmind exemplul României, vor
Ca mamă a patru fete știu ce
întreprinde si ele măsuri concrete înseamnă bucuria de a avea copii
de dezarmare, pentru a se ajunge în România socialistă, beneficiind
la oprirea cursei înarmărilor, la În
ajutorul statului pentru îngri
cetarea experiențelor nucleare, la de
jirea si creșterea lor. Iată de oe atît
dezarmare generală, ți în primul
rind la dezarmarea nucleară. Ci» eu cit și soțul meu, cit și cele două
trec că în lume milioane de copil fete care au depășit virata de 14
mor în fiecare an de foame, că ani. la referendumul din 23 noiem
sute de milioane de oameni trăiesc brie ne-em pronunțat pentru re-,
duoerea cheltuielilor militare, a
pe planeta noastră în sărăcie ți
mizerie. în timp ce cheltuielile pen trupelor și armamentelor, pen
tru înarmare au ajuns la peste 1 000 tru dezarmare și pace, sustinînd
miliarde dolari. Nu pot oare oa cu tărie politica de pace a parti
menii de pe toate meridianele glo dului si statului nostru. Exprim pe
bului să oprească acesit curs pericu această cale dorința cooperatorilor,
los și să determine alocarea imen a tuturor locuitorilor comunei ca,
selor resurse materiale si umane în împreună cu toti sucevenii, cu în
tregul popor român, să ne aducem
direcția asigurării condițiilor de
contribuția activă Ia progresul și
dezvoltare și progres pentru toate
prosperitatea României socialiste,
popoarele, ceea ce ar spori și șan
la cauza dezarmării si păcii in
sele de colaborare și Înțelegere in
lume.
tre toate statele 7
Stnt mîndră că trăiesc în Româ
Rodită TURCULET
cooperatoare,
nia — tara cane faoe dovada pașilor
comuna Pirteștii de Jos, județul
concret! si reali pe calea dezarmării,
Suceava
aceasta oglindind dorința cea mai
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Unități turistice in județul Buzău
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Cel care doresc să petreacă un
concediu sau doar dteva zile de
vacanță pe frumoasele plaiuri ale
județului Buzău au la dispoziție,
in locuri pitorești, atrăgătoare uni
tăți turistice, gazde ospitaliere In
orice sezon. Astfel, pe drumul na
țional 1 B, la circa 10 km de Buzău,
in apropiere de localitatea Merei
se află hanul Merei. o construcție
frumoasă in stil rustic, oferind
oaspeților posibilități de cazare și
masă.
Pe același traseu, la 20 km de
Buzău, in stațiunea balneoclimate
rică Sărata Monteoru, hanul Monteoru dispune de condiții bune

Acum, la sfirșitul secolului, in
fața popoarelor se ridică o între
bare gravă, copleșitoare: pentru ce
vor opta 1
De o parte se profilează sinistrele
arsenale doldora de rachete cu
3, cu 5, cu 10 focoase nucleare,
lingă care se inșiruie avioanele,
sateliții, submarinele, crucișătoare
le, tancurile, torpiloarele, înțesate
cu tot soiul de bombe : atomice, cu
hidrogen, cu neutroni, cu șrapnele,
cu microbi, cu gaze asfixiante, su
focante. paralizante, carbonlzante,
jupuitoare...
De cealaltă parte zărim ochit
nevinovați ai copiilor, ascultăm
susurul izvoarelor, admirăm uzi
nele, școlile, muzeele, bibliotecile...
De cealaltă parte se află deci Cul
tura. Arta. Civilizația ! Comorile
inestimabile ale spiritului omenesc.
în aceste momente de grea cum
pănă ale veacului nostru a răsunat
un glas puternic, vibrind de-o
caldă și nețărmurită dragoste
de oameni. Glasul tovarășului
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a
dezvăluit lumii întregi opțiunea fer
mă și categorică a unei națiuni con
știente de nobilele ei responsabi
lități in fata istoriei.
Analiza realistă, multilaterală și
profund științifică a complexului
de probleme care afectează desfă
șurarea evenimentelor pe plan mon
dial. efectuată de președintele
României, propunerile concrete si
măsurile preconizate pentru a se
ajunge la o lume fără arme și fără
războaie constituie o inițiativă
generoasă, altruistă, benefică pen
tru viitorul umanității.
Orice om cu bun simț, orice min
te sănătoasă iși dau seama că nicio
dată pînă in prezent O atît de mare
parte din bogățiile materiale si spi
rituale ale omenirii nu a fost con
sumată pentru fabricarea unor
arme, al căror potențial distructiv
întrece chiar cele mai satanice pre
viziuni.
Nimic mai fals, mai absurd șl
mal periculos decît sloganul trimbîțat de adepta cursei înarmărilor,
care predind că prin aglomerarea
bombelor se obține pacea !
Acestor aberante teorii le răs
pund tradiționala vocație de pace
a poporului nostru, aspirațiile
sale neștirbite pentru liberta
te. independență și suveranitate
națională — toate alcătuind con
cepția de politică externă a -Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Pacea, ca și li
bertatea și fericirea constituie va
lori etice ale actualității. Oamenii
buni, oamenii simpli, oamenii cu
minți de pe acest pământ doresc si ■
ridice case, să plămădească plinea,
să' compună cintece, să planteze
păduri...
în consens cu dorințele lor i-o
născut inițiativa României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de a
trece la reducerea unilaterală cu 5
la sută a armamentelor, a efecti
velor și cheltuielilor militare.
Adoptată ca lego prin votul
Mari, Adunări Naț'.nale. hotărirea
României se înscrie ca o acțiune
politică si umanitară cu amplă re
zonanță mondiala.
La 23 noiembrie, poporul nostru,
In cadrul marelui referendum, și-a
afirmat cu tărie voința de pace,
spunind un NU hotărit războiului,
înarmărilor, care irosesc atitea re
surse materiale ale omenirii.
Cu acest „Da* al nostru, al tutu
ror. România dă un exemplu eloc
vent al bunelor sale intenții, ex
primate printr-un gest concret de
pace : reducerea bugetului și efec
tivelor militare.
Cicero ' a lansat cindva un
faimos dicton : „inter arma si
lent musae“. Este adevărat : mu
zele tac in fața armelor ! Dar acum
in apărarea muzelor vine voința
unui intreg popor. Este voința de-a
apăra munca pașnică a oamenilor,
de-a feri de la pietre zidirile stră
bunilor. ca și pe cele ale contem
poranilor noștri. Este hotărirea
noastră ca armele să tacă. Este
timpul să le facem să tacă. O dată
pentru totdeauna.

pentru tratament balnear și pentru
agrement (140 locuri de cazare și
un restaurant elegant). De aseme
nea, la 30 km de Buzău, pe șo
seaua națională spre Brașov, hanul
Ciuta este o altă unitate turistică
de categoria I care se bucură de
aprecierea vizitatorilor. Unitatea
oferă cazare și masă, loc de par
care auto, teren de volei. De aici
se pot face excursii pentru a vizita
tabăra de sculptură de la Măgura,
Vulcanii noroioși de la Piclele
Mari și alte locuri pitorești din
împrejurimi.
în fotografie : hanul Ciuta din
Județul Buzău.

20.00 Telejurnal
20.20 Viața economics
20,35 In timpul patriei. Ctntece șl ver
suri (color)
20.50 Timp al marilor Înfăptuiri revolu
ționare. Epoca Nicolae Ceaușescu.
înaltă Încredere — deplină anga
jare. Reportaj
21,05 Antologie teatrală • Eroul mun
cii — exemplu de dăruire revolu
ționară
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Nu se știe niciodată (aminat
din 4 XII) — 19; (sala amfiteatru) :
DI. Cehov e Îndrăgostit — 19
• Filarmonica
„George
Enescu*
(15 68 75, sala Studio) : Recital de
pian Diana Popescu — 17; (Ateneul
Român) : Concert susținut de orches
tra de cameră a filarmonicii. Diri
jor : Nicolae Iliescu — 18
• Opera Română (13 18 57) 1 Carmen
- 18
• Teatrul de operetă (14 80 II) : Casa
cu trei tete — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
_
. 14
(sala Schitu Mâgureanu,
'' 75
“ 46) :
Gin Rummy - - 18;
‘
(sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Cintec despre mine
Însumi — 18
O Teatrul Mlo (14 70 81) : Niște țărăni — 19
(59 31 03,.
0 Teatru! „C. I.
. Nottara*
. _
sala Magheru) : Floarea de cactus
— 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72.34) : Arta conversației — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase* (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo,
tempo și ceai 1 — 19
„Rapsodia
0 Ansamblul
artistic
română"
(13 13 00) : Pe strune de
vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) !
Toate pinzele sus — 9; De la Stan
și Bran Ia Muppets — 15

Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit,
luni, pe tovarășul_ Grigor Stoicikov,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, președintele
părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de
colaborare economică și tehnico-științifică. ale cărei lucrări se desfă
șoară la București.
în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie
și colaborare statornicite între țările
și popoarele noastre, relații care
cunosc o evoluție continuu ascenden
tă potrivit hotărîrilor și înțelegerilor
convenite cu prilejul întâlnirilor șl
convorbirilor
dintre
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al Partidului
★

La București au început, luni, lu
crările celei de-a XVIII-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.
în spiritul sarcinilor și orientări
lor convenite cu prilejul întâlnirilor
și convorbirilor româno-bulgare la
nivel înalt, cele două delegații, con
duse de tovarășii Dimitrie Ancuța,

Comunist Bulgar, președintele Con- ‘
siliului de Stat al R.P. Bulgaria.
Exprimindu-se dorința reciprocă de
a se intensifica conlucrarea bilatera
lă in diferite domenii de activitate,
au fost subliniate posibilitățile exis
tente pentru dezvoltarea cooperării
și specializării în producție, pentru
lărgirea și diversificarea schimburi
lor comerciale reciproc avantajoase,
în context, s-a apreciat rolul ce-i
revine comisiei mixte în identifica
rea de noi acțiuni menite să conducă
la adîncirea colaborării economice și
itehnico-științifice româno-bulgare.
La primire a participat tovarășul
Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru
al guvernului, președintele părții
române în comisia mixtă.
Au fost de față ambasadorul tării
noastre la Sofia, Vasile Pungan, și
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. Todor Stoicev.
★

viceprim-ministru al guvernului, și
de Grigor Stoicikov, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri al R. P.
Bulgaria, examinează stadiul actual
al relațiilor economice dintre cele
două țări, posibilitățile și căile dez
voltării acestor relații, lărgirii și di
versificării cooperării bilaterale,
creșterii schimburilor reciproce de
mărfuri.
(Agerpres)

filmului la sate
Ampla manifesta
re cultural-educativă
„Săptămîna filmului
la sate", aflată la cea
de-a 30-a ediție, se
desfășoară In acest an
in toate localitățile
rurale sub generoa
sa egidă a Festivalu
lui național „Cintarea
României", în cadrul
unui repertoriu de
largă diversitate va fi
prezentată o selecție
din cele rnai recente
premiere ale cinema
tografiei
naționale,
care înscriu pe gene
ric numele unor cunoscuți și apreciați
realizatori și actori
români.
„Zilele filmului la
sate" oferă o selec
ție de opere cinema
tografice — in pre
mieră pe ecranele din
localitățile sătești —
inspirate din actuali
tatea zilelor noastre,
filme care înfățișează
eroi contemporani an
gajați plenar în pro
movarea noului,
în
edificarea
societății
socialiste multilateral
dezvoltate în patria
noastră. Cu prilejul
„Zilelor filmului la
sate" Româniafilm a
programat în premie
ră un repertoriu de
filme inspirate din
trecutul glorios de
luptă al poporului
nostru pentru liberta
te națională și socia
lă, pentru apărarea
independenței patriei.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă exprim mulțumirile mele sincere pentru felicitările pe
care ml le-ați transmis cu ocazia Zilei naționale a Austriei.
La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări de fericire personală si
pentru un viitor fericit al poporului român, precum șl pentru dezvoltarea
continuă a bunelor relații dintre țările noastre, spre binele celor două
popoare, In interesul păcii și colaborării.

KURT WALDHEIM
Președintele. Federal
al Republicii Austria

din
R.P. CHINEZĂ: Fluviul Galben îmblînzit
Fluviul Galben, cunoscut în tre
cut prin inundațiile catastrofale pe
care le genera — scrie agenția Chi
na Nouă — a devenit o sursă vi
tală de apă pentru oamenii, agri
cultura și industria Chinei de
Nord. Potrivit reprezentanților Co
mitetului pentru conservarea Flu
viului Galben, populația Chinei de
nord folosește 48 la sută din de
bitul anual al acestui curs de apă
— circa 27 trilioane litri — ca apă
de băut și apă industrială.
Al doilea curs de apă al Chinei
ca lungime. Fluviul Galben tra
versează șapte provincii. în perioa
da de după 1949. anul eliberării,
proiectele de dezvoltare puse in
practică au dus la creșterea de pa
tru orl a numărului facilităților
pentru irigații, care pat furniza anual apă pentru suprafețe agri
cole insumînd 4.67 milioane hec
tare. înainte de 1949. în zona cursu
lui inferior al fluviului, apele de
pășeau digurile in medie de două
ori la fiecare trei ani. După elibe

rare. au fost construite 72 de eclu
ze. 55 de stații pentru scoaterea
apei și 68 stații de pompare, care
asigură anual apă necesară pentru
irigarea a 1,67 milioane hectare.
Sistemele de irigație din vestul
și nordul provinciei Shandong au
permis sporirea producției de ce
reale de la 5.9 milioane tone în
1978 la 9,58 milioane tone in 1985,
iar a celej de bumbac de la 95 000
la 871 000 tone. Autoritățile relevă
că sistemele de irigație duc la ob
ținerea. în fiecare an. a unor veni
turi suplimentare de peste 400 mi
lioane yuani în sectorul agricol.
Numai la extracțiile de petrol din
zăcămintul Shandong, al doilea ca
mărime din China, se utilizează
aproape 2 000 litri de apă din Flu
viul Galben pentru scoaterea la su
prafață a unui baril de țiței. în
anul 2 000, se vor folosi In «copuri
utile aproximativ 33 trilioane de
litri de apă — 60 Ia sută din de
bitul fluviului.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Valorificare superioară
a rezervelor subterane din Kosovo
Orientarea planurilor de dezvol
tare economică a provinciei auto
nome Kosovo a fost determinată,
în primul rind, de importantele
bogății naturale existente în sub
solul său. Datorită marilor rezerve
de minerale si materii prime. Ko
sovo constituie un adevărat tezaur
geologic. Astfel. în subsolul pro
vinciei se află 57 la sută din rezer
vele iugoslave de lignit, ceea ce se
traduce prin cifra de 10.5 miliar
de tone sau 27 la sută din rezer
vele totale de energie primară ale

CEGEMBRie
■ imjARie

filme care se înscriu
în ampla epopee ci
nematografică națio
nală.
în cadrul manifes
tărilor prilejuite de
„Zilele filmului la
sate" copiii și tinere
tul vor putea viziona
o serie de filme in
structive și educative,
adecvate vîrstel și

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 9 decembrie, ora 20 — IZ
decembrie, ora 20, In țară s Vremea va
fi în general frumoasă, dar rece noap
tea și dimineața, mai ales în estul și
centrul țârii. Cerul va fi variabil. Vor
cădea precipitații slabe izolate sub
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare
în nord-vestul țării. Vîntul va sufla

preocupărilor lor. De
asemenea. Româniafilm prezintă și alte
filme reprezentative
din producția naționa
lă și din repertoriul
internațional, precum
și filme documentarștâințifice și de anima
ție realizate de stu
diourile „Al. Sahia“ și
„Animafilm".

siab pînă ia moderat, cu intensificări
de scurtă durată in sud-estul târli,
predominant din sectorul estic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
minus 10 și zero grade, mal coborttă
in depresiuni și în nord-estul târli, dar
ușor mai ridicate in vest, iar maxi
mele între minus 3 și 7 grade, local
mai ridicate. Pe alocuri, dimineața, se
va semnala ceață. In București : Vre
mea va fi predominant frumoasă, cu
cerul variabil. Vlntul va sufla slab
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila intre minus 4 și minus
un grad, iar maximele între 4 și 7
grade.

Iugoslaviei. Kosovo deține. In plu«.
64 la sută din rezervele de plumb
și zinc ale tării, aproape toate re
zervele de nichel, la care se adăugă
alte materii prime, ca bauxită,
caolin. azbest, marmură si ciment.
Marile unități industriale s-au
structurat tocmai pe punerea in
valoare a acestor bogății ale sub
solului. Așa, de pildă, combinatul
„Obilici" este conceput să valori
fice cărbunele. iar complexul
„Trepcea" prelucrează la nivel su
perior metalele neferoase.

R.S. CEHOSLOVACĂ: Priorități
în dezvoltarea electronicii
Electronlzarea economiei națio
nale constituia una dintre direcțiile
principale ale dezvoltării economi
ce cehoslovace In actualul cinci
nal. Principala sarcină a acesteia,
relatează agenția C.T.K.. constă în
asigurarea creșterii cu 20 la sută a
productivității muncii în ramurile
de bază ale economiei. In redu
cerea consumului de materii prime
și materiale cu 10 la sută, a consu
mului de combustibili si energie
cu 15 la sută.
în cadrul Îndeplinirii hotărîrilor
celui de-al XVII-lea Congres al
P.C. din Cehoslovacia, forum ce a
trasat programul de accelerare a

dezvoltării «ocial-economîoe a ță
rii. volumul total al producției in
dustriei electrotehnice a R.S.C. ur
mează să crească tn perioada 1986—
1990 cu 10,5 Ia sută. Ritmurile
anuale de dezvoltare a electronicii
vor fi de 12 la sută.
Electronica are dela o largă apli
care in industria constructoare de
mașini din Cehoslovacia, cu pre
cădere la utilajele pentru industria
textilă, și industria poligrafică, la
construcțiile de automobile, în fa
bricarea de Instrumente medicale
și a aparaturii de diagnosticare șl
terapie.

R.P. UNGARĂ: Program de dezvoltare
a zonelor mal puțin avansate
în R.P. Ungară a fost adoptat
un plan pe zece ani care prevede
dezvoltarea multilaterală a unor
zone mai puțin avansate ale tării,
în primii cinci ani. In 23 de zone
vor fi efectuate investiții în va
loare de peste 20 miliarde de forinți pentru crearea unor între
prinderi de prelucrare a produse
lor agricole sau a unor filiale ale
marilor întreprinderi Industriale

din alte regiuni ale tării. în același
timp, va fi dezvoltată rețeaua de
drumuri și se vor construi diferite
obiective de infrastructură.
Specialiștii apreciază că reali
zarea prevederilor programului va
permite Îmbunătățirea nivelului de
trai al populației din zonele res
pective și accelerarea procesului de
lichidare a diferențelor dintre oraș
și sat.

INFORMAȚII SPORTIVE
SATU MARE :
Cetățenii propun,
cetățenii înfăptuiesc
Acționînd ferm pentru aplicarea
principiilor autoconducerii, auto
finanțării și autogospodăririi în
profil teritorial, edilii municipiului
Satu Mare au antrenat cetățenii la
realizarea, prin contribuția in mun
că, de la începutul anului pînă in
prezent, a numeroase obiective
propuse în adunări, scrisori și la
audiențe. S-au efectuat lucrări în
valoare de 20 milioane lei, concre
tizate, între altele, în amenajarea
pieței agroalimentare din noul car
tier Micro 17, a unui teren de sport
pe strada Ostrovului, a unor spații
verzi, finisarea bazinului olimpic
de Înot, curățirea lacului Pescăruș
și altele. (Octav Grumeza).

ARGEȘ : Recondiționarea
obiectelor de folosință
îndelungată
în orașele județului Argeș, coo
perația meșteșugărească a deschis
numeroase centre de preluare șl

• Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, sala
Victoria) : Boroboață — 10; 15: (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Motanul În
călțat — 15
• Circul București (10 41 95) 1 Gala
surprizelor — 19
• studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Baba Hirca — 18,30

cinema
• Un oaspete la clnft > LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Bătălia din umbră — 19,30, Pro
gram de desene animate — 9; 11; 13;
15; 17,15: DOINA (16 35 38)
• Liceenii: DACIA (50 35 94) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20
• Răzbunarea haiducilor : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15
• Masca
de
argint i
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30
0 Păcală: GIULEȘTI (17 55 46) — »;
12; 15; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9;
12; 16; 19
• Mari regizori, mari actori i PA
TRIA (11 88 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Stagiunea
cinematografică
de
iarnă: SCALA (11 03 72) — 9; 12;
16; 19

recondiționară ■ obiectelor de folo
sință îndelungată de la populație.
Este vorba, între altele, de aparate
de radio, televizoare, frigidere, ma
șini de spălat, autoturisme. Valoa
rea obiectelor recondiționate de la
începutul anului este mai mare cu
50 la sută fată de cea realizată în
1985. (Gheorghe Cîrstea).

CĂLĂRAȘI : Noi unități
comerciale și prestatoare
de servicii
Comuna Dor Mărunt, comună
bine cunoscută din județul Călă
rași pentru rezultatele bune obți
nute pe mănoasele ei ogoare, și-a
îmbogățit zestrea edilitară cu un
nou și impunător edificiu : maga
zinul universal tip „Supercoop".
Avînd parter și etaj, noul magazin
reunește multiple și diverse unități
comerciale și de prestări servicii
către populație. Anul acesta, după
cum ne-a spus inginerul Paul Lef
ter, vicepreședinte al UJCOOP Că
lărași. rețeaua de prestări servicii
către populație s-a mărit cu 28 noi
secții și unități. (Mihail Dumi
trescu).

• A fost odată un căpitan curajos :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19
Bonner fiul : STUDIO (59 53 15) —
9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30: 19,30
• Luptătorul cu sabia : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Nu ești singur : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Imperiul contraatacă : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12; 15; 18,30
• Luptătorii din valea misterioasă :
GR1VITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20, AURORA (35 04 66) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Fantomele se grăbesc : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15; 17,15; 19,30
• Mal iubesc, mal sper : FERENTARI (80 49 85) — 15; 17,15; 19,30
• Pericol
de
moarte :
PACEA
(71 30 85) — 15; 17,15: 19,30
• Filmul șl muzica : POPULAR
(35 15 17) — 15; 18,15
• Gheata verde : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30
• Vregu să dansez :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Un comando pentru apa grea :
VIITORUL (10 67 40) — 15; 18,15
: GLORIA
46 75) —
0 Superman
"
----------- (47
----------9; 12; 16; 19.30
• Raidul vărgat: FLACĂRA (20 33 40)
14.30; 16.30; 18,30
Tangoul tinereții noastre t PROGREȘUL (23 94 10) — 15; 17,15; 19,30

GIMNASTICA. Concursul special
pe aparate din cadrul competiției in
ternaționale de gimnastică de la
Stuttgart (la care au luat parte spor
tivi și sportive din România. R.P.
Chineză. R.D. Germană, Elveția,
Cuba, U.R.S.S., Japonia și R.F. Ger
mania), a fost dominat de gimnasta
româncă Daniela Silivaș, care a ob
ținut victoria la trei aparate, impresionînd prin acuratețea tehnică a
exercițiilor prezentate în fața a peste
8 000 spectatori. La paralele, Daniela
Silivaș a ocupat locul întâi, cu 19,763
puncte, urmată de vest-germana
Anja Wilhelm — 19,525 puncte și
Astrid Heese (R.D. Germană) —
19,438 puncte. Aceeași ordine în cla
sament s-a menținut la birnă. unde
Daniela Silivaș a obținut cel mai
înalt punctaj (19,838). La sol, primele
două locuri au fost ocupate de gim
nastele noastre Daniela Silivaș (19,750
puncte) și Ecaterina Szabo (19,663
puncte). Proba de sărituri a revenit
sportivei din R.P. Chineză Luo Fengn.
cu 19,626 puncte. în concursul mas
culin, cite două probe au ciștigat Li
Ning (R.P. Chineză) și Sven Tippelt
(R.D. Germană).
HALTERE. în reuniunea finală a
„Cupei mondiale" la haltere, desfă
șurată la Melbourne, in limitele ca
tegoriei 100 kg pe primul loc s-a cla
sat sportivul român Nicu Vlad cu
410 kg la cele două stiluri (190 kg
plus 220 kg). Iată șl alți ciștigători :
categ. 60 kg — Naum Șalamanov
(Bulgaria) 322,500 kg ; categ. 56 kg —
He Yangqiang (R.P. Chineză) 275
kg ; categ. 67,500 kg — Ron Laycock
(Australia) 297,500 kg ; categ. 75 kg
— Aleksander Vîrbanov (Bulgaria)
365 kg ; categ. supergrea — Anton
Krastev (Bulgaria) 455 kg. în clasa
mentul pe puncte locul întâi a fost
ciștigat de ’ Șalamanov, urmat de
Krastev. Vîrbanov. Nicu Vlad, A.
Yngqiang etc.

Sud — Franța 27—11 ; R.P. Chineză
— Japonia 20—20 ; Norvegia — Ce
hoslovacia 27—17 ; U.R.S.S. — Polo
nia 24—15 ; Iugoslavia — Austria
24—14 ; Ungaria — Olanda 21—19 ;
R.D. Germană — S.U.A. 23—17. în
ultima partidă a grupei preliminare
D, formația română a învins clar, cu
27—8 (16—5), reprezentativa Franței,
calificindu-se neînvinsă in seriile
semifinale. Alte rezultate : U.R.S.S.
— Iugoslavia 14—14 (9—7) ; Olanda
— S.U.A. 18—17 (12—8) ; Cehoslova
cia — R.P. Chineză 26—17 (14—8) ;
Austria — Polonia 18—15 (9—10) ;
R.D. Germană — Ungaria 14—14
(9—5) ; Norvegia — Japonia 33—18
(20—8) ; R.F. Germania — Coreea da
Sud 24—11 (15—10).
VOLEI. • La Tel Aviv, în meci
contând pentru preliminariile „Cupei
campionilor europeni" la volei mas
culin, echipa Steaua București a în
trecut cu scorul de 3—0 formația
Hapoel Bat Yarn. 0 în sala „Dina
mo" din Capitală s-a disputat meciul
masculin de volei din cadrul „Cupei
cupelor" dintre formațiile Dinamo
București și D.H.G. Odense (Dane
marca). Superiori la toate capitolele,
voleibaliștii români au obținut victo
ria cu scorul de 3—0 (15—5, 15—0,
15—4).

NATAȚIE. în cadrul concursului
internațional de natație desfășurat
în orașul cehoslovac Gottwaldov,
românca Tamara Costache a cîștigat proba de 100 m liber, cu perfor
manța de 56”13/100, fiind urmată de
coechipiera sa Luminița Dobrescu —
57”94/100 și Rita Dittman (R. D. Ger
mană) — 59”17/100. La 800 m liber,
pe primele două locuri s-au situat
înotătoarele românce Noemi Lung
(8* 44”50/100) și Stela Pura (8’57”
40/100). Proba de 200 m spate a fost
ciștigată tot de o sportivă din tara
noastră : Andrea Szighiarto (2’ 17”
40/100).

FOTBAL. Cele șapte meciuri
disputate duminică tn cadrul etapei
a 16-a a Campionatului diviziei A la
fotbal s-au încheiat cu următoarele
rezultate : Rapid — Gloria 2—0
(0—0), F.C. Argeș — Victoria 2—0
(2—0), Sportul studențesc — F.C. Olt
0—1 (0—0), Corvinul — Chimia Rm.
Vilcea 6—2 (4—1), Oțelul — Univer
sitatea Cluj-Napoca 1—3 (0—2), Jiul
— Dinamo 2—0 (1—0), Flacăra — S.C.
Bacău 2—1 (1—1). Partida Steaua
București — Petrolul Ploiești, din
cadrul aceleiași etape, s-a jucat vi
neri, fiind qiștigată de bucureșteni cu
scorul de 3—0 (1—0)). Ieri, la Brașov.
F.C.M. — Universitatea Craiova 0—0.
în clasament, primul loc este ocu
pat in continuare de Steaua — 30
puncte, urmată de Dinamo — 21 ;
puncte, F.C. Argeș, F.C. Olt — cite !
19 puncte etc.
TENIS. Finala „Turneului campio- :
nilor" la tenis se va disputa intre
Ivan Lendl și Boris Becker. în semi
finalele competiției, ce se desfășoară
la „Madison Square Garden" din
New York, Lendl l-a întrecut cu 6—4,
6—2 pe Mats Wilander, iar Becker a
dispus cu 6—4, 6—4 de Stefan
Edberg.

HANDBAL. în campionatul mon
dial feminin de handbal, ce se des
fășoară in diferite orașe din Olanda,
echipa României a învins cu scorul
de 22—21 (10—9) selecționata R.F.
Germania. Alte rezultate din penul
tima zi a preliminariilor 1 Coreea de

PATINAJ. Campionatele mondiale
de patinaj artistic pentru juniori
s-au încheiat la Kitchener (Canada)
cu proba individuală feminină, in
care victoria a revenit amerlcanoel
Cindy Bortz. Pe locurile următoare :
Suzanne Becher (R.F. Germania) și
Shannon Allison (Canada).

(I România, tară in plină dezvoltare,
se pronunță pentru cooperare si pace
Articole

publicate

de

revista

Intr-un „Supliment special 1986“, dedicat țării noas
tre, revista thailandeză „Asiatime" inserează mai
multe articole consacrate politicii interne de dezvol
tare șl amplă construcție a țării noastre, politicii ex
terne românești închinate păcii, cooperării, destinderii,

In articolul intitulat
„ECONOMIA ROMÂNIEI
— ÎN PLINĂ DEZVOL
TARE", „Asiatime" subli
niază că „planul national
unic de dezvoltare a
României in 1986 reflectă
preocupările statului ro
mân de promovare a unor
direcții care să permită
soluționarea problemelor
fundamentale ale creșterii
economice
in ritmuri
înalte, dezvoltarea pro
porțională a tuturor sec
toarelor economiei, înfăp
tuirea programelor națio
nale privind creșterea
productivității muncii și
calității producției, reali
zarea unor producții agri
cole mari, sigure și sta
bile și programele spe
ciale din domeniul anu
mitor tnaterii prime și
materiale și produse au
xiliare".
Citîndu-se cifre si date
privind indicatorii de plan
pe anul 1986, sînt relevate
creșterea producției in
dustriale marfă pe seama
producției nete, a produc
ției agricole pe seama
producției agricole nete,
ratele ridicate de crește
re a productivității mun
cii (în industrie cu 10—12
la sută) și reducerile
importante (cu circa 5,9
la sută) ale cheltuielilor
la mia de lei.
„în 1986 — se arată — in dome
niul cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și aplicării pro
gresului tehnic, planul prevede un
mare număr de obiective majore a
căror realizare implică o reînnoire
tehnică și tehnologică marcată a
producției in vederea unei mai
bune valorificări a materiilor pri
me, creșterii nivelului tehnic șl
calitativ al producției șl reducerii
consumurilor de materiale și ener
gie, creșterea mal rapidă a produc
tivității muncii, a eficienței gene
rale a producției. Vor fi asimilate
produse și materiale astfel Incît în
ramurile prelucrătoare ale indus
triei producția-marfă să fie reali
zată, în 1986, în proporție de peste
12,5 la sută pe seama produselor
noi și moderne ce vor fi intro
duse în fabricație".
Este menționată preocuparea tot
mai serioasă față de lărgirea con
tinuă a bazei de materii prime si
energie, relevîndu-se intensificarea
prospecțiunilor geologice, accentul
pus pe creșterea eficienței exploa
tării noilor zăcăminte. „Planul pe
1986 — scrie revista thailandeză —
preconizează producții de 69 mili
oane tone cărbune, 12,1 milioane
tone țiței, 31 miliarde metri cubi
metan ; creșteri însemnate sînt
prevăzute în domeniul minereurilor
neferoase, în special de cupru,
precum și în domeniul substanțelor
utile nemetalifere. Corelată cu ni
velurile de producție în domeniul
combustibililor, producția de elec
tricitate se va cifra la 77,5 miliarde
kWh, nivel planificat în condițiile
unei creșteri mai puternice a pro
ducției de energie pe bază de căr
bune și șisturi bituminoase (circa
40 la sută din producția centrale
lor energetice). în același timp,
pentru a se pune de acord necesi
tățile energetice cu posibilitățile de
producție, s-a avut în vedere folo
sirea maximă a resurselor energe
tice autohtone, inclusiv a resur
selor alternative și regenerabile,
intensificarea măsurilor de econo
misire a combustibilului șl ener
giei, realizarea unui regim energe
tic echilibrat".
Referindu-se. apoi, la industria
prelucrătoare. articolul eviden
țiază faptul că planul acordă ace
eași prioritate dezvoltării indus
triei constructoare de mașini, chi
miei. sectoarelor mai complexe, cu
roluri
decisive
în
promova
rea progresului tehnic și știin
țific. mecanizării, automatizării și
robotizării proceselor de produc
ție. Indici ridicați sint prevăzuți,
de asemenea, pentru producția de
mijloace electrotehnice, electronice

thailandeză

„Asiatime"

subliniind consecvența cu care țara noastră, președin
tele Nicolae Ceaușescu promovează marile idealuri ale
omenirii — salvgardarea civilizației, planetei, edificarea
unui nou tip de relații intre popoare bazat pe echi
tate și egalitate.

și de automatizare tehnică, de teh
nică a computerelor, pentru pro
ducția de mecanică fină, optică,
echipament hidraulic și pneumatic,
mașini-unelte de mare perfor
manță pentru tăierea metalelor,
produse de sinteză fină și produse
chimice de mic tonaj etc. Este spe
cificată prevederea ca. din cele 16,4
milioane tone de oțel planificate
pentru 1986, cota oțelurilor de cali
tate să crească la 62,5 la sută. con-,
comitent cu o îmbunătățire mult mal’
marcată a structurii sortimentale
și a calității produselor metalurgice
cu -un grad mai ridicat de prelu
crare. Se pun în evidență prevede
rile planului în domeniul industriei
materialelor de construcție, pe po
triva cerințelor realizării progra
mului de investiții și a sarcinilor
la export, în cel al industriei che
restelei, lemnului și hîrtiei. în in
dustria ușoară și alimentară.
Tinind seama de creșterea mal
pronunțată a producției agricole —
se arată — planul prevede dezvol
tarea în continuare a bazei mate
riale a agriculturii, care urmează
să primească noi tractoare si secerători. alte utilaje agricole, fiind
prevăzută, totodată, și irigarea a
noi suprafețe de teren.
în perioada 1986—1990. o atenție
deosebită va fi acordată dezvoltă
rii social-eeonomice proporționale
a tuturor județelor României — se
arată în încheierea articolului.
„Dezvoltarea continuă a econo
miei naționale românești — se sub
liniază, în continuare, intr-un alt
articol, intitulat „ROMANIA SE
PRONUNȚA PENTRU PACE $1
COOPERARE" — asigură partici
parea tot mai activă a României la
schimburile economice.
în spiritul politicii sale externe
consecvente de pace și colaborare
cu toate țările lumii, România pro
movează relații economice cu alte
țări, fără deosebire de sistem sau
nivelul lor de dezvoltare, pe baza
principiilor independenței și «uveranității naționale, a egalității în
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc,
renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța".
Citîndu-se date ce atestă. în pre
zent. numărul mare de țări cu care
România întreține relații economi
ce, se arată că țara noastră parti
cipă „la activitățile a 90 de orga
nizații neguvernamentale, contri
buind astfel la soluționarea pro
blemelor complexe din vastul do
meniu al colaborării internațio
nale". S-a dezvoltat considerabil în
ultimele două decenii comerțul ex
terior al României — se arată, spe-

cificindu-se că după 1965
România a dezvoltat for
me largi de cooperare
economică și tehnico-științifică și participă, în
prezent, la activitatea
unor întreprinderi mixte
care funcționează în țară
sau în alte țări.
în același timp, între
prinderile românești par
ticipă ca asociate la' 22
întreprinderi mixte din
Europa, Asia, Africa și
America Latină în dome
nii cum ar fi extracția mi
nieră, agricultura și zoo
tehnia, silvicultura și pre
lucrarea lemnului, con
strucțiile de mașini, chi
mia și industria ușoară.
Prin intermediul între
prinderilor sale de co
merț exterior. România
participă, de asemenea, la
30 întreprinderi mixte sau
întreprinderi proprii in
tară sau străinătate care
desfășoară activități co
merciale.
„Asiatime" subliniază
că „România Iși axează
dezvoltarea relațiilor de
comerț exterior pe extin
derea ajutorului reciproc
cu toate țările socialiste,
tendință determinată in
mod obiectiv de interese
le sale economice și po
litice fundamentale".
Cooperarea pe multiple planuri cu
țările în curs de dezvoltare s-a
extins și amplificat, oeea oe a fă
cut ca schimburile comerciale și
cooperarea economică să se dezvol
te continuu. Atenția deosebită acor
dată de România extinderii și di
versificării cooperării sale econo
mice cu țările în curs de dezvoltare
este ilustrată și de faptul că „aproape jumătate din toate acțiunile
de colaborare economică inițiate în
ultimii ani sînt cu parteneri din
această categorie".
întreprinderile românești parti
cipă la realizarea unor importante
proiecte economice în țările în curs
de dezvoltare și la înființarea unor
Întreprinderi mixte.
Relațiile economice ale României
cu țările capitaliste avansate — se
arată — se dezvoltă în spiritul
principiilor coexistenței pașnice si
al colaborării cu toate statele lumii,
fără deosebire de orîndulre socială.
într-un articol intitulat „RELA
ȚIILE CU ȚĂRILE IN CURS DE
DEZVOLTARE" este subliniat fap
tul că „România pune în mod ferm
la baza relațiilor ei cu țările în
curs de dezvoltare principiile res
pectării independentei naționale și
suveranității, deplinei egalități în
drepturi, neamestecului in treburi
le interne, avantajului reciproc,
dreptului fiecărui popor de a fi
stăpîn pe destinul său. de a-și sta
bili propria sa cale de dezvoltare".
„O considerabilă contribuție, atît
teoretică, cit și practică. în orienta
rea consecventă a politicii externe
a României spre extinderea per
manentă a relațiilor ei cu țările în
curs de dezvoltare, spre lărgirea
cadrului cooperării cu acestea — se
relevă, de asemenea, în articol —
o constituie activitatea neobosi
tă a președintelui României,
Nicolae Ceaușescu. Președintele ță
rii. Nicolae Ceaușescu. este o per
sonalitate bine cunoscută șl apre
ciată în întreaga lume ca mili
tant pentru pace, pentru relații de
cooperare și progresul omenirii".
„De fapt, conchide autorul. Româ
nia iși situează relațiile ei cu ță
rile în curs de dezvoltare nu nu
mai pe baze bilaterale, ci și în ca
drul luptei generale împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste și
neocolonialiste de supremație și
amestec în treburile interne, pentru
garantarea dreptului fiecărui popor
de a fi stăpîn deplin pe soarta sa,
de a-și decide singur viitorul. în
conformitate cu interesele și aspi
rațiile sale naționale".
în alte materiale se prezintă date
privind istoria României, precum
si marile posibilități pe care le
oferă România turiștilor străini.
(Agerpres)
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ANUL INTERNAȚIONAL
W
AL PĂCII ÎN LUME
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DELHI. — Consiliul Mondial al
Păcii a proclamat perioada pînă la
sfirșitul acestui secol drept ani ai
luptei pentru pace și dezarmare
nucleară
a anunțat, după cum
* transmite —agenția
T.A.S.S., pre-

STOCKHOLM. — în cadrul unei
_
.
întruniri a Organizației
suedeze
pentru pace și a Centrului internațional al mișcării muncitorești
exprimat opoziția
din Suedia s-a
t ______________
față de proiectul S.U.A. de militarizare a spațiului cosmic, cerîn) du-se totodată încetarea oricăror
teste cu arma nucleară, informează
agenția A.D.N. Participanții au
relevat că omenirea are nevoie de
cercetare nu pentru Înarmări, ci

ț
î

ședințele consiliului Romesh Chandra. la o conferință de presă
organizată la Delhi. El și-a exprimat speranța că mileniul al treilea
va fi lipsit de războaie șl violență.

pentru instaurarea păcii in Întreaga
lume.
în același timp, ministrul danez
al apărării, Hans Engell. a avertizat asupra pericolelor rezultînd
din depășirea de către S.U.A. a limitelor prevăzute de Tratatul
S.A.L.T.-2, anunță agenția A.D.N.
El a subliniat că această decizie ar
putea avea repercusiuni serioase
asupra relațiilor Est-Vest.

CREAREA ÎN R.P.D. COREEANA A COMITETULUI
ANTINUCLEAR ȘI PENTRU PACE

— în R.P.D. Coreea
* năPHENIAN.
a fost format Comitetul anti
nuclear
și
pentru
pace, informează
*
agenția A.C.T.C. La reuniunea de
înființare a acestui organism au
luat parte reprezentanți ai parti
I delor politice și organizațiilor ob-

șteștl, oameni de știință șl cultură.
Vorbitorii s-au pronunțat pentru
transformarea peninsulei coreene
într-o zonă a păcii, liberă de arme
nucleare, relevă agenția menționată.

SUDUL PACIFICULUI SA DEVINĂ ZONA LIBERA
DE ARME NUCLEARE!

*
WELLINGTON. — Primul minis
* tru neozeelandez. David Lange, a
cerut
din nou Franței să renunțe
* la experiențele
nucleare efectuate
in sudul Pacificului, informează
agențiile Associated Press și
France Presse. în cadrul unei de
clarații făcute la Wellington, el a
menționat că specialiștii stației
seismice neozeelandeze de la Raro
i tonga (Insulele
(In--------------Cook) au detectat,
'. duminică,
. ........
un nou test nuclear
i francez — cel-de-al treilea. în mal
• puțin de o lună, și al șaptelea, de
la începutul anului.
Premierul Noii Zeelande a men
I ționat că puterea cumulată a celor

*
*

I
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ÎMPOTRIVA PROIECTELOR DE MILITARIZARE
A COSMOSULUI
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peste 80 de experiențe nucleare
efectuate de Franța după anul 1975
pe atolul Mururoa depășește 1500
kilotone, ceea ce reprezintă echivalentul a 100 de bombe atomice 1
de tipul celei care a distrus orașul
japonez Hiroshima.
I
Pe de altă parte, primul ministru i
australian. Bob Hawke, a semnat )
luni
Tratatul
de Ia Rarotonga, prin t
'
’----------------care partea sudică a Oceanului
Pacific este proclamată zonă libe I
ră de arme nucleare. El a mențio
nat că. întrucît Australia este cea I
de-a opta țară cane parafează acest î
document, tratatul poate fi pus în
aplicare.

I

UNUI NOU SUBMARIN NUCLEAR AMERICAN

*

*
Este vorba de nava „San Juan",
din „Clasa 688", pe care comandan
tul celei de-a treia flote americane, i
cu baza la Pearl Harbor (Hawaii), 1
11 aprecia ca fiind dintre cele mal >
„eficace" din lume.
ț

Încheierea reuniunii la nivel înalt a Pieței comune
LONDRA 8 (Agerpres). — La În
cheierea celei de-a 35-a reuniuni la
nivel înalt a Pieței comune, desfă
șurată la Londra, a fost adoptată o
declarație in care se arată — între
altele — că șefii de stat și de guvern
din țările C.E.E. se pronunță pentru
realizarea, etapă cu etapă, a unor
acorduri echilibrate șl verificabile in
sectoare prioritare în domeniul
controlului înarmărilor. Totodată, ei
au afirmat că doresc „să contribuie
la promovarea unor relații mai sta
bile și mai constructive intre Est și
Vest".
Participanții la reuniune s-au pro
nunțat. de asemenea, pentru acțiuni
concertate in vederea prevenirii ac
telor de terorism și a traducerii în
justiție a celor care comit asemenea
acte. Abordînd dosarul toxicomaniei
— flagel care afectează, potrivit da
telor Comisiei executive a C.E.E., 1,5
milioane de persoane înregistrate

oficial în Piața comună, in majori
tate tineri între 17 și 25 de ani —
reuniunea a aprobat programul de
acțiuni în ce privește lupta împo
triva consumului și a traficului cu
droguri elaborat de Piața comună.
Șefii de stat și de guvern din Piața
comună, pronunțîndu-se pentru des
ființarea barierelor vamale în rela
țiile comerciale dintre cele 12 țări
membre, și-au exprimat, totodată,
dorința „de a se asigura o creștere
economică neinflaționistă. care să
permită crearea de noi locuri de
muncă".
Luînd cuvîntul la Încheierea reu
niunii. primul ministru britanic,
Margaret Thatcher, a afirmat că
„aliații vest-europenl sint gata să
dea uitării disputele Interne și să
rămînă uniți intr-un moment de
criză a alianței occidentale", rela
tează agenția Reuter.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare

în domeniul transporturilor
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La
Varșovia a avut loc ședința Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul transporturilor.
Delegația română a fost condusă
de tovarășul Pavel Aron, ministrul
transporturilor și telecomunicațiilor.
Principala atenție a fost acordată
sarcinilor ce revin Comisiei din do
cumentele ședinței a 42-a a Sesiunii
C.A.E.R. care a avut loc la Bucu
rești, precum și ale ședințelor Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., înde
osebi referitor la pregătirea pro

SOFIA 8 (Agesrpres). — Luînd cu
vîntul în cadrul unei întilniri a Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B. cu
activul studenților comuniști bulgari,
cu prilejul sărbătorii studenților bul
gari, Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.B., președintele
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,
a subliniat că se impune cu necesi
tate o nouă abordare a problemelor
dezarmării. întrunit milioane de oa
meni de pe întreaga planetă au de
venit conștienți că există posibilita

tea făuririi unei lumi fără războaie.
Vorbitorul, relatează agenția B.T.A.,
a evidențiat, totodată, ca o sarcină
primordială accelerarea dezvoltării
economice a tării, pe baza celor mai
noi cuceriri științifice și tehnice. El
și-a exprimat încrederea că studen
ții bulgari — viitori specialiști cu o
Înaltă calificare — vor contribui la
îndeplinirea sarcinilor majore ce
stau în fața societății — dezvoltarea
calitativă a întregii economii, a tu
turor sferelor de activitate.

ORIENTUL MIJLOCIU !

î
DEMONSTRAȚIE DE PROTEST CU PRILEJUL LANSARU î
WASHINGTON. Numeroase per
soane au participat în localitatea
Groton, din statul Connecticut, la
o demonstrație de protest, cu pri
lejul lansării de la șantierul de
construcții navale „Electric Boat"
a unui nou submarin nuclear.

0 cuvintare a tovarășului Todor Jivkov
la intîlnirea cu activul studenților comuniști bulgari .

PENTRU PACE ȘI DEZARMARE NUCLEARA
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SOFIA

gramului de colaborare a țărilor
membre ale C.A.E.R. în domeniul
transporturilor pină în anul 2000,
orientate spre asigurarea unor rit
muri sporite de reconstrucție tehni
că și modernizare a transporturilor.
Comisia a examinat o serie de pro
bleme privind perfecționarea trans
porturilor feroviare de mărfuri din
tre țările membre ale C.A.E.R. și îm
bunătățirea condițiilor de transport
maritim și a adoptat, totodată, pla
nul său de lucru pe anii 1987—1988.

• Noi ciocniri în Liban Intre milițiile organizației Amal sl
combatanții palestinieni • Continuă incidentele în teritoriile
arabe ocupate de Israel
BEIRUT 8 (Agerpres). — Luni au
continuat luptele între milițiile or
ganizației Amal și combatanții pales
tinieni în zona taberelor de refugiați palestinieni Shatila și Bourj El
Barajneh, de lingă Beirut, și în jurul
localității Maghdousheh, de lingă
Saida, subminînd ultimele eforturi
Pe plan diplomatic care căutau să
pună capăt ostilităților. La Shatila și
Bourj El Barajneh două persoane au
fost ucise și opt au fost rănite în
timpul schimburilor de focuri de luni
și din noaptea precedentă. Un pur- tâtor de cuvînt palestinian a declarat
că la Maghdousheh combatanții pa
lestinieni au respins în noaptea de
duminică spre luni o încercare a mi
lițiilor Amal de a recaptura sectorul
de vest al acestei localități ce domi
nă taberele de refugiați palestinieni
Ain El-Heiloue și Myeh Myeh. Șase
persoane au fost rănite în urma tirurilor din acest punct de confrun
tare.

DUBLIN 8 (Agerpres). — Ministrul
de externe al Republicii Irlanda, Pe
ter, Barry, a adus la cunoștință au
torităților israeliene profunda preo
cupare a țării sale față de inciden
tele din Liban, împlinind elemente
ale unui grup militar creat și finan
țat de Israel, în urma cărora un
soldat irlandez din contingentul
U.N.I.F.I.L. și-a pierdut viața. După
cum informează agenția Reuter, el
a apreciat că problema principală cu
oare sînt confruntate trupele irlan
deze din cadrul U.N.I.F.I.L. este că
ele nu-și pot îndeplini mandatul din
cauza continuării ocupației israeliene

Povara

datoriei

asupra unei părți din «udul Liba
nului.
La rtndul său. ministrul irlandez
al apărării. Paddy O’Toole, a decla
rat că guvernul de Ia Dublin va tre
bui să examineze foarte serios pro
blema
participării
Irlandei
la
U.N.I.F.I.L.
.

(Agerpres) ,!

externe frînează

Americii
LIMA 8 (Agerpres). — Premierul
peruan, Luis Alva Castro, s-a pro
nunțat pentru acordarea de împru
muturi pe perioade mai îndelungate,
pentru rate mai scăzute ale dobînzilor și prețuri echitabile la materiile
prime și produsele de export, astfel
incît țările latlno-americane să-și
poată plăti datoria externă. Povara
datoriei externe a afectat dezvoltarea
economică a regiunii și a „lumii a
treia" în general, posibilitățile de
plată fiind foarte limitate, a adău
gat el.
Premierul a cerut creditorilor occi
dentali să adopte măsuri flexibile
^privind termenele, perioadele de ga
ranție și, „înainte de toate, dobînzile“. Dacă ratele dobinzilor continuă
să fie ridicate, va fi imposibil să se
îndeplinească angajamentele în ce
privește datoria externă — a subliniat
el. Afluxul de capital în America
Latină a fost de 12,5 miliarde dolari
in 1981, iar dobînda plătită în acel
an s-a ridicat la 12,2 miliarde dolari.
Afluxul de oapital s-a redus la 5,3
miliarde dolari în 1982, iar dobînda
a fost de 15,3 miliarde dolari, ceea
oe înseamnă că țările latino-ameri-

★

In teritoriile de pe Malul de vest
al Iordanului și Gaza, ocupate de
Israel, au continuat luni incidentele
dintre populația palestiniană și tru
pele israeliene, apreciate a fi cele
mai puternice din ultimii ani. Un pa
lestinian in vîrstă de 12 ani a fost
ucis de militarii israelieni care au
deschis focul împotriva pariicipanților la o demonstrație antiisraeliană
in tabăra de refugiați palestinieni
de la Balata, de lîngă Nablus, Iar
alți nouă au fost răniți. Demonstra
ții de protest împotriva practicilor
represive israeliene au izbucnit in
majoritatea centrelor urbane im
portante și th mai multe tabere de
refugiați palestinieni. în Ierusalimul
de est au fost ridicate baricade și
organizate greve generale.
Efective militare Întărite au fost
trimise de Israel pentru dispensarea
manifestațiilor de protest din terito
riile menționate, in timpul cărora
participanții au scandat lozinci de
sprijin față de Organizația pentru
Eliberarea Palestinei. Autoritățile
militare israeliene au Închis pină
la 1 ianuarie Universitatea Bir Zeit,
în semn de represalii la acțiunile de
protest organizate de studenții și
cadrele didactice de la această in
stituție de lnvățămînt superior.

progresul > j

Latine
cane au avut un deficit de 9,5 miliar

de dolari.
Primul ministru a arătat că dacă
actuala situație nu se va ’schimba
țările in curs de dezvoltare se vor
Îngloba șl mai mult in datorii.
QblTO 8 (Agerpres). — Ecuadorul
«tudiază problema reeșalonării dato
riei externe, fiind posibil ca renegocierea să înceapă la sfirșitul aces
tui an. a declarat președintele Con
siliului Monetar din Ecuador. Fede
rico Arteta Rivera. Veniturile din
petrol, care au reprezentat 65 la sută
din valuta țării în 1985, se așteaptă
să scadă Ia aproape un miliard do
lari în acest an, față de 1,82 miliarde
dolari anul trecut. Reducerea veni
turilor va fi echivalentă cu dobînda
plătită de Ecuador anul trecut pen
tru datoria sa sau cu o treime din
totailul veniturilor din export.
La sfirșitul anului 1984, guvernul
a renegociat condițiile pentru suma
de 4,3 miliarde dolari din datoria to
tală, care se apropie de 7 miliarde
dolari. Acordul de reeșailonare aco
peră perioada 1985—1989.

Bombardamente aeriene asupra unor localități
din Nicaragua
MANAGUA 8 (Agerpres). Ministrul
nicaraguan al relațiilor externe, Mi
guel D’Escoto, a anunțat, în cursul
unei conferințe de presă organizate
la Managua, că, duminică seara, asupra unor localități nicaraguane, si
tuate la 20 km de frontiera cu Hon
duras, au fost efectuate patru rai
duri ale unor avioane de bombarda
ment, soldate cu rănirea a opt
persoane — relatează agențiile Prensa Latina și France Presse. „Toate
indiciile converg spre faptul că avioanele care au efectuat raidurile

erau nomd-americane" — a declarat
Miguel D’Escoto, precizind că nu
s-au înregistrat incidente intre tru
pele nicaraguane și cele honduriene.
D’Escoto a amintit că guvernul său
iși menține propunerea, făcută vi
neri Hondurasului, de a se realiza
întilniri între reprezentanții coman
damentelor militare ale celor două
state, vizînd acceptarea inițiativei
O.N.U. de a se plasa în zonă obser
vatori internaționali sub auspiciile
Grupului de la Contadora.

Mișcarea pentru eliberarea Namibiei va continua
lupta pină la victoria finală
— declară vicepreședintele S.W.A.P.O.

AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

SE

„DECENIU MONDIAL AL DEZVOLTĂRII CULTURII". Adunarea
Generală a O.N.U. a proclamat luni anii 1988—1997 drept Deceniu mon
dial al dezvoltării culturii, anunță agenția T.A.S.S. Manifestările acestuia
se vor desfășura sub egida O.N.U. și UNESCO.
PRIMARUL HIROSHIMEI, Ta
keshi Araki. a trimis ambasadoru
lui francez Ia Tokio o notă de pro
test față de noua experiență nu
cleară efectuată de Franța in atolul Mururoa, din sudul Pacificu
lui.

DESEMNARE. La Lome s-au în
cheiat lucrările celui de-al IV-lea
Congres al Partidului Adunarea
Poporului Togolez (R.P.T.). partid
unic, de guvemămînt. Participanții
au desemnat pe actualul șef de
stat, președinte al R.P.T., generalul
Gnassingbe Eyadema. drept unic
candidat în alegerile prezidențiale.
El a fost desemnat, de asemenea,
și pentru funcția de președinte al
partidului. Delegații la congres au

aprobat o serie de amendamente
la statutul partidului și la consti
tuția țării. O rezoluție specială
prevede transferul actualei capita
le. Lome, intr-o localitate din in
teriorul tării.

PLENARĂ. Lg Nicosia a avut
loc prima plenară a Comitetului
Central al Partidului Progresist
al Oamenilor Muncii din Cipru
(A.K.E.L.), ales la cel de-al
XVI-lea Congres al partidului.
Plenara a ales componența noului
Birou Politic, a Secretariatului Cen
tral și secretarii C.C. al A.K.E.L.
INFLAȚIA IN ȚĂRILE C.E.E.
Pină la Începutul lunii noiembrie,
ritmul creșterii preturilor in țările

membre ale C.E.E. a fost de 3,1 la
sută, relatează agenția T.A.S.S.. ci
tind datele statistice publicate da
Comisia Pieței comune. Intre țările
comunitare nivelul cel mai ridicat
al inflației s-a înregistrat în Gre
cia — 21,9 la sută. Portugalia —
11,4 la sută și Spania — 9,4 la sută.
REUNIUNE O.P.E.C. La Geneva
vor Începe la 11 decembrie lucră
rile unei noi reuniuni ministeriale
a Organizației Țărilor Exportatoare
de Petrol (O.P.E.C.), ce va fi pre
cedată de întruniri la nivel de ex
pert!. Participanții urmează să
discute despre cotele de producție
la țiței în cadrul O.P.E.C.. în ve
derea stabilizării unui nivel mai ri
dicat al preturilor. O problemă di
ficilă în cadrul reuniunii — apre
ciază agențiile de presă — va fi
cea a repartizării cotelor de pro
ducție între cele 13 state membre.

DEFICIT. Potrivit datelor difu
zate de Ministerul Comerțului al
S.U.A.. în luna octombrie S.U.A. au
importat mărfuri a căror valoare
a depășit cu 12,1 miliarde dolari
valoarea exporturilor. Pentru pri
mele zece luni ale anului în curs,
deficitul comerțului exterior al
S.U.A. a ajuns la aproximativ 170
miliarde de dolari, fată de 148.5
miliarde dolari, cit a fost în anul
1985.

PRECIZĂRI. într-o declamație
făcută la Madrid, președintele gu
vernului spaniol, Felipe Gonzalez
a arătat că „instalațiile militare
americane din Spania nu sînt baze
ale N.A.T.O.", răspunzînd astfel,
după cum menționează agenția
Taniug, unor afirmații In sens
contrar făcute de ministrul apără
rii al S.U.A., Caspar Weinberger.
Arătînd că nu dorește să se anga
jeze într-o polemică, Felipe ‘ Gon
zalez a admis posibilitățile ca
Weinberger să fi „înțeles greșit"
sau să „nu fi cunoscut bine esența
tratatului de apărare dintre S.U.A.
și Spania", în temeiul căruia au
fost înființate bazele militare ame
ricane pe teritoriul spaniol.
MASURI. în urma cutremurului
de duminică — resimțit aproape în
întreaga Bulgarie — s-au produs dis
trugeri parțiale, avarierea unor lo
cuințe, a clădirilor unor instituții
și a altor edificii din județele Ve-

liko Tîrnovo și Tărgovîște. S-au în
registrat 3 morți și 30 de răniți.
Răniților li s-a acordat aju
torul medical necesar. Organele ju
dețene de partid și de stat din Veliko Tîrnovo și Tărgoviște au luat
măsuri de adăpostire a populației
rămase fără locuințe și de asigu
rare a ajutorului necesar.
RETRAGERE. Primul ministru
al Franței, Jacques Chirac, a anun
țat luni retragerea textului proiec
tului de lege privind universitățile.
După cum se știe, proiectul de
lege, care prevedea îndeosebi ma
jorarea taxelor universitare, a de
clanșat ample demonstrații de pro
test. Ziua de luni a fost declarată
de studenți zi de doliu In memo
ria tînărului care a încetat din
viață in urma ciocnirilor de la
Paris dintre demonstranți și po
liție.

CURSUL DOLARULUI AMERI
CAN a înregistrat luni o creștere
in schimburile cu majoritatea mo
nedelor vest-europene. Potrivit
experților, situația se datorește in
principal ultimelor statistici cu
privire la starea economiei ameri
cane. La Tokio însă, moneda ame
ricană a înregistrat un oarecare
recul. Concomitent s-a consemnat
și o ușoară creștere a prețului au
rului.

WINDHOEK 8 (Agerpres). — în
pofida interdicțiilor și represiunilor
regimului minoritar rasist de la Pre
toria, peste 1 000 de persoane au par
ticipat la Windhoek, capitala Nami
biei. la o demonstrație de protest
Împotriva ocupării legale a aoestui
teritoriu de către Republica SudAfriioană.
Demonstranții, scandînd lozinci ca
„Afară cu rasiștii sud-africani I",

„Namibia dorește libertatea !“, și-au
exprimat sprijinul față de lupta de
eliberare a Namibiei sub oonducerea
S.W.A.P.O. (Organizația Poporului
din Africa de Sud-Vest).
Vicepreședintele S.W.AJ.O., Hen
drick Witbool, a declarat că mișca
rea pentru eliberarea Namibiei este
ferm hotărîtă să oontinue lupta pină
la victoria finală.

Fenomene de încetinire a dezvoltării
în economia vest-germană
Constatări si prognoze ale Consiliului experților economici
BONN 8 (Agerpres). — Rata de
creștere a economiei vest-germane
ar urma să scadă în 1987, ajungînd la
circa 2 la sută, sub nivelul de 3 la
sută avut în vedere de prognozele
guvernamentale — se apreciază în
raportul Consiliului experților eco
nomici. organism oficial independent.
Consiliul de experți a revizuit, de
asemenea. în sens negativ, estimă
rile privind rezultatele economice
vest-germane in aoest an. Se men
ționează. astfel, că rata creșterii eco
nomiei vest-germane în 1986 va fi de
circa 2,5 la sută (situîndu-se la ni
velul atins in 1985), comparativ cu
prognozele guvernamentale ante
rioare ce avansau un ritm de 3,5—4
la sută. Această diminuare — se
arată — se datorează rezultatelor

mediocre înregistrate în trimestrele
al treilea și al patrulea ale anului
curent. Consiliul afirmă, in acest
sens, că ritmul de creștere a produ
sului național brut va fi de numai
2 la sută în cel de-al doilea semes
tru din 1986 față de aceeași perioadă
din 1985, oomparativ cu 2,5 la sută
în primul trimestru al aoestui an.
Consiliul experților economici consi
deră că una din principalele cauze
ale acestei evoluții o constituie pu
ternica reevaluare a mărcii vest-ger
mane față de toate monedele occi
dentale importante.
în același timp, se estimează că
numărul șomerilor se va reduce foar
te puțin anul viitor, răminînd net
deasupra nivelului de 2 milioane
persoane fără locuri de muncă.
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