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Sub președinția tovarășM Nicolae Ceaușeșcu 
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.I

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘEȘCU
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' ■ ..Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
vineri, 30 ianuarie, a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Au participat, ca 
invitați, membri ai guvernului, activiști de partid 
și de stat, alte cadre de conducere din ministe
re, instituții centrale, organizații de masă și 
obștești.

Comitetul Politic Executiv a examinat și apro
bat RAPORTUL $1 COMUNICATUL CU PRIVIRE 
LA ÎNDEPLINIREA PLANULUI NAȚIONAL UNIC 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA PE ANUL 1986.

Ședința a prilejuit o profundă analiză, intr-un 
spirit de inaltă exigentă, a modului in care s-a 
acționat pentru îndeplinirea planului pe 1986, 
precum și a căilor de infăptuire a prevederilor 
planului national unic de dezvoltare economico- 
socialâ a tării pe acest an.

Comitetul Politie Executiv a dat o înaltă apre
ciere contribuției hotăritoare a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, la 
elaborarea și infăptuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare multilaterală a țării, la perfec
ționarea organizării și conducerii societății, a în
tregii vieți sociale, la adincirea democrației mun
citorești revoluționare, la mobilizarea energiilor 
creatoare ale națiunii in vederea realizării, in 
cele mai bune condiții, a obiectivelor stabilite .. 
pentru actualul cincinal, a hotâririlor Congresului 
al Xlll-lea al Partidului Comunist Român.

Aprobind, in unanimitate, documentele supuse 
dezbaterii, Comitetul Politic Executiv a stabilit sâ 
fie dat publicității Comunicatul cu privire la în
deplinirea Planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986.

In cadrul ședinței drMjuat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘEȘCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Cuvîntarea se dă publici
tății.

Comitetul Politic Executiv a hotărît cc acest 
document programatic, de excepțională impor
tanță teoretică și practică, să fie dezbătut in 
intregul nostru partid, însușit de toți comuniștii, 
de toți oamenii muncii, importantele teze și orien
tări cuprinse in cuvintare sâ stea la baza acti
vității viitoare, să constituie un mobilizator pro
gram de muncă și acțiune al întregului popor in 
intimpinarea Conferinței Naționale a partidului 
din acest an, pentru infăptuirea exemplară a sar
cinilor de plan pe 1987, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xlll-lea al P.C.R.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘEȘCU

Stimați tovarăși,
Am considerat necesar să facem 

analiza realizării planului pe anul 
trecut într-un cadru mai larg, 
avînd în vedere faptul că proble
mele dezvoltării economico-sociale 
constituie un factor hotărîtor al 
realizării hotâririlor Congresului 
al Xlll-lea al partidului, a pro
gramului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Cincinalul actual trebuie să asi
gure trecerea tării noastre 1a un 
nou stadiu de dezvoltare, dar, mai 
cu seamă, modernizarea si dezvol
tarea intensivă a tuturor sectoa
relor de activitate, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii din toate domeniile.

Analiza îndeplinirii planului pe 
1986 — primul an al celui de-al 
8-lea cincinal — demonstrează că, 
pe ansamblu, am obținut o dez
voltare importantă în toate sec
toarele. în condițiile grele econo
mice din viata internațională, cit 
si în condițiile manifestării în 
continuare a unor contradicții și 
lipsuri în propria noastră activi
tate. Putem aprecia că. în dezvol
tarea generală a. forțelor de pro
ducție. a economiei naționale, s-au 
obtinut realizări care permit să se 
îndeplinească hotărîrile Congresu
lui al Xlll-lea pentru acest cinci
nal. Ritmul de 7,7 la sută al dezvol
tării industriale si de peste 12 la 
sută al dezvoltării agriculturii, creș
terea venitului national cu 7,3 la 
sută, sporirea productivității mun
cii și a altor indicatori cu același 
ritm — toate aceste ritmuri pot fi 
apreciate, pe ansamblu, ca ritmuri 
bune, deși ele nu sînt pe deplin 
la nivelul cerințelor, al programe
lor pe care le-am stabilit, privind 
modernizarea si dezvoltarea mai 
puternică a diferitelor sectoare de 
activitate.

Avem, de asemenea, realizări 
importante si în alte sectoare. 
Știința. învățămîntul — care au 
un rol important în întreaga 
noastră activitate — au obtinut, 
de asemenea, o serie de realizări. 
Adăugind la aceasta o serie de 
indicatori de ordin social, inclusiv 
creșterea veniturilor, a consumu
lui. am putea spune că. pe ansam
blu. avem realizări importante în 
anul 1986. Cu toate acestea, nu 
putem fi mulțumiți — Si nu tre
buie să fim mulțumiți — cu felul 
în care s-a acționat în anul trecut 
pentru realizarea planului și a 
programelor de dezvoltare econo
mico-socială, de modernizare _ și 
organizare mai bună a activității 
din toate sectoarele, a normării 
cheltuielilor economico-financiăre.

în mod deosebit trebuie să sub
liniem lipsurile mari din dome
niul minier, nerealizarea produc
ției de cărbune, de alte minereuri. 
De asemenea, au existat lipsuri 
mari în domeniul petrolier, care, 
împreună cu cele din domeniul 
minier, ne-au creat probleme foar
te serioase în dezvoltarea generală 
a țării.

Am investit foarte mult în aces
te sectoare și investim și în cin
cinalul acesta foarte mult. Cu toa
te acestea, conducerile acestor sec
toare — trebuie să o spunem — nu 
sînt la înălțimea programelor, a 
planurilor pe care Ie avem, nu ac
ționează cu răspunderea corespun
zătoare în acest domeniu.

Sînt, totodată, lipsuri foarte se
rioase în domeniul energetic. Am 
făcut și în acest sector investiții 
mari, dar nu se asigură — dato
rită lipsurilor grave existente în 
organizarea muncii și indiscipli
nei din acest sector — funcțio
narea corespunzătoare a centrale

lor energetice, îndeosebi a celor 
pe cărbune. Nu s-au realizat, la 
timp, programele de reparații și 
întreținere. Mai mult chiar, s-au 
stabilit asemenea măsuri tehnice 
care, practic, au condus la cheltui
rea de două-trei ori a mai multor 
mijloace materiale și financiare, 
si s-a întârziat si realizarea punerii 
în producție. S-a procedat cu to
tul și cu totul greșit. Constatările 
făcute de o comisie r iTiraisa' "at? 
arătat că nici 30 la sută din aces
te lucrări nu trebuiau executate. 
Se pune întrebarea — și va trebui 
să vedem — dacă este numai ne
pricepere sau dacă este o acțiune 
premeditată, de a împiedica buna 
funcționare a sectorului energetic. 
Nu se poate pune totul numai pe 
nepricepere, numai pe faptul că 
s-a dorit să se facă lucruri mai 
bune. Conducerea ministerului se 
dovedește incapabilă să pună or
dine și să conducă acest sector.

Sînt serioase rămâneri în urmă — 
cu toate asigurările date — și în pu
nerea în funcțiune a noilor capa
cități energetice. De fapt, se poate 
spune că sectorul energetic — și, 
legat de acesta, și sectorul minier 
și petrolier— sînt astăzi sec
toarele slabe, care ne creează cele 
mai mari greutăți în dezvol
tarea economico'-socială. Trebuie 
să stabilim măsurile corespunză
toare pentru a lichida rapid aceas
tă stare de lucruri nesatisfăcă- 
toăre !

Sînt lipsuri serioase în metalur
gie, în realizarea materialelor ne
cesare, în asimilarea lor la timp. 
Și în acest sector se manifestă ten
dința de a continua să se ceară 
importuri, în loc să se acționeze 
pentru asimilarea materialelor pe 
care industria noastră metalurgică 
le poate realiza.

Sînt. de asemenea, lipsuri se
rioase în industria de utilaj greu, 
mai cu seamă în ce privește reali
zarea la timp a utilajelor necesare 
sectorului energetic, sectorului chi
mic, metalurgic și altor sectoare 
de activitate. 1

S-au manifestat lipsuri serioase 
și în sectorul chimic și petrochi
mic, mai cu seamă în buna între
ținere și funcționare a instalații
lor, ceea ce a dus la nerealizarea 
planurilor în aceste sectoare.

în general, se poate spune că' 
în mai toate sectoarele nu se 
acordă atenția necesară bunei în
trețineri, funcționării corespunză
toare a utilajelor și mașinilor, 
realizării reparațiilor la timp și 
în cele mai bune condiții.

Dacă s-ar fi asigurat buna func
ționare a tuturor sectoarelor, a in
stalațiilor. a mașinilor la parametrii 
planificați, practic, puteam să reali
zăm o dezvoltare economico-socială 
mult mai puternică. Dar proble
ma esențială nu este ritmul de 
dezvoltare — consider că o crește
re cu 7,7 la sută este o creștere 
bună — ci lipsurile serioase Ia 
care m-am referit, în ce privește 
realizarea producției fizice, în asi
gurarea economiei naționale cu 
ceea ce este necesar. Nu consider 
că ritmul este un fetiș. Ritmul de 
dezvoltare trebuie să fie un rezul
tat al dezvoltării armonioase, echi
librate a tuturor sectoarelor și 
realizării In bune condiții a 
producției.

Nu putem să fim deloc mulțu
miți cu consumurile mari energe
tice și de materiale, care și în 
anul trecut au continuat să fie cu 
mult peste normele stabilite pen
tru toate sectoarele de activitate. 
Există o anumită reducere a chel
tuielilor generale și a cheltuielilor 

materiale, dar aceasta este cu 
totul, cu totul nesatisfăcătoare, 
în toate sectoarele, fără excepție, 
se manifestă tendința de a risipi, 
de a lupta pentru a obține mate
riale și energie cît mai multă, de 
a nu lua măsuri /de încadrare în 
normele de consum stabilite. 
Numai prin încadrarea în normele 
de consum stabilite, noi am fi 
avut, cel puțin, încă un procent 
de cratere a venitului național.

Se desfășoară slab și acțiunea de 
recuperare și refolosire a materia
lelor și subansamblelor din diferi
te sectoare de activitate. înseși 
organele centrale care au obliga
ția să se ocupe de aceste probleme 
manifestă o atitudine necorespun
zătoare. Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale încearcă să justi
fice nerealizarea recuperării mate
rialelor și să diminueze măsurile 
pentru creșterea recuperării și 
refolosirii acestora.

Dacă pe ansamblul dezvoltării 
economico-sociale putem aprecia 
că ritmurile sînt mulțumitoare, 
trebuie să spunem însă că activi
tatea de comerț exterior este cu 
totul nesatisfăcătoare. Este adevă
rat că a avut o anumită influență 
situația prețurilor' pe plan mon
dial, scăderea prețurilor la., petrol, 
la o serie de alte produse petrolie
re care au o pondere mare în ex
portul general al țării noastre. 
Dar nu se poate justifica numai cu 
această situație reducerea cu peste 
11 la sută a exportului față de 
1985. Atunci cînd am obținut o 
creștere a producției industriale 
cu peste 80 de miliarde lei, o creș
tere importantă a producției agri
cole, nu se poate înțelege cum s-a 
ajuns să exportăm mai puțin decit 
în 1985 I Numai situația prețurilor 
sau a economiei mondiale nu justi
fică acest lucru !

După părerea mea — și doresc 
să pun foarte serios această pro
blemă în fața Comitetului Politic 
Executiv, ca și a tuturor tovarăși
lor prezenți — situația aceasta 
este rezultatul unei tendințe care 
este în contradicție cu hotărâ
rile congresului si cu politica 
generală a partidului, de creș
tere exagerată a consumurilor in
terne. De fapt, nu numai că s-au 
consumat aceste 80 de miliarde de 
lei în întregime, dar și încă vreo 
35—40 de miliarde din producția 
anului 1985. Și tendința aceasta de 
creștere a consumurilor nu este 
întîmplătoare. Ea a fost imprimată 
începînd cu Comitetul de Stat al 
Planificării — căruia i-am atras 

. atenția de cîteva ori asupra aces
tei probleme. Este o tendință pe 
care guvernul a imprimat-o, iar 
Biroul Executiv al Consiliului de 
Miniștri a patronat-o si a împins 
spre aceasta.

Dacă numai 50 la sută din creș
terea producției mergea la export, 
și mențineam exportul din anul 
precedent, noi am fi realizat în în
tregime planul, precum și creș
terea de export.

Fostul ministru al industriei 
ușoare a imprimat de la începutul 
anului distribuirea în țară și 
nerealizarea exportului. Iar minis
trul următor a continuat această 
politică.

în industria electronică și în ce
lelalte — chimie, metalurgie — 
s-au găsit tot felul de forme pen
tru creșterea, sub diferite aspecte, 
a consumurilor în țară și reduce
rea în mod drastic a producției de 
export

O atitudine cu totul lipsită de 
răspundere față de valorificarea 
corespunzătoare a mijloacelor ma
teriale, a muncii poporului la ex

port s-a constatat din partea tu
turor ministerelor, care nu au ac
ționat pentru realizarea unor pro
ducții de înaltă calitate, menite să 
răspundă cerințelor și exigențelor 
pe plan mondial și să asigure ob
ținerea unor prețuri mai bune la 
export.

Este cu totul de neînțeles cum 
unele ministere au justificat creș
terea prețurilor importuri și re
ducerea,' ia ace feăși''grupe de pro4 
duse, a prețurilor la export. Oare 
prețurile pe piața mondială au 
funcționat numai într-un singur 
sens ?

Pe ansamblu — și pe țări socia
liste, și pe devize convertibile — 
trebuie să considerăm activitatea de 
comerț exterior și de cooperare în 
producție din anul trecut ca nesa
tisfăcătoare. Și aceasta pentru toa
te sectoarele de activitate.

Avem o anumită creștere a in
vestițiilor față de anul precedent. 
Au fost • date în funcțiune peste 
360 de noi capacități de producție. 
Dar nici în acest sector nu s-au 
realizat prevederile planului și, 
mai cu seamă, nu s-a acționat cu 
întreaga răspundere pentru pu
nerea Ia timp în producție a unor- 
obiective foarte importante pentru 
economia națională.

Nu atît creșterea volumului va
loric de investiții trebuie să ne 
preocupe — pentru că, pe ansam
blu. am stabilit să luăm măsuri 
pentru a reduce volumul valoric de 
investiții, eliminând o serie de 
cheltuieli — cît necesitatea de a 
asigura punerea în producție 
la termenele stabilite a obiecti
velor, precum și realizarea repara
țiilor capitale la timp și de bună 
calitate, cu cheltuieli cît mai micii 
Trebuie să spun că Ministerul 
Construcțiilor, dar, mai ales, secto
rul de investiții de la Consiliul de 
Miniștri, a funcționat cu totul 
nesatisfăcător și nu-și îndeplinește 
sarcinile importante pe care le 
are în acest domeniu.

Sînt cîteva aspecte pe care con
sider că trebuie să le discutăm 
acum, cînd analizăm cum am rea
lizat planul pe anul precedent, 
pentru a stabili măsurile necesare 
în vederea lichidării lor rapide și 
pentru asigurarea îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a planu
lui pe acest an.

Repet, pe ansamblu putem apre
cia că ritmurile de dezvoltare 
generală a economiei naționale — 
cu excepția exportului — au pus o 
bază trainică îndeplinirii între
gului cincinal 1986—1990. Aceasta 
demonstrează justețea hotâririlor 
Congresului al Xlll-lea, a politicii 
partidului nostru, care a asigurat 
crearea unei puternice baze teh- 
nico-materiale ce asigură pro
gresul continuu al patriei noastre.

Toate aceste realizări demonstrea
ză forța creatoare a clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
a întregului nostru popor — și 
trebuie să declar — și în cadrul șe
dinței Comitetului Politic Execu
tiv — că. în toate sectoarele, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea au acționat cu înaltă răspun-/ 
dere pentru realizarea marilor sare 
cini ce le-au revenit. Lipsurile» 
rămînerile în urmă se datorase 
aproape în exclusivitate felului în 
care conducerile ministerelor, ale 
centralelor și întreprinderilor își 
îndeplinesc sarcinile și obligațiile 
pe care le au — și. este evident, 
că aceasta demonstrează și lipsu
rile serioase din activitatea organi
zațiilor și organelor de partid.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
pe Vassos Lyssarides, președintele 
Partidului Socialist (EDEK) din 
Cipru, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., efectuează o vizită în țara 
noastră.

Președintele Partidului Socialist 
din Cipru a mulțumit pentru între
vederea acordată, pentru posibilita
tea de a se reîntîlni cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
de a avea un schimb de păreri în 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

In cadrul intîlnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale ale celor două 
partide.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate bunele raporturi dintre 
cele două partide, exprimindu-se do
rința reciprocă de a se acționa pen
tru extinderea acestor relații, în in
teresul Întăririi prieteniei dintre cele 
două țări, al colaborării în Europa 
și în întreaga lume.

Abordîndu-se o serie de probleme 
ale vieții internaționale, s-a eviden
țiat preocuparea celor două partide 
față de încordarea existentă în lume, 
In mod deosebit ca urmare a accen

COMUNICAT 
cu privire Iu Meplinirea Hunului national 
unic de dezvoltare economico-socială a 
Repuldicii Socialiste România pe anul 1SRS

In anul 1986, primul an al celui 
de-al 8-lea cincinal, al cărui obiec
tiv este înscrierea României în rîn- 
dul țărilor cu nivel mediu de dez
voltare, clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, întregul 
nostru popor, strins unit în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, au obținut noi 
și importante realizări pe calea 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei, a înfăptuirii istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al Xlll-lea.

Realizările obținute în anul 1986 
confirmă cu putere justețea și 
realismul politicii partidului nostru, 
ale orientărilor și indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușeșcu, care, 
aplicînd in mod creator principiile 
și adevărurile general valabile ale 
socialismului științific la condițiile 
concrete din România, a desfășu
rat o strălucită activitate revoluțio
nară pentru soluționarea proble
melor cardinale ale creșterii eco
nomice intensive, pentru concen
trarea resurselor materiale și uma
ne ale țării în direcția asigurării 
dezvoltării în ritm susținut a vieții 
economico-sociale, ridicării conti
nue a bunăstării poporului, țelul 
suprem al Partidului Comunist Ro
mân, al președintelui țării noastre.

în anul care s-a încheiat — cu 
toate condițiile economice interna
ționale grele — acționindu-se con
secvent pentru dezvoltarea forțelor 
de producție, s-au obținut rezultate 
însemnate in dezvoltarea industriei, 
agriculturii și a celorlalte ramuri 
ale economiei naționale, în creș
terea eficienței economice. în in
dustrie s-a realizat unul din cele 
mai înalte ritmuri de creștere din 
ultimii ani. în agricultură, deși nu 
au existat cele mai bune condiții 
climatice, s-a realizat cea mai 
mare producție de cereale din isto
ria patriei. Progrese însemnate s-au 
înregistrat și în domeniul produc
tivității muncii, al creșterii veni
tului național, a avuției socialiste 
a patriei.

în anul 1986 s-au obținut rezul
tate importante în domeniul știin
ței și invățămîntului. Realizarea 
programelor de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică, elaborate 
sub conducerea directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușeșcu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consi
liului Național al Științei șl învă- 
țămintului, a contribuit In mod 
deosebit la dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale, accelerarea 
procesului de înnoire a producției, 
perfecționarea și modernizarea teh
nologiilor de fabricație, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor și valorificarea superioară 
a tuturor resurselor.

S-au modernizat și diversificat 
formele de învățămînt și reciclare 
a tineretului și întregului personal 
muncitor, s-au dezvoltat cultura și 
arta — factori de importanță deo
sebită pentru progresul și prospe
ritatea patriei noastre socialiste.

România a participat tot mai 
activ la diviziunea internațională a 
muncii, asigurîndu-se diversificarea 

tuării cursei înarmărilor, care pune 
in pericol pacea omenirii, însăși 
existența vieții pe planeta noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a 
subliniat că in actualele condiții se 
impune, mai mult ca oricind, inten
sificarea eforturilor tuturor popoare
lor, a forțelor democratice și progre
siste de pretutindeni pentru a opri 
cursul periculos al evenimentelor și 
a se înfăptui măsuri reale de dezar
mare, în primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru Soluționarea pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor 
stărilor de încordare și conflict, 
înlăturarea forței și amenințării cu 
forța din relațiile dintre state.

Secretarul general al partidului 
nostru a arătat însemnătatea deose
bită pe care o are in procesul dezar
mării realizarea unor acorduri co
respunzătoare, în măsură să con
tribuie la încetarea experiențelor 
nucleare, la eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune, a tuturor 
armelor nucleare de pe continent, la 
reducerea Substanțială a armelor 
convenționale.

în cursul întrevederii, o atenție 
deosebită a fost acordată rolului ce 
revine Europei, în ansamblul său, în 
soluționarea problemelor complexe 
ale vieții internaționale, Îndeosebi în 
realizarea dezarmării, in edificareâ 

schimburilor comerciale externe, 
dezvoltarea colaborării și cooperă
rii în producție și tehnico-științi- 
fice cu alte țări. Utilizarea în mai 
mare măsură a resurselor interne 
și limitarea la strictul necesar a 
importurilor au condus la reali
zarea unei balanțe comerciale ac
tive, contribuind la reducerea, in 
continuare, a datoriei externe.

Un rol deosebit de important In 
creșterea economică din anul 1986 
l-a avut aplicarea măsurilor sta
bilite pentru această etapă in ca
drul amplei acțiuni de perfecțio
nare a organizării și de moderni
zare a proceselor de producție în 
toate sectoarele de activitate. Tot
odată, măsurile întreprinse in 
direcția perfecționării mecanismu
lui economico-financiar, a întregu
lui sistem de conducere muncito
rească, de autogestiune economico- 
financiară, aplicarea normativelor 
științific fundamentate în dome-

ropulația — mii locuitori 
Populația activă (ocupată in 

activitatea economico-socia
lă) — mii persoane

Numărul personalului muncitor
— mii

Producția industrială — mid. lei
— valoarea producției marfă
— valoarea producției nete 

Producția agricolă — mid. lei
— valoarea producției globale
— valoarea producției nete 

Volumul total al mărfurilor
transportate — mil. tone 

Volumul total al investițiilor din 
economia națională — mid. lei 

Volumul total al comerțului 
exterior — mid. lei
— export-total - mid. lei
— import-total - mid. lei 

Dinamica productivității muncii
pe o persoană :
— în industria republicană 

(calculată pe baza pro
ducției marfă)

— în construcții-montaj (cal
culată pe baza producției 
globale)

— în transportul feroviar 
(calculată pe baza venitu
rilor brute)

NOTA : Datele valorice sînt prezentate !n prețufile curente ale anului 
1986, iar,dinamicile sînt calculate în condiții metodologice și de prețuri com
parabile.

(Continuare în pag. a II-a) 

unui climat de pace, securitate și co
laborare intre toate națiunile.

în timpul convorbirii s-a reliefat 
importanța dezvoltării colaborării 
bilaterale și multilaterale între țările 
europene, transformarea Balcanilor, 
a Mediteranei, a altor regiuni în zone 
ale păcii, securității, fără baze mili
tare străine.

Oaspetele a prezentat poziția 
partidului său in legătură cu proble
ma cipriotă, căile preconizate pen
tru normalizarea situației din insulă.

Președintele României a reafirmat 
poziția țării noastre privind asigu
rarea unității, independenței, inte
grității teritoriale și a statutului de 
nealiniere ale Republicii Cipru, apre
ciind că trebuie să se facă totul 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor din insulă exclusiv pe cale po
litică, prin negocieri directe între 
cele două comunități.

Președintele Partidului Socialist 
din Cipru a dat expresie înaltei 
aprecieri de care se bucură în țara 
sa politica externă promovată de 
România, activitatea președintelui 
Nicolae CeaușeScu pe arena interna
țională consacrată păcii și dezarmă
rii, instaurării unui climat de 
destindere, înțelegere și colaborare 
in Balcani, in Europa și In întreaga 
lume.

niul cheltuielilor materiale, a re
surselor de muncă, a fondurilor și 
mijloacelor circulante au con
tribuit la întărirea răspunderii con
siliilor de conducere și adunărilor 
generale ale oamenilor muncii pen
tru întreaga activitate economică 
și socială a fiecărei unități econo
mice, pentru dezvoltarea și întă
rirea proprietății socialiste. S-au 
asigurat stabilitatea prețurilor, o 
circulație bănească sănătoasă, con
solidarea echilibrului bugetar, fi
nanciar și a valutei naționale.

Anul 1986 se înscrie cu noi și im
portante realizări în cea mai bo
gată perioadă de înfăptuiri din is
toria țării noastre, pe care, pe 
drept cuvînt, întregul nostru 
popor o numește cu recunoștință 
și mîndrie patriotică EPOCA 
NICOLAE CEAUȘEȘCU.

Principalii indicatori ai dezvol
tării economico-sociale pe anul 
1986 se prezintă astfel :

Realizări In % față de
1986 realizări 1985

22 895 . 100,5

10 670 100,8

7 752 101,2

1 312,1 107,7
404,0 107,7

252,6 112,8
113,0 113,3

2 729,5 107,6

249,3 101,2

300,6 91,0
164,4 88,4
136,2 94,4

107,4

108,3

107,4
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Realizări In % Mă de
1986 realizări 1985

Cheltuieli totale la 1 000 lei 
producție marfă în industria 
republicană — lei

Venitul național — mid. lei
Veniturile bănești ale popu

lației de la sectorul socialist
— mid. lei

Dinamica retribuției medii no
minale a personalului mun
citor, la sfîrșitul anului

Dinamica veniturilor țărănimii 
provenite din munca in 
cooperativele agricole de 
producție și gospodăriile 
personale, pe o persoană 
activă

Desfacerile de mărfuri cu amă
nuntul prin comerțul socialist
— mid. lei

Cheltuielile pentru acțiuni so- 
cial-culturale de la bugetul 
de stat — mid. lei

Locuințe noi construite — mii

848,9 99,0
771,8 107,3

389,3 103,6

. » 101,3

•

•102,4

283,3 102,4

98,4 108,8
108,1 102,4

cu 7,4 la sută, contribuind în mod substan
țial la obținerea sporului producției marfă.

Cheltuielile la 1 000 lei producție marfă 
In industria republicană au fost mai mici 
cu 8,2 lei față de anul 1985, iar cheltuieli
le materiale cu 1,4 lei, obținîndu-se pe 
această cale un volum de economii de 8,7 
miliarde lei.

Deși pe ansamblul Industriei s-au ob
ținut rezultate bune, prevederile de plan 
nu s-au îndeplinit integral în unele sectoa
re de activitate. Unele ministere, centrale 
și întreprinderi nu au acționat, cu spirit 
de răspundere pentru pregătirea și reali
zarea ritmică a producției fizice și cu de
osebire a celei destinate exportului, pentru 
soluționarea problemelor privind introdu
cerea in fabricație a unor produse noi. In 
industria metalurgică și chimie, nerealiza- 
rea unor sortimente și produse necesare 
altor ramuri, intirzierile în asimilarea unor 
materiale au creat greutăți în buna apro
vizionare și desfășurare 
producție.

a proceselor de

Rămîneri în urmă s-au manifestat și în 
industria constructoare de mașini, în
deosebi în realizarea producției pentru ex
port și a utilajelor și instalațiilor necesare 
punerii în funcțiune a unor obiective de 
investiții. în multe sectoare hu s-a asigurat 
funcționarea corespunzătoare a mașinilor 
și utilajelor la nivelul capacităților pre
văzute in proiecte ; s7au înregistrat ră- 
mineri în urmă în modernizarea unor 
tehnologii și în ridicarea nivelului calitativ 
la unele produse ; neîndeplinirea sarcinilor 
de creștere a productivității muncii și de 
reducere a costurilor 
unități au influențat 
cienței planificate.

Neîndeplinirea Ia 
sarcinilor de reducere 
influențată, în principal, de depășirea 
în unele sectoare a consumurilor energe
tice și materiale, de nerealizarea indicilor 
de utilizare a materialelor, precum și de 
neîndeplinirea sarcinilor privind recupera
rea materialelor refolosibile.

Activitatea de comerț exterior desfășu
rată în anul 1986, cu toate greutățile exis
tente, a condus la un sold excedentar al

balanței comerciale de două miliarde do
lari, asigurindu-se achitarea unei părți 
însemnate din datoria externă.

VIII. Nivelul de trai material și spiritual al populației

de către o serie de 
negativ asupra efi-

nivelul planificat a 
a cheltuielilor a fost

c

III. Agricultura
ob-

Populația Republicii Socialiste România 
la sfîrșitul anului 1986 a fost de 22 895 mii 
locuitori, peste jumătate din populația ță
rii locuind în municipii și orașe. Populația 
activă (ocupată în activitatea economico- 
socială) a ajuns la aproape 10 670 mii, din 
care circa 72 la sută în industrie și celelal
te ramuri neagricole. S-au creat noi locuri 
de muncă, asigurîndu-se condiții pentru 
afirmarea deplină a dreptului fundamental 
al tuturor cetățenilor patriei, fără deose
bire de naționalitate, la muncă, la educa
ție, Ia existență liberă și demnă. Numărul 
mediu al personalului muncitor a fost de 
7 752 mii, ponderea femeilor in totalul per
sonalului muncitor fiind de circa 40 la sută.

Succesele obținute în dezvoltarea indus
triei, agriculturii și a celorlalte ramuri pro
ducătoare de bunuri materiale, sporirea 
eficienței economice au asigurat o creștere 
Importantă a venitului național cu 7,3 la 
sută față de 1985, realizîndu-se atît resur
sele necesare pentru amplificarea și mo
dernizarea forțelor de producție, cit și pen

tru ridicarea nivelului de trai al popu
lației.

In domeniul comerțului exterior, deși s-a 
exportat un volum mai mare de produse 
fizice, datorită scăderii prețurilor pe piața 
internațională, îndeosebi la țiței și produse 
petroliere, volumul general al comerțului 
exterior a fost mai mic comparativ cu anul 
1985. In același timp aceasta este și rezul
tatul neajunsurilor din activitatea de co
merț exterior a unor ministere, centrale și 
întreprinderi în contractarea, lansarea în 
fabricație și execuția producției pentru 
export.

Prin realizările din anul 1986 s-a pus o 
bază trainică înfăptuirii obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea al partidului 
pentru actualul cincinal, a obiectivelor cu
prinse în Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre co
munism.

Pe principalele ramuri și sectoare ale 
economiei naționale, rezultatele obținute in 
anul 1986 se prezintă după cum urmează :

In agricultură, In anul 
ținute realizări de mare 
tru dezvoltarea intensivă 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare.

In concordanță 
gramul privind 
sigure și stabile 
portante lucrări 
S-au executat șl 
de amenajări pentru irigații în 
mari și locale pe o suprafață de 243,4 mii 
hectare, inclusiv 46,0 mii hectare lucrări 
terminate care urmează să fie date In ex
ploatare în primăvara anului 1987 ; supra
fața totală amenajată pentru Irigat a ajuns 
la sfîrșitul anului 1986 la 3 152 mii hec
tare. S-au realizat lucrări de desecări pe 
o suprafață de 168,9 mii hectare, lucrări 
de combatere a eroziunii solului pe o su
prafață de 126,6 mii hectare și un volum 
însemnat de lucrări agropedoameliorative 
(478 rhii ha amendări. 441 mii ha sca’rificări 
și afinare adîncă și 2 626 mii ha subsolaj).

In cursul anului 1986, agricultura a pri
mit aproape 1.6 milioane tone îngrășăminte 
chimice cu azot, fosfor și potasiu, expri
mate în substanță activă, precum și ma
teriale pentru combaterea dăunătorilor. în 
același timp. au fost aplicate 39 milioane 
tone îngrășăminte organice.

Producția agricolă vegetală din anul 
1986 a fost mult superioară celei din anul 
1985. S-a realizat o producție de cereale 
de 30 347 mii tone, revenind în medie pe 
locuitor 1 330 kg. S-au obținut 8 513 mii 
tone cartofi de toamnă, 7 536 mii tone le-

1986, au fost 
însemnătate pen- 
a acestei ramuri,

cu prevederile din pro- 
asigurarea unor recolte 
s-au realizat noi, și im- 

de îmbunătățiri funciare, 
pus în funcțiune lucrări 

sisteme

1 004 mii tone floarea-soa- 
tone fructe, 2 272 mii tone

gume de cîmp, 
relui, 2 552 mii 
struguri.

Efectivele de 
agricole de stat 
ratiste au fost la sfîrșitul anului 1986 mai 
mari comparativ cu cele din 1985. Rezulta
tele definitive privind efectivele totale de 
animale în anul 1986 vor fi comunicate 
după efectuarea recensămîntului animalelor 
de la 1 februarie 1987. Creșterea efective
lor de animale, concomitent 
producțiilor medii au condus 
în anul 1986 a unei producții 
perioare față de anul 1985.

Sporirea producției agricole 
livrarea la fondul de stat de către uni
tățile agricole socialiste și gospodăriile 
populației a unor cantități mai mari față 
de 1985 cu 28,3 la sută la grîu-secară. cu 
18.1 la sută la orz și orzoaică, cu 
sută la porumb și sorg, cu 31,7 
la floarea-soarelui și rapiță, cu 
sută Ia cartofi de toamnă, cu 24,7

animale din întreprinderile 
și unitățile agricole coope-

cu sporirea 
la obținerea 
animale su

a determinat

102,3 la 
la sută 
33,8 la 

____ _______ ______ __ ____ __ ,. la sută 
la legume-total, cu 50.7 la sută la fructe 
proaspete, cu 7,9 la sută la ouă de consum.

Cu toate rezultatele bune 'obținute 
agricultură în anul 1986, într-o serie 
unități și județe producțiile realizate 
s-au situat la nivelul posibilităților, 
urmare a neexecutării la timp a lucrări
lor de pregătire a terenului, a neajunsurilor 
în organizarea strîngerii la timp și tn bune 
condiții a recoltei, precum și a unor de
ficiențe manifestate în creșterea și îngri
jirea animalelor.

in 
de 
nu
ca

I. Cercetarea științifica, dezvoltarea tehnologică 
și introducerea progresului tehnic

în anul 1986. activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică a con
dus la realizarea și introducerea în fabri
cație a circa 2 900 tipuri noi și moderniza
te de mașini, utilaje, aparate și instalații 
cu parametri superiori, a circa 800 mate
riale și peste 460 bunuri de consum. Au 
fost introduse în producție peste 1 470 teh
nologii noi și modernizate, noi sisteme de 
mecanizare și automatizare. încă din anul 
1986, în prima etapă de realizare a pro
gramului de perfecționare a organizării și 
modernizării proceselor de producție, s-a 
asigurat înnoirea producției industriei pre
lucrătoare în proporție de aproape 18 la 
sută; prin Introducerea în fabricație a unor 
produse de nivel tehnic ridicat, pentru ex
port și nevoile interne.

A continuat să crească aportul cercetării 
științifice la asigurarea bazei proprii de 
materii țfrime și materiale, la sporirea efi
cienței activității geologice în concordantă 
cu cerințele economiei privind descoperirea 
și punerea în valoare de noi substanțe mi
nerale utile și resurse energetice. Un accent 
deosebit s-a pus pe creșterea eficacității 
lucrărilor de prospecțiuni și explorări geo
logice și pe scurtarea perioadei de trecere 
de la faza de cercetare la punerea în pro
ducție a rezervelor.

Au continuat cercetările pentru valorifi
carea surselor noi de energie, combustibili 
și carburanți sintetici, a tuturor categorii
lor de resurse energetice, pentru reducerea 
consumurilor materiale.

O Importantă activitate a fost desfășurată 
pe linia perfecționării și elaborării. de teh
nologii noi pentru prelucrarea și valorifi
carea superioară a materiilor prime și ma
terialelor, pentru ridicarea parametrilor 
tehnici și calitativi ai produselor.

Cercetarea științifică și-a adus o contribu
ție însemnată la realizarea programului de 
recuperare și valorificare a resurselor ener
getice și materialelor refolosibile, de recon- 
diționare a pieselor de schimb și suban- 
samblelor în vederea reintroducerii lor în 
circuitul economic. Pe seama progresului 
tehnic s-a obținut peste 56 la sută din spo
rul de productivitate a muncii față de 
anul 1985.

în agricultură, cercetarea științifică a ac
ționat pentru crearea de noi soiuri de se
mințe și plante de înaltă productivitate, re
zistente la ger și secetă, de noi rase de 
animale cu un potențial mai productiv, 
precum și de noi tehnologii de furajare a 
animalelor, noi metode de fertilizare și 
pregătire a terenurilor, de amenajări 
funciare.

O atenție deosebită s-a acordat promo
vării normării științifice a consumurilor, 
tipizării și standardizării produselor, mo
dernizării instalațiilor, raționalizării fluxu
rilor, eliminării pierderilor tehnologice.

S-a asigurat o îmbinare mai strînsă între 
cercetarea aplicativă și cercetarea funda
mentală din matematică, fizică. chimie, 
biologie, ceea ce a sporit aportul științei 
la dezvoltarea economico-socială a țării.

IV. Silvicultura și
In silvicultură, In anul 1986, s-a acțio

nat în continuare pentru înfăptuirea sar
cinilor pentru acest an prevăzute în Pro
gramul național pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier pînă în anul 
2010.

S-au efectuat lucrări de regenerare a 
pădurilor pe o suprafață de 56.3 mii hec
tare, din care 16,7 mii hectare pe cale 
naturală și 39,6 mîi hectare prin împă
duriri și reîmpăduriri.

Au fost întreprinse noi acțiuni de ex
tindere a speciilor autohtone valoroase, re
prezentînd 47,9 la sută din suprafața nou 
împădurită. De asemenea, au fost ame-

gospodărirea apelor
liorate prin împăduriri 5,9 mii hectare te
renuri degradate din afara fondului fores
tier, improprii pentru agricultură.

în domeniul gospodăririi apelor în anul 
1986 au fost date in exploatare noi lacuri 
de acumulare cu folosință complexă, re
prezentînd un volum de 488 mii mc și 
s-au efectuat lucrări pentru regularizări de 
albii pe o lungime a cursurilor de apă de 
195 km, îndiguiri pe 151 km pentru a- 
părarea de inundații a unor centre popu
late. obiective economice, precum și a unei 
suprafețe de teren agricol de 11,4 mii hec
tare.

f

II. Industrie
în anul 1986, caracteristica de bază a 

dezvoltării industriei a fost creșterea in 
ritmuri înalte a producției și a producti
vității muncii, intensificarea procesului de 
înnoire și modernizare prin realizarea de 
produse cu parametri tehnico-funcțlonali 
și economici ridicați. A crescut potențialul 
tehnic șl productiv al industriei prin in
trarea în funcțiune de noi obiective și rea
lizarea de importante lucrări de moderni
zări și ■ reutilări ale capacităților de pro
ducție.

Producția marfă realizată In industrie a 
fost de 1312,1 miliarde lei, sporul de 95 
miliarde lei față de 1985 reprezentînd circa 
jumătate din întreaga producție industrială 
a anului 1965.

S-au intensificat preocupările pentru în
deplinirea prevederilor din programele spe
ciale privind dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime șl materiale, asigurîndu-se 
creșterea in continuare a producției în ra
murile industriei extractive și energetice ; 
producția de cărbune net a ajuns la 47 518 
mii tone, s-au extras 26 763 mii. mc gaz 
metan și s-au realizat 75,5 miliarde kWh 
energie electrică. Cu toate acestea, o se
rie de rămîneri în urmă din industria ex
tractivă și energetică, îndeosebi în extrac
ția de cărbune, țiței și producerea ener
giei electrice pe cărbune, au creat greu
tăți economiei, desfășurării ritmice a pro
ceselor de producție.

în industria prelucrătoare s-a dezvoltat 
și diversificat in continuare producția ; a 
avut loc un proces necontenit de înnoire 
a producției, creșteri mai mari Inregistrin- 
du-se in ramurile tehnicii de vîrf care va
lorifică cu randament superior resursele 
materiale și forța de muncă.

In industria metalurgică, producția a 
sporit cu 6,8 la sută față de 1985. S-au rea
lizat 14 276 mii tone oțel, înregistrîndu-se 
creșteri însemnate la oțeluri aliate cu 10,7 
la sută, precum și la sortimentele de la
minate cu grad superior de prelucrare.

în industria construcțiilor de mașini, pro
ducția a sporit cu 7,7 la sută în condi
țiile Îmbunătățirii, în continuare, a struc
turii acesteia. Creșteri superioare celor pe

ansamblul ramurii s-au realizat. în prin
cipal, la produse ale industriei electronice 
cu 12,2 la sută, mijloace ale tehnicii de 
calcul electronice cu 14,6 la" sută, produse 
ale industriei de mecanică fină, optică, 
echipamente șl elemente hidraulice și 
pneumatice cu 9,6 la sută, utilaj petrolier 
cu 17,7 la sută.

în industria chimică, producția a crescut 
cu 8.3 la sută, mal rapid dezvoltîndu-se 
chimia de sinteză fină și de mic tonaj. 
Sporuri însemnate s-au realizat la cauciuc 
sintetic cu 10.7 la sută, fibre și fire arti
ficiale și sintetice cu 17,7 la sută, medica
mente cu 11,0 la sută.

în industria materialelor de construcții, 
producția a sporit cu 11,8 la sută, amplifi- 
cîndu-se fabricația cimenturilor de mărci 
superioare, a materialelor ușoare de con
strucții.

în industria bunurilor de consum, accen
tul s-a pus pe valorificarea superioară a 
materiilor prime din țară, a fost diversifi
cată structura sortimentală și extinsă fabri
carea produselor de calitate superioară. 
Creșteri importante s-au înregistrat la con
fecții textile 6.3 la sută, produse tricotate 
8,9 la sută, pește 12,5 la sută, legume și 
fructe conservate 18,8 la sută, precum și la 
carne și preparate din carne, ulei, produse 
zaharoase, de cofetărie șl patiserie.

în concordanță cu directivele Congresu
lui al XIII-lea, în anul 1986 s-a acționat 
în continuare cu toată fermitatea pentru 
Înfăptuirea politicii de dezvoltare econo
mico-socială armonioasă a tuturor zonelor 
țării. Realizarea unor ritmuri de creștere 
superioare mediei pe țară la producția 
marfă industrială in 25 județe, îndeosebi 
Giurgiu 19,5 la sută, Constanța 18,5 la sută, 
Călărași 17,5 la sută, Sălaj 16,7 la sută, 
Vîlcea 13,7 la sută, Mehedinți 12,4 la sută, 
Dîmbovița 11,4 la sută, Tulcea 10,6 la sută, 
Covasna 8,3 la sută, Harghita 8,0 la sută, 
a determinat noi schimbări, pozitive, în 
dezvoltarea forțelor de producție pe teri
toriu.

Productivitatea muncii în industria re
publicană — calculată pe baza producției 
marfă — a crescut față de anul anterior

V. Transporturi și telecomunicații
în anul 1986, transporturile și telecomu

nicațiile au continuat să se dezvolte și 
modernizeze în concordanță cu nevoile e- 
conomiei naționale și ale populației. Vo
lumul transporturilor de mărfuri a fost de 
2729,5 milioane tone. Baza materială a 
transporturilor de folosință generală a spo
rit prin dotarea cu 18 locomotive diesel 
și electrice, 1 879 vagoane de marfă cale 
normală în echivalent 4 osii, nave fiu-., 
viale nepropulsate cu o caoacitate de 101 ’ 
mii tone. 10 remorchere și împingătoare 
fluviale, nave maritime cu o capacitate de 
142,1 mii tdw. ,

In ramura transporturi s-au manifestat 
neajunsuri privind optimizarea fluxurilor 
de transport al mărfurilor, utilizarea in
tegrală a capacităților, trecerea In mai 
mare măsură a unor mărfuri de la trans
portul auto la calea ferată și pe ape in
terioare. încadrarea în normativele de con
sum de carburanți și energie electrică.

Volumul activității de poștă și teleco
municații a crescut în anul 1986 cu 5,5 la 
sută fată de anul 1985, pe baza utilizării 
intensive a mijloacelor din dotare.

VI. Investiții
In concordanță cu Directivele Congresu

lui al XIII-lea, investițiile au fost orien
tate cu prioritate spre realizarea unor lu
crări de modernizări, automatizări și reuti
lări ale capacităților existente, asigurîn
du-se o mai bună profilare, integrare și 

’ specializare a producției, creșterea eficien
tei economice.

In anul 1986, volumul total al investi
țiilor realizate In economia națională a 
fost de 249,3 miliarde lei, cu 1,2 la sută 
mai mare decît în anul 1985.

In anul 1936 au fost puse tn funcțiune 
fonduri fixe In valoare de circa 219 mi
liarde lei, lărgindu-se și mai mult baza 
tehnico-materială a economiei noastre. Au 
fost puse în funcțiune, integral sau parțial, 
peste 360 capacități de producție iinpor- 
tante, industriale și agrozootehnice.

A continuat in ritm susținut programul 
de construcții de locuințe, sistematizare și 
dotare tehnico-edilitară în Capitală, pre
cum și în celelalte localități ale patriei. 
Au fost date in folosință 108,1 mii locuin
țe, din care 12,5 mii In mediul rural. în 
multe orașe ale țării problema locuințelor 
a fost rezolvată, creîndu-se condiții ca pînă 
la sfirșitul cincinalului să fie satisfăcute 
integral cerințele populației în acest do-

construcții
meniu, să 
ganizarea

Planul 
funcțiune 
a fost îndeplinit in totalitate, ca urmare 
a lipsurilor existente in pregătirea inves
tițiilor, în asigurarea documentațiilor și uti
lajelor, în executarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj și organizarea în mod co
respunzător a activității pe șantiere, a lu
crărilor de reutilare și modernizare a ca
pacităților de producție.

Neajunsurile în execuția unor lucrări de 
Investiții au determinat întirzierea. punerii 
In funcțiune a unor capacități de produc
ție importante pentru economia națională, 
influențînd asigurarea resurselor necesare 
pentru buna aprovizionare a producției.

Neefectuarea la timp sau efectuarea cu 
tntîrziere a reparațiilor capitale a de
terminat greutăți în exploatarea normală 
a unor utilaje și instalații, cu repercusiuni 
asupra realizării producției fizice.

S-au manifestat neajunsuri în proiectarea 
investițiilor, admițîndu-se încă soluții su
pradimensionate, folosirea de materiale 
scumpe, aplicarea de tehnologii depășite. 

•Rămîneri în urmă s-au înregistrat in e- 
xecutarea lucrărilor de irigații și amelio
rare a solurilor prevăzute in planul pe anul 
1986.

se încheie In linii generale or- 
și sistematizarea orașelor tării, 
de investiții șl de punere în 
a capacităților de producție nu

• VII. Relații economice externe
Volumul comerțului exterior In anul 1986, 

evaluat la cursurile comerciale in vigoare, 
a fost de 300,6 
țara noastră a 
și de cooperare 
și diversificat 
merciale și de 
țările socialiste. S-au 
țările membre ale C.A.E.R. pe baza pro
gramelor speciale de cooperare pe termen 
lung și a Programului complex de colabo
rare tehnico-științifică pînă In anul 2000. 
Au continuat să se dezvolte schimburile 
economice și tehnlco-științifice cu țările in 
curs de dezvoltare, cu statele capitalista 
dezvoltate.

Volumul exportului a fost In anul 1986 
de 164,4 miliarde lei, mai mic comparativ 
cu anul 1985 cu 11,6 la sută. Ponderea ex
portului de mărfuri cu grad superior de 
prelucrare — mașini, utilaje și mijloace de 
transport, produse chimice și mărfuri in
dustriale de larg consum — a fost de 63 
la sută din volumul total al exportului.

Prevederile de plan privind exportul nu
l

miliarde lei. In anul 1986, 
întreținut relații economice 
cu 149 state. S-au dezvoltat 
in continuare relațiile co- 
cooperare în producție cu 

extins relațiile cu

au fost îndeplinite integral, atît datorită 
scăderii prețurilor pe piața mondială, în
deosebi la țiței și produse petroliere, cit 
și deficiențelor ce s-au manifestat în acti
vitatea unor ministere, centrale și între
prinderi, care nu au lansat in fabricație 
cu prioritate producția pentru export, nu 
s-au preocupat pentru încheierea 
contractelor, pentru adaptarea 
la cerințele pieței externe.

Volumul importului realizat In
a fost de 136,2 miliarde lei, cu 5,6 la sută 
.mai mic față de anul 1985. Au fost im
portate materii prime minerale, combus
tibili, materiale, mașini, utilaje și insta
lații, asigurîndu-se necesarul pentru pro
ducție și alte nevoi ale economiei naționale.

la timp a 
producți 'i

anul 1986

Dezvoltarea producției materiale și spo
rirea eficienței acesteia s-a reflectat in 
creșterea venitului național și ridicarea, 
pe această bază, a bunăstării întregului 
popor.

Fondul de retribuire a muncii persona
lului muncitor a fost în anul 1986 de 283 
miliarde lei, cu 1,9 la sută mai mare față 
de anul 1985.

Retribuția medie nominală netă la sfîrși
tul anului 1986 a fost de 3 018

Infăptuindu-se cu fermitate 
stabilitate a prețurilor, s-a 
indice al evoluției prețurilor 
serviciilor sub cel planificat, acesta rămî- 
nind practic la nivelul anului 1985.

Veniturile nominale ale țărănimii obți
nute din munca in cooperativele agricole 
de producție și din gospodăriile personale, 
calculate pe o persoană activă, au sporit 
în anul 1986, 
dent, cu 2,4 
producției 
mai bune a 
cooperatiste.

Populația 
fonduri 
social-culturale, sub formă de pensii, alo
cații și ajutoare pentru copii, burse pentru 
elevi și studenți, sume pentru dezvoltarea 
învățămîntului, culturii, ocrotirii sănătății 
etc. In anul 1986, aceste fonduri au repre
zentat 116,0 miliarde lei, revenind 5 080 lei 
pe locuitor.

In anul 1986, pensia medie de asigurări 
sociale de stat pentru limită de vîrstă și 
vechime integrală în 
1 817 lei, cu 2,0 la sută 
anul precedent.

Prin măsurile privind

lei.
politica de 
realizat un 
și tarifelor

comparativ cu anul prece- 
la sută, ca urmare a creșterii 
agricole și a unei organizări 
muncii in unitățile agricole

a beneficiat de 
destinate finanțării

însemnate 
acțiunilor

muncă a fost de 
mal mare față de

Prin măsurile privind majorarea, Ince- 
pînd cu 1. I. 1986, a alocației pentru copii, 
a ajutoarelor ce se acordă mamelor cu 
mulți copii și a indemnizației de naștere, 
populația a beneficiat de un spor de ve
nituri de 6,7 miliarde lei comparativ cu 
anul 1985.

Volumul vlnzărilor de mărfuri prin uni
tățile comerțului socialist a fost de 283,3 
miliarde lei, mal mult cu 2.4 la sută față 
de anul 1985, desfacerile de mărfuri ali
mentare (inclusiv alimentația publică) spo
rind cu 1,6 la sută, iar cele nealimentare 
cu 3,2 la sută.

Volumul serviciilor prestate cu plată 
populației — inclusiv din activitățile de 
transport șl gospodărie comunală — reali
zat de unitățile din sectorul socialist a fost 
de 62,4 miliarde lei.

S-a extins rețeaua orășenească de distri
buție a apei cu peste 270 km și de canali
zare cu aproape 290 km. A fost dat in 
funcțiune primul tronson al liniei a II-a a 
metroului cu o lungime de 10,4 km.

în anul 1986 a continuat să se dezvolte 
și să se perfecționeze invățămintul de toate 
gradele în concordanță cu nevoile econo- 
miei naționale, lărgindu-se ȘT diversified- 
du-se formele de integrare a învățămintu- 
lui cu producția și cercetarea.

în anul de învățămînt 1986/1987 popula
ția școlară este de 5,5 milioane, reprezen
tînd 24 la sută din populația țării. în învă- 
țămîntul preșcolar sint cuprinși 836,2 mii 
copii (80,4 la sută din copiii in vîrstă pre
școlară de 3—5 ani), in invățămintul pri
mar și gimnazial 3 017,3 mii eievi, in învă- 
țămintul liceal 1197,0 mii elevi, in învăță- 
mîntul profesional și de maiștri 280,4 mii 
elevi, iar în invățămintul superior 157,2 
mii studenți.

In anul 1986 economia națională a primit 
372 mii muncitori, calificați prin invăță
mintul profesional șl liceal de specialitate. 
Totodată, au fost pregătiți prin lnvățămîn- 
tul superior 30,6 mii ingineri, economiști, 
cadre didactice, medicale și de altă specia
litate.

S-a amplificat și diversificat activitatea 
In domeniul culturii și artei. In anul 1986 
s-au realizat 29 filme artistice de lung me
traj, 570 filme documentare, științifice și 
artistice de scurt metraj. Numărul specta
torilor la cinematografe a fost In anul 1986 
de 204,7 milioane ; au fost editate 2 588 
titluri de cărți și broșuri intr-un tiraj de 
61,1 milioane exemplare, iar ziarele și re
vistele intr-un tiraj anual de 1 403 milioane 
exemplare.

Asistența medicală a populației a fost asi
gurată în anul 1986 de 48,1 mii medici, re
venind 475 locuitori la un medic. Au fost 
date în folosință noi unități spitalicești, 
dispensare policlinici, dispensare medicale. 
Numărul paturilor de asistență medicală a 
ajuns la 214 mii, revenind in medie 9,4 
paturi la 1 000 locuitori. A continuat să se 
dezvolte și să se modernizeze baza teh- 
nico-materială a activității de turism, de 
odihnă și tratament balnear.

Anul 1986 a Înscris noi șl importante în
făptuiri în apropierea condițiilor de muncă 
și de viață a cetățenilor de la orașe și sate, 
din toate zonele țării, in ridicarea gradului 
de civilizație a poporului.

★
Realizările obținute în anul 1986 consti

tuie temelia trainică a dezvoltării econo- 
mico-sociale lntr-un ritm Înalt In anul 1987 
și evidențiază cu putere justețea politicii 
partidului, a orientărilor și indicațiilor se
cretarului său general, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
asigură înfăptuirea neabătută a istoricelor 
hotărirl ale Congresului al XIII-lea privind 
dezvoltarea intensivă a economiei naționa
le, a științei, învățămîntului și culturii, 
pentru ridicarea bunăstării întregului po
por, întărirea independenței și suveranității 
naționale.

Așa cum a subliniat conducerea partidu
lui nostru. In anul 1986 s-au obținut rezul
tate deosebite în dezvoltarea economico- 
socială a țării, care puteau fi Insă și mai 
bune dacă în toate unitățile se acționa cu 
fermitate pentru punerea deplină, în va
loare a posibilităților oferite de puternicul 
potențial productiv existent in economia 
noastră națională. Programele de măsuri 
stabilite pe întreprinderi, centrale și mi
nistere pentru perfecționarea organizării și 
modernizarea proceselor de producție, care 
trebuiau aplicate încă din partea a doua a 
anului 1986, nu au fost integral realizate, 
din care cauză, in unele unități, consumu
rile de materii prime, materiale, combusti
bili șl energie s-au situat la un nivel ridi
cat ; nu s-a acționat cu toată hotărîrea 
pentru realizarea ritmică a sarcinilor pri
vind producția fizică, Îndeosebi a celei des
tinate exportului, pentru respectarea stric
tă a disciplinei de plan.

îndeplinirea în cele mal bune condiții a 
prevederilor planului pe anul 1987, a tu-

turor obiectivelor actualului cincinal im
pune Înlăturarea neîntirziată a neajunsu
rilor care se manifestă în unele între
prinderi, aplicarea tuturor măsurilor sta
bilite pentru ridicarea întregii activități la 
un nivel superior de calitate și eficiență, 
corespunzător cerințelor etapei actuale de 
dezvoltare intensivă a economiei.

In acest scop, in centrul preocupărilor 
trebuie să situăm, așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfăptuirea exemplară 
a programelor privind introducerea și ex
tinderea celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii în toate domeniile de activitate.

Este necesar să se asigure legarea mai 
strînsă a cercetării cu producția, cu învă- 
țămîntul, astfel îneît în toate sectoarele 
cuceririle științei să fie imediat introduse 
in producție. Trebuie acționat ca puterni
ca bază științifică, tehnologică pe care o 
avem să fie folosită pentru înfăptuirea 
programelor de modernizare, pentru ela
borarea de noi produse șl tehnologii supe
rioare, pentru perfecționarea și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 

în industrie se impune să se acorde o 
atenție deosebită dezvoltării bazei de ma
terii prime și energetice, realizării produc
ției fizice la toate sortimentele și in pri
mul rind a producției destinate exportului, 
folosirii mai bune a capacităților de pro
ducție, realizării la timp a reparațiilor și 
reviziilor, diminuării in continuare a con
sumurilor și valorificării superioare a ma
teriilor prime, materialelor, combustibili
lor șl energiei electrice.

In agricultură dispunem de r_ 
posibilități pentru obținerea unor 
tot mai bogate la toate culturile, muusiv 
producții mari în zootehnie, care să asi
gure sporirea contribuției acestui 
tant sector al economiei naționale 
voltarea generală a țării.

Va trebui să se acorde o mai ____
atenție creșterii productivității muncii, pe 
baza organizării științifice a producției și 
a muncii, a mecanizării și automatizării 
proceselor de producție. Anul 1987 trebuie 
să fie decisiv în trecerea la aplicarea în 
continuare a măsurilor stabilite' pentru 
perfecționarea și modernizarea proceselor 
de producție și a muncii în toate dome
niile. Este necesar, totodată, să se acorde 
o atenție sporită pregătirii cadrelor și for
ței de muncă, realizării unui nivel de cu
noștințe profesionale, tehnlco-științifice și 
culturale corespunzător noii etape de dez
voltare in care am intrat.

O Importanță primordială pentru dezvol
tarea generală a patriei prezintă înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a planuri
lor de investiții din domeniul energetic șl 
Industriei extractive, lucrărilor de reuti
lare și modernizare a capacităților de pro
ducție In funcțiune din industrie și a pro
gramelor din agricultură. Sînt necesare 
măsuri . pentru folosirea rațională a mij
loacelor materiale , și financiare, eliminarea 
cheltuielilor inutile și reducerea substan
țială a fondurilor pentru organizarea de 
șantier.

Participarea tot mai activă a României 
la schimbul de valori pe plan mondial im
pune realizarea cu prioritate și la un înalt 
nivel calitativ a producției pentru export, 
dezvoltarea cooperării în producție, înfăp
tuirea programelor stabilite in cadrul 
C.A.E.R., precum și a celor de lungă du
rată încheiate cu țările socialiste, cu alte 
state. Este necesar să se acorde toată 
atenția creșterii eficienței comerțului ex
terior, valorificării in mod corespunzător 
la export a produselor, a muncii poporu
lui nostru.

înfăptuirea integrală a prevederilor 
planului pe anul 1987 impune aplicarea 
fermă a măsurilor stability pentru func
ționarea în cele mai bune oondițil a meca
nismului economico-financiar, pentru așe
zarea fermă a activității tuturor unităților 
pe principiul autoconducerii muncitorești 
și autogestiunil. Trebuie acționat cu hotărî- 
re pentru folosirea deplină, cu randament 
ridicat a tuturor resurselor, reducerea sub
stanțială a creditelor de producție, respec
tarea riguroasă a normativelor stabilite în 
domeniul cheltuielilor materiale, a resurse
lor de muncă, a fondurilor și mijloacelor 
circulante și pentru perfecționarea în con
tinuare a sistemului financiar-bancar. Pe 
această bază, trebuie să se realizeze o creș
tere mal puternică a Rentabilității și benefi
ciilor, a eficienței economice in toate sec
toarele de activitate, a venitului național, 
a avuției Întregii noastre națiuni.

Sînt neoesare măsuri hotărite in vederea 
perfecționării in continuare a sistemului de 
retribuire pe baza acordului global și direct, 
In toate sectoarele de activitate, apllcînd 
ferm principiul socialist de retribuire, astfel 
ca veniturile oamenilor muncii să fie 
determinate nemijlocit de cantitatea și cali
tatea muncii, ca nimeni să nu poată realiza 
venituri fără muncă.

Va trebui să perfecționăm tn continuare 
formele de planificare și conducere unitară 
pe baza planului național unic al întregii 
activități, să se facă o cotitură radicală in 
stilul de muncă al ministerelor, centralelor 
și Întreprinderilor, în modul de conducere 
și rezolvare a problemelor ce apar in des
fășurarea procesului de producție, purtind 
Întreaga răspundere pentru realizarea pla
nului.

Noua etapă pe care o parcurgem impune 
ca, sub conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, să se asigure mal buna 
funcționare a consiliilor oamenilor muncii, 
adunărilor generale, astfel ca fiecare colec
tiv — In calitate de proprietar, producător 
și beneficiar, de participant direct la admi
nistrarea unei părți a bogăției naționale -y 
să poarte răspunderea pentru întreaga ac
tivitate din unitatea respectivă, aceasta să 
fie rezultatul glndiril creatoare, a modului 
angajant de acțiune al clasei muncitoare, al 
inginerilor, tehnicienilor, al Întregului nos
tru popor.

String unit In jurul partidului, al secreta
rului său general, președintele Republicii, 
tovarășul Nioolae Ceaușescu, Întregul nostru 
popor va acționa cu toată răspunderea pen
tru Înfăptuirea hotăririlor adoptate de Con
gresul al- XIII-lea al partidului, pentru în
deplinirea exemplară a planului pe 1987, 
care asigură continuarea și adlncirea 
procesului de modernizare șl dezvoltare in
tensivă a tuturor ramurilor șl sectoarelor de 
activitate, înaintarea fermă a României pe 
culmile progresului și civilizației socialiste 
și comuniste.

resurse și
• recolte 

. inclusiv
impor- 
la dez-

mare

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII 
ECONOMICE Șl SOCIALE

COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII

CONSILIUL DE MINIȘTRI

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ
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Avînd în vedere rezultatele ge
nerale bune în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, aș dori să adresez, 
cu acest prilej, cele mai calde 
felicitări tuturor oamenilor mun
cii, întregului nostru popor pentru 
realizările pe care le-am obținut 
în anul precedent și urarea de a 
face totul ca în 1987 să îndepli
nească în cele mai bune condiții 
planul pe acest an.

Stimați tovarăși,
Planul pe anul 1987 prevede 

continuarea dezvoltării în ritm 
înalt a economiei naționale. Atît 
planul, cit și programele pe care 
le-am adoptat anul trecut au fost 
larg dezbătute în organismele 
noastre democratice, în organele 
de partid. în Marea Adunare 
Națională — și sînt deci bine 
cunoscute.

In acest an va trebui să realizăm 
un ritm de dezvoltare a industriei 
de cel puțin 7—8 la sută. dar. con
form programelor pe care le avem, 
trebuie să obținem o creștere mai 
însemnată. Va trebui, de aseme
nea. să realizăm prevederile im
portante în agricultură. în reali
zarea obiectivelor noii revoluții 
agrare — asa cum trebuie să dez
voltăm și celelalte ramuri de acti
vitate. în mod deosebit, anul aces
ta trebuie să punem ordine si să 
soluționăm problemele din dome
niul energiei, prin punerea în pro
ducție a tuturor capacităților, prin 
realizarea reparațiilor de bună ca
litate și în termenele stabilite. în 
așa fel încât să asigurăm în tot 
cursul anului energia necesară și 
să intrăm în anul viitor cu un sis
tem energetic bine pus la punct. 
Avem tot ce este necesar si se im-. 
pune să fie luate măsuri deosebite 
în privința această- . ._ __

Sînt necesare măsuri în dome
niul mmaer și petrolier, pentru a 
realiza programele stabilite si a ob
ține chiar o producție suplimenta
ră. avînd în vedere că programul 
minier este cu mult sub prevederi
le planului cincinal.

Trebuie să acordăm o atenție 
deosebită problemelor reducerii 
consumurilor materiale sau. mai 
bine zis. încadrării în normele de 
consum energetice si materiale. în 
toate sectoarele de activitate. Este 
necesar, de asemenea, să asigurăm 
mărirea gradului de recuperare si 
refolosire a materialelor si a dife
ritelor subansamble. In general, 
trebuie să asigurăm reducerea fer
mă a cheltuielilor materiale, a 
cheltuielilor de producție. în con
formitate cu normele financiare pe 
care le avem pentru toate sectoa
rele de activitate.

Va trebui să trecem cu toată ho
tărârea la realizarea programelor 
de organizare si modernizare a 
producției, avînd în vedere că. în 
prima jumătate a acestui an, tre
buie să încheiem prima etapă a 
acestor programe si să trecem la 
cea de-a doua etapă — asa cum 
este bine cunoscut.

Trebuie să se revadă de către 
toate ministerele și organele cen
trale stadiul îndeplinirii acestor 
programe si să se treacă imediat 
la măsurile practice de realizare a 
lor și la urmărirea devansării în
făptuirii acestora.

Avem o serie de programe, dar 
nu se urmăresc, nd se acționează 
pentru îndeplinirea lor la timp. De 
aceea, insist : trebuie luate toate 
măsurile si urmărită saptămînal 
realizarea acestor programe. Lunar 

trebuie să se raporteze, pe obiec
tive. cum se realizează programele 
de modernizare și organizare. Am 
stabilit, de exemplu, programul de 
modernizare a sectoarelor calde — 
ce trebuia să fie încheiat pe în
treaga tară — și este necesar să se 
raporteze cum s-a realizat acest 
program, care trebuia să ne aducă 
o reducere serioasă a consumului 
și creșterea producției și a calității 
produselor, într-un sector foarte 
important de activitate.

Consider că este necesar ca toate 
ministerele, organele centrale. Co
mitetul de Stat al Planificării și 
Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologii să ia toate măsurile 
pentru a se asigura realizarea în 
cele mai bune condiții a progra
melor de modernizare și organiza
re mai bună a activității, cu tot 
ceea ce cuprind ele.

Am stabilit măsuri hotărâte în 
domeniul normării financiare, al 
creșterii eficienței, al reducerii 
stocurilor în diferite sectoare. 
Realizările sînt nesatisfăcătoare. 
Organele noastre financiare acțio
nează într-un ritm cu totul și cu 
totul necoreșpunzător pentru în
făptuirea tuturor acestor măsuri. 
Or, trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru ca măsurile sta
bilite în domeniul economico-fi- 
nanciar — ca o parte a moderni
zării si organizării pe baze noi a 
întregii activități — să fie, de 
asemenea, realizate în cele mai 
buhe condiții.

Trebuie să luăm măsuri hotărâte 
pentru aplicarea fermă a noului 
mecanism economic, a autocondu- 
cerii și autogestiunii în toate sec
toarele de activitate. Toate condu
cerile întreprinderilor, centralelor, 
ministerelor trebuie să înțeleagă 
că este o necesitate vitală func
tionarea în cele mai bune condiții 
a autoconducerii. autogestiunii, a 

clar — ca o expresie a răs-rtH’iK.xii 
proprietarilor, producătorilor și 
beneficiarilor, a oamenilor muncii, 
a întregului popor pentru buna 
gospodărire și desfășurare a între
gii activități.

Subliniez încă o dată că trebuie 
să luăm toate măsurile în vederea 
înfăptuirii dezvoltării intensive, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice. a în
făptuirii noii revoluții agrare — 
ca factori determinanți, hotărâtori 
pentru modernizarea și pentru ri
dicarea nivelului calitativ și teh
nic al tuturor produselor noastre.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm realizării programelor de 
ridicare a calificării profesionale, 
tehnice, a muncitorilor, a specia
liștilor din toate sectoarele de ac
tivitate. Avem nevoie de o ridi
care mai puternică a nivelului de 
cunoștințe pentru înfăptuirea mo
dernizării. pentru realizarea obiec
tivelor revoluției tehnico-științifice 
și ale noii revoluții agrare.

Ținînd seama de lipsurile care 
s-au manifestat în anul trecut in 
domeniul comerțului exterior, sînt' 
necesare măsuri hotărite in ve
derea realizării în cele mai bune 
condiții a planului în acest impor
tant sector de activitate. Trebuie 
să pornim de la faptul că, în 
acest an. trebuie să recuperăm o 
parte ,a nerealizărilor din comer
țul exterior din anul precedent. 
In generai, trebuie să stabilim, ca 
o normă obligatorie, că cel puțin 
50 la sută din meșterea produc
ției anuale trebuie să fie destina
tă exportului. Sub nici un mot’v 
nu trebuie să mai admitem 

creșterea nejustificată sub diferite 
forme a consumurilor ! Am discu
tat nu o dată că înfăptuirea pro
gramelor de ridicare a nive
lului de trai material și spiri
tual nu poate fi decît rezultatul 
dezvoltării generale a patriei, a 
forțelor de producție, a economiei 
naționale, că nu putem să consu
măm mai mult decât producem ! 
Este necesar să înțelegem bine că 
avem obligația să facem totul 
pentru a asigura mijloacele nece
sare în vederea dezvoltării, cu 
forțele proprii, a patriei noastre. 
Nu putem realiza nici un fel de 
dezvoltare economico-socială decât 
pe forțele proprii ! Aceasta nu 
înseamnă izolare, ci înseamnă o 
largă colaborare internațională — 
în cadrul C.A.E.R.-ului. cu toate 
statele socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu statele capitalis
te dezvoltate, cu toate țările lu
mii — dar o cooperare și o colabo
rare care să asigure dezvoltarea 
forțelor de producție, creșterea 
venitului național. Nu putem, sub 
nici un motiv și sub nici o formă, 
să gîndim cel puțin că se poate 
recurge la credite în vederea dez
voltării economico-sociale ! Expe
riența noastră proprie — dar si a 
altor țări — a demonstrat că. 
în general, creditele devin o pova
ră și o frînă în dezvoltarea eco
nomico-socială. în ridicarea nive
lului de trai al poporului !

Trebuie să dezvoltăm un co
merț echilibrat, să acționăm în 
așa fel- încît să lichidăm în cel 
mai scurt timp, în întregime, cre
ditele pe care le avem; Ne propu- 
nem ca. încă în primele luni ale 
acestui an, să plătim în avans 
cîteva sute de milioane dolari, și, 
pînă la sflrșitul anului, cel puțin 
un miliard de dolari. Trebuie să 
înțelegem că aceasta constituie o 
problemă a înseși dezvoltării eco- 
jțgmico-sociale, a ridicării nivelu- 
poporului.

Consider că este necesar să luăm 
toate măsurile pentru a pune mai 
multă ordine și disciplină în do
meniul investițiilor, pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a programelor de investiții din 
toate sectoarele. Trebuie să lichi
dăm rapid restanțele din anul pre
cedent și să luăm măsuri hotărite, 
în toate ministerele — mă refer 
îndeosebi la Ministerul Construc
țiilor, la organele de la Consiliul 
de Miniștri care se ocupă de in
vestiții și la Comitetul de Stat al 
Planificării — care să asigure 
aplicarea fermă a măsurilor stabi
lite și în acest domeniu.

Pe ansambiu — avînd în vedere 
problemele importante pe care le 
avem in toate domeniile, manifes
tarea unor lipsuri și neajunsuri — 
se impune să luăm măsuri hotărâte 
pentru lichidarea rapidă a stărilor 
de lucruri negative, pentru perr 
fecționarea conducerii și planifică
rii tuturQr sectoarelor de activi
tate. Am vorbit, nu o dată, că 
aceasta presupune creșterea rolu
lui conducerii unice în toate do
meniile, a ralului conducător al 
partidului, asigurarea întăririi 
proprietății de stat si cooperatis
te. ca factor hotărâtor pentru pro
gresul patriei noastre.

Se impune întărirea răspunderii 
în toate organele de conducere 
dm ministere și celelalte organis
me centrale, a conducătorilor aces
tora, îmbinînd în mod corespun
zător răspunderea colectivă cu răs
punderea personală a fiecăruia 
pentru domeniul său de activitate.

Trebuie să se înțeleagă bine că 
nimeni nu se poate ascunde la 
adăpostul conducerii colective. Fie
care poartă răspunderea și trebuie 
să acționeze atît pentru buna 
funcționare a organelor colective 
în toate domeniile, cît și pentru 
îndeplinirea sarcinilor, a obligații
lor ce-i revin fiecăruia în. sistemul 
conducerii democratice, colective, 
a activității.

Dacă un sector, un membru al 
unui colectiv nu lucrează cum tre
buie, el constituie o verigă slabă și 
afectează, fără nici o îndoială, 
buna (funcționare a colectivului și 
organismului respectiv. De aceea 
trebuie să acționăm cu toată hotă
rîrea în vederea bunei organizări 
și funcționări a organelor colecti
ve. a dezbaterii și adoptării ceilor 
mai bune hotărâri. dar și în ve
derea întăririi răspunderii fiecă
ruia în îndeplinirea neabătută a 
îndatoririlor ce-i revin, a sarcini
lor ce i-au fost încredințate.

Subliniez din nou necesitatea 
unei mai bune organizări a activi
tății în cadrul guvernului, a Bi
roului Executiv al Consiliului de 
Miniștri, a întăririi activității co
lective, dar și a răspunderii fie
căruia pentru sectorul său de acti
vitate.

Mai mult ca oricînd, trebuie să 
se imprime un spirit de înaltă răs
pundere, de exigență în întreaga 
activitate de organizare și bună 
repartizare a forțelor — de aceas
ta depinzînd, în fond, felul în care 
fiecare își va îndeplini atribuțiile 
și sarcinile pe care le are.

Spiritul revoluționar, comunist 
trebuie să se manifeste nu teore
tic, ci în felul în care fiecare își 
îndeplinește, în cele mai bune con
diții. sarcinile încredințate !

Să dezvoltăm puternic formele 
democratice, dar, mai cu seamă, să 
asigurăm buna funcționare a or
ganismelor democratice pe care 
h.caiir liisa ‘taevixrc •Ba-xuccm-w-cq» 
fel încît toate aceste organisme să 
funcționeze în cele mai bune con
diții.

In curînd încep adunările gene
rale în întreprinderi. Este necesar 
să dezbatem larg, cu proprietarii, 
cu producătorii și beneficiarii, în 
cadrul acestor adunări generale, 
problemele privind activitatea din 
toate domeniile. Să analizăm cum 
s-a realizat planul pe anul trecut, 
dar să dezbatem temeinic planul, 
programele pentru anul acesta și 
să se stabilească măsurile necesare 
în vederea înfăptuirii lor neabă
tute.

Este evident că se impune o 
creștere mai puternică a rolului 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii în conducerea tuturor sec
toarelor de activitate. Organele de 
conducere colectivă, consiliile de 
conducere trebuie să raporteze și 
să răspundă în fața adunării gene
rale de felul cum și-au îndeplinit 
obligațiile.

Adunările generale trebuie să 
•stabilească măsuri de înlocuire și 
de îmbunătățire a conducerilor în
treprinderilor, a consiliilor oame
nilor muncii, acolo unde acestea 
nu și-au îndeplinit în mod cores
punzător sarcinile pe care le-au 
avut.

In general consider că trebuie să 
luăm măsuri ferme pentru reali
zarea prevederilor legilor țării, ale 
statului, a hotărîrilor partidului cu 

; privire la rotația cadrelor din toa
te domeniile de activitate. Avem 
legi foarte bune pentru toate sec
toarele de activitate. Practic, în 

mod corect, din punct de vedere al 
rotației, aceste legi se aplică 
aproape numai într-un singur sec
tor — în domeniul învățămîntului. 
Trebuie să trecem cu hotărîre la 
aplicarea prevederilor legilor și în 
ce privește înnoirea și rotația ca
drelor, și în ce privește concursul 
la promovarea în muncă. Să asi
gurăm aplicarea fermă și organi
zarea corespunzătoare a concursu
rilor în ce privește cadrele. De 
asemenea, trebuie să aplicăm pre
vederile legii cu privire Ia peri
oada de probă, de 6 luni — și 
dacă, în această perioadă, se con
stată că, într-un domeniu sau al
tul, persoana respectivă nu cores
punde, trebuie înlocuită, fără nici 
o altă justificare !

Am spus, acum cîteva zile, că 
umanismul, spiritul de omenie nu 
înseamnă a trece cu vederea peste 
neajunsuri, peste lipsuri ; dimpo
trivă, aceasta impune exigență, 
fermitate în respectarea legilor și 
aplicarea lor. Nu facem un bine 
nici muncii, nici dezvoltării noas
tre, dar nici persoanei respective 
care nu reușește, nu este corespun
zătoare pentru un anumit domeniu 
de activitate ; avem destule alte 
domenii unde poate să lucreze. Nu 
se pot admite justificări de felul : 
..e un tovarăș bun, a recunoscut și 
poate o să se îndrepte" — și facem 
asta și peste un an. și peste doi. 
iar lucrurile continuă să meargă 
prost.

Consider că va trebui să anali
zăm cu toată temeinicia această 
problemă la următoarea plenară a 
Comitetului Central și să venim cu 
măsuri hotărâte de aplicare fermă 
a legilor și prevederilor statutului 
pe care îl avem. Aceasta este, do 
altfel, una din cerințele democra
ției muncitorești revoluționare.

Trebuie să acționăm cu mal 
multă răspundere în privința apli- 

munca și calitatea muncii fiecă
ruia. Din păcate, mai avem nu 
puține cazuri când conducători ai 
diferitelor sectoare. Inclusiv al unor 
ministere. încalcă acest principiu și 
caută tot felul de căi pentru a asi
gura unor oameni venituri fără 
muncă. Or, cointeresarea materia
lă în condițiile socialismului este 
strîris legată de aplicarea fermă a 
principiului retribuției după muncă 
și după calitatea muncii, iar acor
dul global pe care l-am stabilit 
asigură în bune condiții reali
zarea în viață a acestui principiu, 

în general, consider că trebuie 
să trecem cu toată hotărîrea la 
lichidarea în cel mai scurt timp a 
stărilor negative de lucruri, la 
aplicarea măsurilor șl înfăptuirea 
neabătută a planurilor și progra
melor de dezvoltare economică pe 
acest an.

Putem spune că anul acesta este 
hotărâtor pentru înfăptuirea în
tregului plan cincinal, ( pentru 
realizarea tuturor programelor de 
modernizare, de normare, de orga
nizare, inclusiv de aplicare a auto
conducerii și a noului mecanism 
economico-financiar. Să acționăm 
în așa fel încît, realmente,. să pu
nem ordine și disciplină în toate 
sectoarele de activitate !

Pornind de la rolul conducător 
al partidului, am menționat că 
lipsurile manifestate în diferite, 
sectoare sînt, în același timp, o 
parte a lipsurilor ce se manifestă 
în munca organizațiilor și organe
lor de partid, a felului în care ele 
își îndeplinesc rolul conducător în 

buna organizare și înfăptuire a 
planului și programelor în toate 
sectoarele. Munca de partid trebuie 
să fie apreciată nu după genera
lități, ci după realizarea programu
lui partidului de dezvoltare eco
nomico-socială, în care cuprindem 
și dezvoltarea științei, învățămân
tului, culturii, deci și ridicarea 
generală a nivelului de pregătire 
și de cunoștințe al tuțuror oameni
lor muncii, al poporului. Toate 
constituie un tot unitar, dar nu se 
poate să nu se înțeleagă că în cen
trul atenției trebuie să stea reali
zarea planului de dezvoltare eco
nomico-socială. Aceasta este pro
blema hotărâtoare a dezvoltării 
socialiste a patriei noastre.
'Se impun deci măsuri hotărâte 

pentru perfecționarea și creșterea 
răspunderii organelor de partid, 
întărirea controlului, dar mai cu 
seamă a activității de organizare 
și unire a eforturilor tuturor oa
menilor muncii în îndeplinirea în 
bune condiții a sarcinilor, in
clusiv a funcționării bune a orga
nismelor democratice.

•O dată cu ridicarea pregătirii 
profesionale, tehnice, științifice, să 
acționăm cu toată hotărârea și în 
direcția ridicării conștiinței revo
luționare, a formării omului nou, 
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului. Să așezăm 
la baza întregii noastre activități 
cele mai noi cuceriri ale științei, 
inclusiv din domeniul științelor 
sociale, ale cunoașterii umane în 
general, pornind de la faptul că 
marile transformări ce s-au pro
dus în lume, uriașele cuceriri ale 
științei și tehnicii au determinat 
modificări radicale în viața mon
dială, în abordarea unor probleme 
ale dezvoltării, ale înaintării ome
nirii spre un nou nivel economic 
și social.

Să pornim Întotdeauna de ia 
faptul că principiile socialismului 
nate posibilități de înțelegere mai 
bună a tuturor schimbărilor și ce
rințelor dezvoltării societății ome
nești, că numai pe baza principii
lor socialiste, ale socialismului 
științific, asigurăm înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare generală 
a patriei noastre, a socialismului 
și comunismului 1

Să perfecționăm toate domeniile 
noastre de activitate, să înnoim 
continuu formele de conducere a 
tuturor sectoarelor, înlăturând ceea 
ce este vechi și promovând cu în
drăzneală noul în toate sectoarele, 
dar pornind permanent de la con
cepția revoluționară, de la princi
piile socialismului științific.

In acest an vom avea Conferința 
Națională a partidului. Trebuie să 
luăm toate măsurile pentru a ne 
prezenta la Conferința Națională 
cu îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului și programelor 
din toate sectoarele, cu o creștere 
mai puternică a conștiinței revo
luționare, a forței materiale a pa
triei noastre, cu o întărire și mai 
puternică a forței partidului, a ro
lului său conducător în toate do
meniile de activitate !

Să avem permanent în vedere 
că înfăptuirea tuturor obiectivelor 
de dezvoltare economico-socială se 
poate realiza în bune condiții nu
mai prin întărirea unității între
gului popor în jurul partidului — 
forța politică conducătoare a în
tregii noastre societăți !

Aș dori. acum, cînd facem bilan
țul activității anului, trecut și dis
cutăm măsurile privind realizarea 

planurilor și programelor pe acest 
an. să adresez un călduros apel 
către clasa muncitoare, către țără
nime, intelectualitate, către toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, către întregul nostru 
popor de a acționa cu toată hotă
rîrea, de a face totul ca fiecare 
colectiv de oameni ai muncii să-și 
îndeplinească în cele mai bune 
condiții planul și programele, ast
fel încît fiecare unitate economico- 
socială, din toate sectoarele, să de
vină o puternică cetate a construc
ției socialiste, să-și aducă o con
tribuție puternică la înfăptuirea 
obiectivelor de realizare a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te. de înaintare a patriei noastre 
pe calea făuririi societății comu
niste. a întăririi continue a forței 
materiale și spirituale a întregii 
națiuni, a ridicării nivelului de 
trai material și spiritual, a întări
rii independentei si suveranității 
României!

Mă adresez activului șl tuturor 
cadrelor de partid și de stat de a 
acționa cu întreaga răspundere în 
îndeplinirea misiunii încredințate, 
a încrederii acordate de partid și 
popor, în buna realizare a planu
rilor și programelor de dezvoltare 
a patriei !

Mă adresez organizațiilor de 
partid și tuturor comuniștilor de a 
acționa cu toată hotărîrea în creș
terea rolului fiecărei organizații, a 
fiecărui membru al partidului în 
buna desfășurare a muncii în toate 
sectoarele de activitate 1

Să întărim continuu unitatea șt 
forța de luptă a partidului, spiri
tul revoluționar, să întărim unita
tea întregului popor, sub condu
cerea partidului nostru comunist 
— aceasta constituind garanția 
realizării în cele mai bune condi
ții a planurilor și programelor, 
a îndeplinirii hotărârilor Con
gresului al XIÎI-lea, a trecerii 

planul, hotărârile congresului și 
Programul partidului — pentru că 
numai așa partidul nostru, ca
drele de partid și de stat vor de
monstra că își îndeplinesc în mod 
corespunzător rolul pe care îl au 
în societatea noastră !

In acest spirit, consider că și 
Comitetul Central al partidului 
nostru, Comitetul Politic Executiv, 
Secretariatul Comitetului Central 
trebuie să acționeze cu mai multă 
răspundere și exigență revoluțio
nară în buna organizare și desfă
șurare a întregii activități.

Dispunem de tot ce este nece
sar. Avem asigurate condițiile 
tehnico-materiale, dispunem de o 
minunată clasă muncitoare, țără
nime, intelectualitate, care au de
monstrat că sânt gata să facă totul 
țpentru a realiza programul și 
obiectivele dezvoltării •patriei 
noastre. Avem un partid puternic. 
Acum, hotărîtor este felul cum 
vom acționa fiecare, pentru a 
asigura realizarea în cele mai 
bune condiții a acestor obiective.

Am convingerea că se vor trage 
toate concluziile șl fiecare, Ia locul 
său de muncă, va face totul pen
tru a-și aduce contribuția la reali
zarea programelor și a planului 
de dezvoltare economico-socială.

Cu această convingere, doresc să 
închei, adresînd întregului nostru 
partid și popor cele mal bune 
urări de împliniri, de realizare în 
cele mai bune condiții a planu
lui și programelor de dezvoltare 
pe acest an I (Aplauze puternice, 
prelungite).

Din peisajul Industrial al patriei
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EXPERIENȚA ÎNAINTATA LA iNDEMlNA TUTUROR!
în anii construcției socialiste, ți 

cu deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, poporul nostru 
a acumulat mari bogății materiale 
și spirituale — o industrie modernă, 
de mare capacitate și randament, 
înzestrată cu utilaje și tehnologii de 
vîrf, o agricultură în plin proces de 
creștere intensivă, orașe și sate 
reînnoite, un învățămînt și o cultură 
capabile să răspundă cerințelor de 
instruire și formare a omului nou 
— și, concomitent cu acestea, în 
procesul de edificare a noii orînduiri 
g-a acumulat o profundă și vastă 
experiență în toate domeniile. Aceas
tă experiență poate fi socotită ca 
una din bogățiile de mare preț ale 
societății noastre și, în același timp, 
un izvor de mare eficiență în 
amplificarea construcției socialiste în 
toate sectoarele activității materiale 
ți spirituale.

Nu există ramură sau sector al 
economiei naționale, domeniu de 
activitate, nu există întreprindere, 
unitate agricolă sau instituție, oraș 
sau comună în care, o dată cu 
neobosita activitate creatoare pentru 
realizarea obiectivelor partidului, să 
nu fi rodit o valoroasă experiență 
în organizarea și conducerea produc
ției, in formarea cadrelor, in dome
niul gospodăririi localităților, expe
riență ce s-a dovedit, nu o dată, a fi 
un aliat de nădejde și de nedespăr
țit in efortul colectivelor de oa
meni ai muncii pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin, pentru o nouă 
calitate, pentru o eficiență tot mai 
Înaltă. A pune în evidență experi
ența Înaintată, a acționa pentru adop
tarea măsurilor necesare aplicării și 
generalizării ei a devenit și trebuie 
«ă devină, în tot mai mare măsură, așa 
cum a subliniat în repetate rînduri 
secretarul general al partidului, un- 
domeniu prioritar al activității 
politico-organizatorice și educative 
a tuturor organelor și organizațiilor 
de partid.

Este un lucru bine știut — socie
tatea noastră socialistă prin însăși 
structura și relațiile sale de produc
ție are, între altele, ca o trăsătură 
distinctă și aceea că toate cuceririle 
științei și tehnicii moderne, tot ceea 
ce este nou șl valoros, tot ce în
seamnă experiență și inițiative îna
intate — fie în domeniul conducerii 
și organizării producției, al noilor 
tehnologii și metode de lucru, fie în 
domeniul vieții de partid sau vieții 
sociale — nu sînt „proprietăți" per-

sonale, nu rămîn închise tn seifuri, 
ci ele se află la dispoziția tuturor 
colectivelor, a tuturor celor ce mun
cesc. Prin natura societății noastre 
socialiste, prin puternicul spirit co
lectiv, de întrajutorare tovără
șească, nu există nici un fel , de 
secrete profesionale ale unor colec- 

' tive față de altele, ale unor oameni 
față de alții. Dimpotrivă, experi
ența cîștigată de un colectiv sau 
altul, într-o întreprindere sau alta, 
într-un județ sau altul poate circula 
liber, deschis, fără opreliști, ea de
venind un bun național, al întregului 
popor, și care servește intereselor 
întregii societăți, al dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării. Iată de ce,

locuri unele vizite și tntîlnirl pentru 
schimb de experiență au încă un 
caracter festivist, formal, și, ca 
atare, ineficient, în care fie că nu 
se aprofundează problemele supuse 
analizei, fie că schimbul de experi
ență se încheie o dată cu... înche
ierea lui. Or, important este ca după 
asemenea schimburi de experiență 
să se treacă de îndată la concreti
zarea și nominalizarea locurilor de 
muncă unde se poate aplica expe
riența Înaintată și trecerea concretă, 
efectivă la aplicarea noilor metode 
de muncă, a noilor tehnologii. Toc
mai de aceea, este de . datoria orga
nelor și organizațiilor de partid să 
acțipneze neobosit ca, pretutindeni,

Pregătirea adunărilor și conferințelor 
pentru dări de seamă și alegeri 

în organizațiile de partid 
— cu gîndul și privirea la viitor

așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „Este necesar să 
se treacă cu hotărîre la generali
zarea experienței pozitive. Avem in 
munca noastră rezultate bune. Să 
luăm măsurile necesare pentru a 
asigura generalizarea acestor reali
zări în întreaga țară".

Din practica de zi cu zi a activi
tății organelor șl organizațiilor de 
partid, din acțiunea convergentă a 
tuturor factorilor politici, organiza
torici, tehnici și educativi s-a înche
gat, la nivelul Întreprinderilor eco
nomiei naționale, o întreagă meto
dologie de punere în valoare a 
inestimabilului tezaur de experi
ențe, de inițiative și metode înain
tate de muncă. S-au făcut și se fac 
astfel multe lucruri bune — ss 
organizează sistematic schimburi de 
experiență, întilniri cu fruntași in 
producție, cu oameni de știință, vi
zite la diferite locuri de muncă, 
demonstrații practice, expoziții, sim
pozioane, consfătuiri, dezbateri etc. 
Dar este tot atît de adevărat că 
această activitate de profundă în
semnătate este minată încă, în unele 
locuri, de manifestări de formalism, 
inerție, de rutină, într-un cuvînt de 
ineficientă. Astfel, nu în puține

experiența Înaintată — lnțelegind 
prin aceasta tot ce se poate cuprinde 
în această sferă : tehnologii mo
derne, metode înaintate de organizare 
și modernizare a producției și a mun
cii, a conducerii, forme superioare 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale, soluții originale de folosire 
eficientă, economică a resurselor 
materiale, a energiei electrice, apli
carea cu rezultate superioare a me
canismului economic și financiar și 
multe altele — să fie cunoscută, 
însușită în mod real, să fie aplicată 
în condițiile specifice ale fiecărui 
loc de muncă. Iar cel mai bun 
cadru de analiză, de evaluare a 
muncii desfășurate în această di
recție trebuie să îl constituie adu
nările și conferințele pentru dări de 
seamă șl alegeri, care vor începe in 
curînd. Fâcînd bilanțul activității 
desfășurate, adunările și conferințele 
pentru dări de seamă și alegeri 
trebuie să reliefeze experiențele 
bune, metodele și inițiativele va
loroase ale coțectivului, să aprecieze 
cu insistență munca, preocupările 
comuniștilor, ale birourilor și comi
tetelor organizațiilor de partid, dar 
și să scoată la lumină, cu îndrăz
neală, neajunsurile care se mai

• •
Mai presus de premii prețuirea obștii

Faza de masă, pe localități, a ce
lei de-a Vl-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României" a ară
tat, din nou, că la sate există pu
ternice forțe artistice a căror afir- 
maro nfrîns Ipirata ele activitatea
de ediția precedentă — care evoluea
ză în această iarnă pe scenele cămi
nelor culturale din județul Alba con
stituie, fără îndoială, un argument 

• solid pentru o bogată și permanentă 
activitate culturală la sate in această 
perioadă.

Patru sute de locuri: 
toate ocupate !

Este Intru totul firească grija di
rectorului căminului cultural din co
muna Cricău, tovarășul loan Iacșa, 
ca manifestările organizate la cămi
nul cultural să aibă frecvență și ca
litate, condiții care pot asigura aces
tor acțiuni un ecou de durată în 
obștea satului. „Ne mai confruntăm 
cu unele greutăți gospodărești, mai 
sint unele necazuri in privința auto- 
conducerii, dar trebuie să găsim so
luțiile de a asigura căminului cultu
ral prestigiul unei veritabile institu
ții culturale, cu multiple funcții edu
cative. Acum, la căminul cultural 
este oarecare dezordine în urma unei 
„seri distractive pentru tineret", or
ganizată ieri, dar vor veni imediat 
ajutoare pentru a pregăti o nouă ac
tivitate : o întîlnire a cetățenilor, în 
cadrul „Tribunei democrației", pri
vind sarcinile de dezvoltare social- 
economică a comunei în acest an. 
Căminul nostru este încăpător, dis
pune de 400 de locuri. Nu toți locui
torii comunei, chiar dacă unii au stat 
în picioare, au putut vedea spectaco
lul alcătuit din montajul literar-mu
zical „Izbînzi pe plaiul românesc" 
(text scris de directoarea școlii, prof. 
Jakab Drăgan Doina) și programul 
brigăzii artistice a tineretului. Orga
nizăm spectacole mai scurte, adapta
te condițiilor de la sate. Cei care nu 
au putut participa ne-au cerut să re- 
programăm acest spectacol, pentru 
că doresc să vadă pe scenă, in cali
tate de interpreți, în cadrul monta
jului, pe medicul comunei, inginerul- 
șef de la cooperativa agricolă, unele 
cadre didactice. Avem auditoriu și 
la „Sfatul pedagogului", și la dezba
terile cu genericul „Legile țării — le
gile noastre". Ia medalioanele litera
re și prezentările de cărți".

Un activist redutabil: 
brigada artistică

Ca să afli lipsurile din activitatea 
culturală din comuna Galda de Jos,

trebuie să asculți brigada artistică 
a ...căminului cultural. Programul 
acesteia („Nouă nu ne este frică de 
autocritică", textier și instructor : 
prof. Gligor Udrea) abordează unele 
aspecte aje munoii culturale din^co- 
tuali ai comunei de la activitățile 'că
minului cultural ; manifestările de 
vedetism ale unor soliști și interpreți 
care caută să impună o anumită op
tică asupra spectacolelor ; brigada 
abordează, apelind la instrumentele 
sale — satira, umorul și gluma — și 
unele aspecte ale activității edilitar- 
gospodărești, ale muncii in coopera
tiva agricolă. „Dintre formațiile ar
tistice înscrise in festival, brigada 
noastră artistică se bucură de cea 
mai largă audiență, recunoaște tova
rășa Elena Pușcaș, directoarea că
minului cultural. De altfel, brigada 
noastră a participat și la un festival 
iriterjudețean de satiră și umor, de 
la Macea, județul Arad. Pe noi, bri
gada ne-a ajutat să alcătuim un grup 
vocal feminin cu cadre de la consi
liul popular, oficiul poștal, coopera
tiva agricolă de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor. Și ne-a 
adus public. Repetițiile pentru parti
ciparea la faza intercomunală a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei" se desfășoară cu... public. 
Aceasta ne-a determinat să progra
măm în ianuarie, pe lingă spectaco
lele de mai mică întindere, un nou 
spectacol al formațiilor căminului 
cultural : teatru (cu piesa „Vacanță 
la bunici" de Ion Băieșu), montajul 
literar-muzical (spectacolul „Patrie 
străbună, țară de eroi"), grupul vocal ' 
feminin, formația de dansuri, bri
gada artistică".

La Galda de Jos, ca și în alte co
mune ale județului, programul cămi
nelor culturale este completat cu ex
puneri și dezbateri în cadrul univer
sităților cultural-științifice, simpo
zioane consacrate unor aniversări is
torice importante, acțiuni cu cartea 
organizate de bibliotecă, film (pro
grame tematice, matinee), mese ro
tunde, seri de întrebări și răspun
suri pe teme ale educației materia- 
list-științifice (manifestări reunite 
de regulă tematic : „Omul și forțele 
naturii", „Descoperiri noi în dome
niul fizicii și chimiei", „Sectele reli
gioase și morala lor").

Scoateți formațiile 
din culise I

Este sesizabilă la mulți directori 
ai căminelor culturale din județ 
preocuparea de a imprima continui
tate activității culturale, așa cum am 
menționat, și prin reprogramarea

unor spectacole sau desfășurarea re
petițiilor cu public, fie prin înnoirea 
repertoriului unor formații care, 
după prima evoluție, riscă să se des
trame. Se urmărește astfel ca, după 
faza de masă a festivalului „Cintarea tn—.—formas', 
întrerupă, „ascunzîndu-se“ în culise, 
fie și in repetiții fără public, pentru 
„cucerirea" viitoarelor premii. Ambi
ția dobindirii premiilor este frumoa
să, dar ea nu trebuie să ducă la tra
gerea cortinei, la încetarea manifes
tărilor artistice pentru oamenii satu
lui. Din păcate, așa am constatat că 
se întimplă la Sintimbru. Aici, de la 
evoluția cejor 10 formații ale cămi
nului cultural la faza pe comună, a 
urmat o pauză de o lună in viața 
lor. Programul săptăminal al cămi
nului cultural nu este afișat (și nici 
întocmit), lăsîndu-ne să credem că 
totul se desfășoară sub semnul im
provizației, in ciuda asigurărilor di
rectorului căminului, că, totuși, 
lucrurile nu stau chiar așa. Intențiile 
de viitor despre care ne-a vorbit 
(inclusiv de revitalizare a corului din 
satul Totoi, unul dintre renumitele 
coruri sătești din județ) sint fru
moase și vor fi probabil transpuse în 
viață de noul director, tovarășul Eu
gen Toth. Cadrele didactice din co
mună, fiind fără excepție instructo
rii formațiilor artistice, au un rol im
portant în imprimarea unui ritm mai 
alert activității culturale. „La for
mațiile artistice cu instructori și in
terpreți, la universitatea cultural- 
științifică in calitate de lectori, la 
acțiunile bibliotecii, cadrele didacti
ce sînt prezente — ne asigură prof. 
Ioan Popa, directorul școlii generale 
din Sintimbru. Pe timpul vacanței 
școlare a fost mai greu să se adune...".

Vacanță Ia școală, vacanță și la 
căminul cultural. Am relatat acest 
episod întrucît el nu este specific 
numai comunei Sintimbru. Și în alte 
localități din județ există tendința 
ca, aproape exclusiv, activitatea că
minelor culturale să se confunde cu 
munca culturală din școli. Desigur, 
este greu de conceput viața cultu
rală a unei comune fără contribuția 
școlii, dar nu este firesc ca ea să se 
reducă la aceasta. Manifestările va
riate, în care este demn de a fi re
ținută preocuparea pentru calitate, 

multor

manifestă In această direcție. înseși 
dezbaterile din adunările și confe
rințele pentru dări de seamă și 
alegeri, fâcînd din problema expe
rienței înaintate un punct important 
și de interes, trebuie să stimuleze 
dezvoltarea in cadrul organizațiilor, 
a colectivelor de muncă a acelei 
atmosfere de larg și neobosit interes 
pentru depistarea, a tot ceea ce se 
dovedește prin rezultate, prin efici
ență nou, înaintat și valoros.

Adunările și conferințele pentru 
dări de seamă și al.egeri vor trebui 
să stabilească măsurile practice, de 
durată care să asigure, ca o practică 
permanentă și statornică a stilului 
și metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid, cunoaș
terea și preluarea experienței îna
intate și, în același timp, să asigure 
înlăturarea din drumul experienței 
înaintate spre generalizare a tu
turor obstacolelor, a atitudinilor de 
indiferență, de rutină șl birocratism 
întilnite chiar la unii oameni che
mați, prin atribuții și sarcini de 
serviciu, să stimuleze cunoașterea și 
generalizarea acestei experiențe.

Au procedat bine acele organizații 
de partid care în perioada pregătirii 
adunărilor șil conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri s-au ocupat 
de nominalizarea experiențelor îna
intate care interesează colectivul, 
precum și de stabilirea măsurilor 
practice, eoncrete, bine documentate 
și argumentate, cu responsabilități 
precise, pentru aplicarea la fiecare 
loc de muncă a acelor metode ce 
s-au dovedit profitabile pentru pro
ducție, pentru întreaga activitate a 
unității respective. Aceasta este ne
cesar cu atit mai mult cu cit, așa 
cum se știe, în această perioadă, din 
inițiativa secretarului general al 
partidului se desfășoară in întreaga 
economie ampla acțiune pentru per
fecționarea organizării și moderni
zării producției. Acest cadru deo
sebit de favorabil, care a stimulat 
puternic spiritul creativ, inovator al 
colectivelor de oameni ai muncii, 
trebuie folosit cu mai multă perse
verență de către organele și organi
zațiile de partid pentru cunoașterea, 
sintetizarea și generalizarea experi
enței înaintate, pentru asigurarea 
circulației mai rapide a noutăților 
tehnice, a informațiilor, a tot ceea 
ce s-a dovedit nou și 'valoros în 
modul de organizare a producției și 
a muncii, în domeniul tehnologiei, 
al 'cercetării științifice. Nu trebuie 
ca unele colective din întreprinderi 
să fie lăsate să investească eforturi 
materiale și de creație pentru a 

I căuta ceea ce s-a descoperit și ex
perimentat de mult, cu bune rezul
tate, in alte unități. Pentru că mai 
sint încă destule cazuri cînd unități, 
vecine chiar, obțin rezultate diferite, 
iar cei cu realizări slabe parcă nici 
nu și-ar da seama că dincolo de 
propria lor activitate există o. expe
riență pe care fără nici o cheltuială 
ar putea s-o preia și s-o aplice cu 
eficiență.

Iată de ce e necesar ca un punct 
important in planurile de măsuri ce 
vor fi prezentate și supuse dezba
terii și aprobării adunărilor și con
ferințelor pentru dări de. seamă și 
alegeri din organizațiile de partid să 
fie consacrat în mod expres — cu 
precizările, responsabilitățile șl ter
menele cuvenite — problemei cu
noașterii, aplicării și generalizării 
experienței înaintate. Iar antrenarea 
comuniștilor, ca și controlul siste- 
țnațțș aces-
a viitoarelor organe de conducere 
ale organizațiilor de partid. Ele tre
buie să asigure ca pretutindeni 
experiența Înaintată să poată fi 
fructificată și să rodească din plin 
pe o scară cit^mai largă, dînd și pe 
această cale noi impulsuri activi
tății de creație materială și spiri
tuală în toate domeniile de activi
tate. înfăptuirii la un înalt nivel 
calitativ a sarcinilor mari, impor
tante, stabilite de partid, de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, pentru cel 
de-al doilea an al actualului cincinal.

MEREU LA DATORIE-ÎN POSTURILE 
DE MUNCĂ Șl DE APĂRARE A CUCERIRILOR 

REVOLUȚIONARE ALE POPORULUI
In climatul de puternică însufle

țire patriotică, in care poporul 
român, angajat cu toate forțele sale 
în înfăptuirea mărețelor sarcini 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului și a prevederilor planu
lui de producție pe anul 1987, și cind 
țara întreagă a omagiat cu senti
mente de înaltă stimă, aleasă prețui
re și nemărginită recunoștință^ pe 
iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii, comandantul suprem al torțelor 
armate, cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere și a aproape cinci 
decenii și jumătate de eroică activi
tate revoluționară, are loc, in prima 
zi a lunii februarie, începerea nou
lui an de instrucție 
gărzilor patriotice.

Moment de referință . 
le patriotice — unități revoluționare 
înarmăte ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, una dintre importan
tele componente ale sistemului apă
rării naționale — noul an de instruc
ție și educație se va desfășura sub 
semnul comandamentelor majore ale 
actualului cincinal 1986—1990 și ale 
Directivei comandantului suprem 
privind accentuarea puternică a tu- 
turor laturilor calitative ale întregii 
activități productive și de pregătire 
militară.

Intr-o impresionantă unitate în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporul român a inceput al doilea 
an al actualului cincinal printr-o 
puternică angajare în muncă și luptă 
revoluționară, asigurînd astfel înflo
rirea și progresul susținut al patriei 
socialiste, întărirea capacității sale 
de apărare. In rfoua etapă de dez
voltare economico-socială a țării, 
prefigurată de documentele Congre
sului al XIII-lea al partidului, co
lectivelor de oameni ai muncii din 
județul Hunedoara le revin sarcini 
de mare importanță în înfăptuirea 
programelor speciale privind crește
rea contribuției lor la dezvoltarea 
bazei energetice și de materii prime 
a țării, sporirea productivității mun
cii, Îndeosebi în abatajele minelor 
și pe platformele siderurgice, îmbu
nătățirea calității cărbunelui, cocsu
lui și metalului, in continua perfec
ționare și aplicare a noului meca
nism economico-financiar, precum și 
în obținerea unor recolte mai mari 
și stabile și creșterea în acest fel a 
aportului agriculturii la îndeplinirea 
programului de autoaprovizionare 
teritorială.

însuflețiți de îndemnurile și orien
tările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, de 
minunata perspectivă deschisă de 
documentele partidului nostru, oame
nii muncii hunedoreni, avindu-i in 
frunte pe comuniști, obțin impor
tante succese? Față de realizările 
anului 1985, in anul trecut volumul 
producțlei-marfă industriale a fost 
mai mare cu 2.2 miliarde lei. reali- 
zindu-se mai mult cu 687 000 tone 
cărbune brut, 360 000 tone huilă spă
lată pentru cocs, 23 000 tone oțel, 
387 000 tone ciment. 5 500 mc prefa
bricate din beton, precum și alte în
semnate cantități de produse.

Aceste succese au fost posibile da- și statului nostru, aezvoitarn Wmal 
impetuoase și armonioase a tuturor 
ramurilor economiei naționale, per
fecționării neîncetate a noului me
canism economic, al autoconducerii 
și autogestiunii, a hotărîrii nestră
mutate a oamenilor muncii de a în
făptui exemplar sarcinile ce le revin 
în profil teritorial.

Poporul nostru, liber și stăpln pe 
soarta sa, iubitor de pace și progres, 
susține cu toată, tăria politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru.

Intr-o lume atît de complexă și 
contradictorie, cind, prin acumulările 
fantastice de cele mai felurite ar
mamente cu o mare forță de distru-

și educație a
pentru gărzi -
muncii de la

gere, are loc agravarea tot mai pro
nunțată a unor conflicte și stări 
tensionale în diferite zone geografi
ce, România socialistă a lansat o 
serie de inițiative și propuneri de 
dezarmare primite cu mult interes 
de popoarele iubitoare de pace și 
progres social.

Ca urmare a strălucitei și 
realistei inițiative a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Erou al Păcii, 
eminentă personalitate a lumii con
temporane. România socialistă a 
oferit întregii omeniri, in Anul In
ternațional al Păcii, un grăitor exem
plu al înaltei responsabilități politice 
față de soarta propriei națiuni și a 
tuturor popoarelor, hotărindu-se, 
prin votul unanim al întregii țări, 
reducerea cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor sale 
militare. România a îndemnat astfel, 
prin exemplul politic și semnificația 
reală a acestei decizii, la pași simi
lari, la luptă unită pentru a determi
na instaurarea unei politici de pace 
și ’ colaborare, de destindere și 
securitate în întreaga lume.

Pentru realizarea grandiosului 
program de dezvoltare- multilaterală

La deschiderea unui 
nou an de pregătire 
a gărzilor patriotice

a țării, adoptat de cel de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R., poporul nostru are 
nevoie de liniște și pace, de secu
ritate și colaborare 
Tocmai de aceea, 
actuale ale situației internaționale 
încordate, cînd are loc creșterea pe
ricolului unui război distrugător, re
marcăm preocuparea statornică a 
partidului și statului nostru, personal 
a comandantului suprem, pentru în
tărirea capacității de apărare a țării, 
în scopul salvgardării cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a inde
pendenței, suveranității și integrită
ții teritoriale a patriei. Edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și apărarea cuceririlor revo
luționare împotriva oricărei agre
siuni imperialiste sint două laturi 
inseparabile, indisolubil legate între 
ele. ale procesului revoluționar de 
făurire a 'societății socialiste și co
muniste. Fondatorul doctrinși mili
tare naționale de apărare a patriei, 
genialul strateg revoluționar, secre
tarul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, sublinia
ză că principiul fundamental al 
doctrinei militare românești constă 
în aceea că apărarea patriei repre
zintă o cauză și o operă a întregului 
popor.

în sistemul de apărare națională a 
patriei noastre, care are un caracter 
exclusiv defensiv, Un rol important 
revine gărzilor patriotice, care, pe 
lingă contribuția pe care o aduc la 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii, constituie puternice unități revo- 
apărarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului. La fel ca in toate jude
țele țării, in' județul Hunedoara, 
luptătorii gărzilor patriotice se afir
mă tot mai pregnant în vasta activi
tate productivă și in continua perfec
ționare a pregătirii pentru apărarea 
patriei. Sub conducerea permanentă 
a organelor și organizațiilor de 
partid, gărzile patriotice din județul 
Hunedoara se află angajate plenar în 
înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor 
cuprinse în Directiva comandantului 
suprem privind pregătirea militară, 
politico-educativă și pentru acțiune 
în perioada 1986—1990. Se poate 
aprecia că, în anul recent încheiat, 
gărzile patriotice au obținut rezultate 
bune și foarte bune la aplicații

internațională, 
in condițiile

exerciții tactice, la trageri, la in
strucția de specialitate, dovedind că 
sint gata oricind să indeplinească 
misiunile încredințate de coman
dantul suprem. In același timp, s-a 
acționat pentru continua consolidare 
a unităților și subunităților, pentru 
încadrarea tuturor cetățenilor apți 
într-una din formele de pregătire 
pentru apărarea patriei, ajungind ca 
luptătorii gărzilor patriotice să re
prezinte mai mult de jumătate din 
totalul celor cuprinși în formațiu
nile de pregătire pentru 
patriei.

Succesele, împlinirile 
pină acum constituie un 
factor mobilizator pentru 
unor mutații calitative în 
ridicare a măiestriei militare, in or
ganizarea și desfășurarea la Un înalt 
nivel calitativ a tuturor activităților 
de pregătire a gărzilor patriotice. 
Acțltjnind in spiritul indicațiilor, al 
ordinelor date de comandantul su
prem. de a acorda in continuare o 
atenție, deosebită perfecționării pre
gătirii gărzilor patriotice, statele 
majore, comandanții de subunități, 
locțiitorii politici și zecile de mii de 
luptători ce poartă cu mîndrie ecu
sonul tricolor ,al gărzilor patriotice, 
sub îndrumarea permanentă a orga
nelor și organizațiilor de partid, vor 
îndeplini și in acest an întocmai 
programul pregătirii militare. întă
rind și mai mult climatul de ordine 
și disciplină în toate unitățile și 
subunitățile.

Exprimînd hotărîrea fermă a tutu
ror comandanților, a statelor majore 
și a luptătorilor de. a munci cu și 
mai multă pasiune și elan revoluțio
nar. în anul 1987 și în întregul cincinal 
ne vom intensifica activitatea pentru 
a înfăptui integral și la un bun nivel 
calitativ sarcinile ce ne revin, din 
documentele partidului nostru șt din 
Directiva comandantului suprem in 
activitatea de producție și in pregă
tirea militară. In noul an de instruc
ție și educație a gărzilor patriotice 
avem ca obiective prioritare sarcinile 
indicate de comandantul suprem, 
orientate spre creșterea în continuare 
a capacității tie luptă, perfecționarea 
neîncetată a conducerii și a sistemu
lui- organizatoric, ridicarea calității 
pregătirii militare și politice, Îmbu
nătățirea și modernizarea bazei ma
teriale de instrucție, întronarea unui 
spirit de ordine și disciplină și a 
înaltei răspunderi a fiecărui luptător 
din gărzile patriotice. Milităm cu 
perseverență pentru -îmbunătățirea 
încadrării și perfecționării structurii 
gărzilor patriotice și consolidarea tot 
mai puternică .a subunităților, pre
gătirea mai temeinică a cadrelor, 
sporirea intr-o măsură crescîndă a 
calității și eficienței sprijinului 
acordat formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, 
amplificarea și adîncirea colaborării 
și cooperării cu celelalte componente 
ale sistemului apărării naționale, 
creșterea contribuției gărzilor patrio
tice la întărirea ordinii și disciplinei 
și a aportului lor Ia buna desfășu
rare a activității de producție in toa
te unitățile economico-sociale.

Urmind pilduitorul exemplu al to
varășului Nicolae Ceaușescu, condu- 

trMueit al partidului și 
statului, comandantul nostru suprem, 
luptătorii gărzilor patriotice de pe 
meleagurile hunedorene iși vor con
sacra întreaga energie și pricepere 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin ca proprietari, producători, be
neficiari și apărători ai valorilor ma
teriale și spirituale, dovedind că sint 
gata întotdeauna, in posturile de 
muncă și veghe ale patriei, să 
salvgardeze, umăr la umăr cu armata, 
cu Întregul popor, libertatea, inde
pendența. suveranitatea și integrita
tea României socialiste.

Radu BA1AN 
prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R., 
comandant al gărzilor patriotica

apărarea
dobîndite 
puternic 

obținerea 
continua

— —L

Al. PINTEA

Noi construcții de locuințe la Orăștie, județul Hunedoara Sandu Cristian

Economisirea la C.E.C. — mijloc avantajos 
de păstrare și sporire a economiilor bănești personale

încrederea populației In Casa de 
Economii și Consemnațiuni, insti
tuție cu vechi tradiții în țara noas
tră, care păstrează și sporește eco
nomiile bănești personale, este de
terminată și de numeroase drepturi 
și avantaje acordate pe diferite in
strumente de economisire ce se 
află permanent la dispoziția depu
nătorilor.

Astfel, In afara avantajelor spe
cifice fiecărui instrument de eco
nomisire pe care depunătorii îșl 
păstrează banii, aceștia beneficiază 
și de drepturile și avantajele gene
rale acordate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni tuturor depună
torilor.

Un prim și important avantaj pe 
care îl conferă economisirea orga
nizată prin C.E.C. îl constituie do- 
binzile și ciștigurile, care contri
buie Ia creșterea veniturilor bănești 
ale depunătorilor. Un alt important 
avantaj constă în faptul că statul

garantează depunerile populației Ia 
C.E.C.

In același timp, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni asigură secre
tul privind numele depunătorilor și 
ale titularilor, precum și operațiile 
efectuate.

In gama largă a avantajelor ge
nerale asigurate tuturor depunăto
rilor consemnăm totodată scutirea 
de impozite și de taxe a sumelor 
păstrate la C.E.C., a dobînzilor șl 
cîștlgurllor acordate ; dreptul de
punătorilor de a împuternici alte 
persoane să dispună de sumele de
puse la C.E.C., prin introducerea 
„clauzei de Împuternicire" și a 
„dispoziției testamentare" ; dreptul 
de condiționare a restituirilor ca și 
imprescriptibilitatea depunerilor, a 
dobinzilor și a ciștigurilor acordate 
de Casa de Economii și Consemna
țiuni, depunătorii avînd dreptul să 
dispună, timp nelimitat, de sumele 
depuse, de dobinzile și ciștigurile 
rezultate prin tragerile la sorți.

înscrise în programele 
cămine culturale din județul Alba în 
perioada de iarnă, se adresează tu
turor cetățenilor din comune', fiind 
realizate cu concursul tuturor forțe
lor artistice de la sate.

Stefan DINICA 
corespondentul „Scinteii

Pentru a răspunde dorințelor 
populației. Casa de Economii și 
Consemnațiuni — singura instituție 
autorizată să păstreze economiile 
bănești personale — oferă perma
nent o gamă variată de instru
mente de economisire, care sînt 
destinate să .satisfacă preferințele 
tuturor cetățenilor adepți ai chib- 
zuinței și spiritului gospodăresc.

Astfel, în afara libretelor de 
economii de diferite feluri, popu
lația are permanent la dispoziție 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri și 
conturi curente personale, iar cel 
mai mici depunători — elevii — In
strumente de economisire specifice 
vîrstei și preocupărilor lor. Prin- 
tr-o vastă rețea de unități care 
este răspfndită In întreaga țară, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
asigură o bună servire a tuturor 
depunătorilor, iar prin înființarea 
de unități șl puncte de servire 
C.E.C. în numeroase unități eco
nomice și instituții se asigură ser
virea oamenilor muncii chiar la 
locul lor de muncă, aceștia reali- 
zînd totodată și o importantă eco
nomie de timp.

i
* Oare vioara chiar o 

să dispară cu timpul ?
întrebarea parcă s-a 

întrupat din gerul ier
nii, la primii pași după 
despărțirea de profe
sorul Hermann Baier. 
Se lăsase seara peste 
orașul transilvan, tre
cătorii se retrăgeau 
spre case, dar profeso
rul era dintre puținii 
care mai aveau pină 
să-și încheie activități
le zilei. Se întâlnea cu 
comitetul de pregătire 
a „zilei vecinătății". 
(„Vecinătățile" consti
tuie o formă de cola
borare și întrajutorare 
obștească specifică zo
nei Sighișoara, cu ră
dăcini adinei in isto
rie ; cuprinzind locui
torii de pe aceeași 
ștradă sau grup de 
străzi, ele se ocupă 
de efectuarea munci
lor gospadăresc-edili- 
tare, organizează ma
nifestări cultural-edu
cative, oferă spriji
nul vecinilor in cazul 
unor întâmplări nedo
rite, dau glas opiniei 
intransigente In situa
ția unor încălcări ale 
normelor etice).

Iar dacă n-ar fi fost 
această treabă, puteau 
fi multe altele. Ori o 
repetiție a sextetului 
de suflători', ori un 
concert al cvartetului 
de flauturi, ori un tur-

neu al corului de ca
meră, pe care-l și diri
jează, formații afirma
te la diferitele ediții 
ale Festivalului națio
nal „Cintarea Româ
niei", bine cunoscu
te in Sighișoara și 
împrejurimi, ori ca
zul corului, cu afișul 
prezent și in turnee 
peste hotare. Iar dacă 
n-ar fi fost o impreju-

Cind are timp pentru 
toate ? Și, mai ales, e- 
nergie — la aproape 60 
de ani o asemenea în
trebare fiind perfect 
îndreptățită ?

— Asta mă și fasci
nează pe mine la tova
rășul Baier — spunea 
unul din secretarii ad- 
juncți ai comitetului 
municipal de partid : 
faptul că este neobosit.

șurați numai activități 
care vizează simțul es
tetic ! Aveți și atitea 
îndatoriri sociale...

— ...Nu sint multe. 
Au fost perioade in 
care am cumulat multe 
mandate și responsabi
lități — le numărasem 
odată, erau vreo 17 !

— Tocmai ! De unde 
atita forță ?

— Chiar cele mai a-

scenă. Există In „Nun
ta lui Figaro", de Mo
zart, un pasaj in care 
fagotistul ajută barito
nul. Făceam parte din- 
tr-o formație semisim- 
fonică. Tot de amatori, 
se înțelege, ca și inter
preta vocali. Eram cu 
toții indrăgostiți de 
frumos și, chiar fără 
pretenții de profesio
nalism, aspirăm spre

Puterea dragostei de frumos
rare artistică, putea 
avea de îndeplinit altă 
sarcină, primită bună
oară " ’ '
tulul județean, sau al 
celui municipal de cul
tură ' ’
listă 
cipă 
tea 
me 
întâlnire 
circumscripției electo
rale care l-au ales de
putat sau o întrunire 
a consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
germană. Ca să nu mai 
vorbim de munca prin
cipală — predarea ma
tematicii la liceul in
dustrial „Iosef Hal- 
trich".

in cadrul comite-

și educație socla- 
— pentru că parti- 
direct la activita- 
ambelor organis- 

putea fi o 
cu cetățenii

Încercam să-l caut 
de la telefonul unei în
treprinderi. Secretara, 
a fiind despre ce-i vor
ba, și-a oferit cu stă
ruință bunele oficii. 
Au mai fost citeva îm
prejurări in care i-am 
rostit numele. De fie
care dată, cei prezenți 
au ținut să-și exprime 
satisfacția de a-l cu
noaște. „Profesorul 
nostru ? Un om minu
nat ! Un om neobosit !“

— Chiar sinteți neo
bosit ?

— Ce să mă oboseas
că ? Dragostea de fru
mos ?

— Dar nu avem In 
vedere doar vioara, 
muzica, căci nu desfă-

parent prozaice munci, 
dacă le deSfășori in in
teresul oamenilor, cu 
gîndul la oameni, tot 
lucrări in slujba fru
mosului poți să le nu
mești. Există oare ceva 
mai frumos decit 
omul ? Fiecare om are 
ceva valoros in el, des
coperit sau nedescope
rit de ceilalți, de viață, 
de el însuși. Un gest 
poate rezuma în sim
plitatea lui toată fru
musețea existenței.

— Descrieți-mi un a- 
scmenea gest.

— Aș putea să vă 
dau multe exemple din 
activitățile edilitare, 
mă opresc insă la o 
scenă petrecută... pe

un nivel artistic cit 
mai înalt. Baritonul 
era de profesie brutar. 
Aria s-a încheiat cu 
succes și, în aplauzele 
publicului, baritonul a 
scos din sin un covrig 
și l-a agățat de fagotul 
colegului de orchestră. 
Era modul cel mai e- 
locvent, simbolic, în 
care a dorit să-și ex
prime recunoștința 
pentru un ajutor in 
numele frumosului.

— In numele acestei 
dragoste de frumos, 
ce v-ați dori mai mult 
și mai mult ?

— Ca mai 
tineri să învețe

— De ce 
vioara ?

mulți 
vioara, 
tocmai

— Pentru că mă tem 
să nu intre în declin. 
Instrumentele electro
nice sînt mai ușor de 
deprins, mai percu
tante, cuceresc lesne 
tinerii. Vioara cere 
muncă, multă muncă. 
Dar pentru cine are a- 
cuitate muzicală este 
de neegalat.

— Credeți atît de 
mult in forța muzicii ?

— Cred mult in forța 
frumosului.

...Ne-am 
prețuind pe 
delicata-i 
Oare chiar să dispară 

. vioara ? Să fi început 
declinul ei lin și inse
sizabil, retragerea în
ceată spre muzee și 
colecții, alături de cla
vecin sau piculină ? 
Oare va rămine doar 
o metaforă, ca lira ?

Imposibil. Tocmai 
pentru că incumbă 
muncă. Dintotdeauna 
munca a stat la baza 
adevăratei frumuseți, 
de la care a preluat, la 
rindul ei, vigoare. Căci 
frumusețea — nu nu
mai a unui chip, ci și 
a unei idei, a unei 
cauze, a unei îndato
riri, frumusețea satis
facției pentru un act 
meritoriu — inspiră 
întotdeauna forță, e- nergie.

Serqiu ANDON

despărțit 
moment 

neliniște.
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ÎN CAPITALĂ SI IN TOATE ZONELE UNDE A NINS ABUNDENT

Toți cetățenii
— prezenți la deszăpezire!

Cronica zilei DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI

Cu mijloace mecanice, cu lopeți, la acțiuni energice pentru asigurarea condițiilor 
normale de activitate în toate domeniile

In ultimele două zile, in Capitală și în alte zone din 
sudul țârii a nins, în unele locuri chiar abundent, 
zăpada depusă înregistrind cote de natură să producă 
perturbări în activitatea cotidiană, în desfășurarea 
circulației, a vehiculelor și pietonilor. Se cuvine însă 
remarcat că aproape pretutindeni în zonele unde s-au 
produs căderi de zăpadă mai accentuate, organele • 
locale - dovedindu-se bine pregătite din timp - au 
trecut operativ, împreună cu cetățenii, la acțiunile 
necesare deszăpezirii, in peisajul Capitalei, ca și al 
altor localități din zonele unde a nins mai intens și-au 
făcut apariția mijloacele mecanizate de deszăpezire. în 
același timp, numeroși cetățeni au ieșit în stradă cu 
lopețile pentru descongestionarea arterelor de circulație, 
a căilor de acces, la locurile de muncă, a intrărilor și 
spațiilor dintre blocuri.

Desigur, ținînd seama de cantitățile de zăpadă 
căzute, ar fi de neconceput ca acțiunile de deszăpe
zire să fie lăsate exclusiv pe seama primăriilor. 
Aceasta cu atît mai mult, cu cit în diferite cartiere, 
pe anumite străzi, mijloacele mecanice de deszăpezire 
nici nu pot avea acces.

Cerința principală și imediată este ca toți cetățenii 
Capitalei și ai localităților unde au căzut ninsori să iasă 
in stradă neintirziat, la acțiuni de deszăpezire, la 
curățirea trotuarelor și părții de carosabil din fața 
propriilor locuințe. Sint acțiuni in propriul interes al

cetățenilor: numai asigurind deszăpezirea neîntîrziată 
a tuturor străzilor se pot crea condiții pentru desfășu
rarea normală a activității economico-sociale, pentru 
asigurarea aprovizionării unităților comerciale, pentru 
circulația normală a transportului în comun, a pie
tonilor.

Totodată, trebuie subliniat că este vorba nu numai 
de o cerință a spiritului civic, ci și de o obligație 
legală impusă prin Legea nr. 10 din 1982, potrivit 
căreia cetățenii orașelor și satelor, lucrătorii din 
unitățile socialiste trebuie să participe activ la des
congestionarea arterelor de circulație, la deblocarea 
spațiilor de producție, a instituțiilor de interes social, 
a unităților comerciale, lată de ce deputății, asocia
țiile de locatari, comitetefe cetățenești, organizațiile 
obștești din cartiere, fără a aștepta nici un fel de 
indicații speciale sau semnele de „start" trebuie să-i 
mobilizeze pe toți cetățenii la acțiunile de deszăpezire.

in mod deosebit se impun acțiuni energice în zonele 
platformelor economice, înspre și in incinta întreprin
derilor industriale, ca și a unităților agricole, spre a 
nu se afecta cu nimic circulația, accesul la intrări 
și ieșiri, pentru înlăturarea neintîrziată a stratului de 
zăpadă de pe acoperișurile halelor sau magaziilor, 
din spațiile intrauzinaie etc.

lată cîteva din acțiunile întreprinse in acest sens 
de oamenii muncii și edilii din Capitală și din alte lo
calități.

BUCUREȘTI

Toți cetățenii, 
alături de edili - 

prezenți ia acțiunile 
de deszăpezire

Ninsorile din ultimele zile au 
scos pe marile artere ale Capitalei 
sute de mijloace mecanizate de 
deszăpezire. Drept urmare, trans
porturile economice, precum și de 
pasageri s-au desfășurat normal. 
Remarcăm deci măsurile prompte 
ale edililor care nu s-au mai lăsat 
„surprinși" de acest fenomen firesc 
al iernii. De la I.T.B. sîntem inform 
mâți că se acționează in continuare 
cu 24 plugurinperie, 4 împrăștie- 
toare de materiale antiderapante, 
3.3 depanatoare și alte utilaje, 
funcționînd cu schimburi întărite.

Acestor eforturi li se adaugă ac
țiunile cetățenilor. în zona Gării 
de Nord, pe marile artere de circu
lație Magheru, Ana Ipătescu, Nico- 
lae Bălcescu, Ștefan cel Mare, Mi
hai Bravu, Colentina, Rahova, 
Giurgiului etc. mii de cetățeni au 
ieșit ieri cu lopeți pentru curățarea 
trotuarelor și rigolelor din fața 
blocurilor.

Există însă și zone ale Capitalei 
unde spiritul civic in îndeplinirea 
acestei îndatoriri legale a fost ab
sent. Pe strada Jiului, din cartierul 
„Pajura", pe străzile „Medic Zlă- 
tescu" sau „Țepeș Vodă" din car
tierul „Vatra Luminoasă", pe alte 
străzi, singurii care au ieșit la cu
rățarea zăpezii de pe trotuare au 
fost... lucrătorii unităților comer
ciale. De ce au lipsit cetățenii de 
la această îndatorire ? Căci zăpada 
a căzut nu numai în fața magazi
nelor, ci și a blocurilor.

Este de datoria asociațiilor de lo
catari, a organizațiilor obștești din 
cartiere, a deputaților. a consiliilor 
populare de a-i mobiliza pe toți 
cetățenii la acțiunea de deszăpe
zire, contribuind astfel la asigura
rea unei activități economico-so
ciale normale în Capitală.

TELEORMAN

întreaga activitate 
economico-socială 

se desfășoară 
normal

Pe marile platforme industriale 
din Alexandria, Turnu-Măgurele. 
Roșiori de Vede, ca și în schelele 
petroliere de la Videle și Poeni 
numeroși oameni ai muncii au 
descongestionat căile de acces spre 
incintele tehnologice și depozitele 
de materiale, astfel incit activita
tea de producție se desfășoară nor
mal — ni se relatează de la co
mandamentul special pentru des
zăpezire.

Importante forțe mecanice — 
gredere semipurtate, buldozere, 
autofreze etc. — au fost mobilizate 
incă din noaptea de joi spre vineri

cinema
• Declarație de dragoste. Liceenii : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 13; 17
O Joi, după ploaie — 11; 13; 14.45 ; 
Liceenii — 8.45; 16,45; 19 : DOINA
(16 35 38)
• Domnișoara Aurica : UNION
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Misterele mărilor : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11: 13; 
15; 17; 19, AURORA (35 04 66) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Acțiunea Topolino : DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA

Imagini ale spiritului gospodăresc întîlnite ieri pe străzile Capitalei 
Foto : Sandu Cristian

pentru curățirea zăpezii de pe șo
seaua națională Alexandria — 
București, precum și pe șoselele 
județene. Traficul feroviar se des
fășoară, de asemenea, în condiții 
bune, comandamentele de pe liniile 
Roșiori de Vede — Videle. Zimni- 
cea — Alexandria — Roșiori de 
Vede, Videle — Drăgănești-Vlașca 
și Roșiori de Vede — Turnu Măgu
rele acționează permanent pentru 
curățirea macazelor și a peroa
nelor.

în comunele județului se ac
ționează îndeosebi în sectoarele 
zootehnice, urmărindu-se buna 
funcționare a instalațiilor de ali
mentare cu apă și preparare a hra
nei, crearea unor stocuri de furaje 
pe 4—5 zile în apropierea adăpos
turilor. La toate fermele s-a orga
nizat permanența cadrelor de con
ducere și specialiștilor care urmă
resc buna desfășurare a activității, 
inclusiv livrarea ritmică a produ
selor la fondul de stat.

De remarcat larga participare a 
tuturor cetățenilor județului care 
asigură în mod organizat înlătu
rarea zăpezii de pe arterele de cir
culație din localități, de pe căile 
de acces spre unitățile comerciale, 
spre instituțiile de interes social. 
(Stan Ștefan).

CĂLĂRAȘI

Mic și mare, 
toți cetățenii 
județului - 

la deszăpezire
„Cantitățile mari de zăpadă că

zute mai ales în noaptea de joi 
spre vineri ar fi putut afecta in- 
tr-o oarecare măsură arterele de 
circulație, căile de acces spre uni
tățile economice, comerciale, spre 
instituțiile de interes social. Dar

MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Salamandra : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii î CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; lh
• Iartă-ne .prima iubire : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Toate pinzele sus : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Apașii î FEROVIAR (50 51 40) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Du-te și vezi ; MIORIȚA (14 27 14)
— 9’12’15* *18

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 ianuarie, ora 20—3 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
rece, geroasă noaptea și dimineața, in 
prima parte a intervalului, mai ales in 
centrul țării. iar cerul variabil, cu 
înnourări mai pronunțate în regiunile 
nordice, iar în partea a doua a in
tervalului, în cele sudice și sud-estice. 
Precipitații sub formă de ninsoare vor 
cădea, local, la început în regiunile din 
nordul țării, apoi în est și sud-est. In 
rest, ninsori slabe izolate. Vîntul va

După cum comunică Institutul de 
Meteorologie și Hidrologie, luna fe
bruarie va fi, din punct de vedere ter
mic, mai rece decît în mod obișnuit. 
Regimul pluviometric se va încadra, în 
general, în limite normale. ' Cantități 
mai însemnate de precipitații se vor 
înregistra în regiunile sudice și ceva 
mai reduse în centrul țării. Frecvent, 
vintul va prezenta intensificări în sud- 
estul teritoriului.

în intervalul 1—10 februarie vremea 
va fi rece, geroasă noaptea și* diminea
ța. Cerul va fi mai mult acoperit in 
primele zile, cînd vor cădea ninsori, 
îndeosebi în sudul și estul țării, unde 
vîntul va viscoli local zăpada. In par
tea a doua a Intervalului, cerul va de
veni variabil, iar ninsorile se vor sem
nala pe zone mai restrînse. Spre sfîr
șitul decadei, vintul se va intensifica 
din nou în regiunile sud-estice, visco
lind trecător zăpada. Temperaturile 
minime vor fi'cuprinse între minus 18 
șl minus 8 grade, mal coborîte sprs 
mijlocul decadei. Iar cele maxime, în 
feneral, între minus 10 șl zero grade, 
n vestul șl centrul țării, local se va 

produce ceață.
Intre 11—20 februarie, vremea va fi

Ieri a avut loc Ia București, in pre
zența reprezentanților Federației In
ternaționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.) și Federației Internațio
nale de Handbal, tragerea la sorți a 
formațiilor participante în cadrul 
celor patru grupe, la Campio
natul mondial universitar de hand
bal masculin (ediția a X-a, jubilia
ră) — ce se va desfășura în țara 
noastră, in perioada 30 mai — 8 iu
nie a.c., in organizarea Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și F.I.S.U.

Componența grupelor preliminare 
ale campionatului este următoarea : 
grupa A : România, Algeria, Bulga
ria, Elveția (la Timișoara) ; grupa B: 
Iugoslavia. Polonia. Turcia, Brazilia 
(la Cluj-Napoca); grupa C: U.R.S.S., 
S.U.A., Japonia, Israel (la Iași) ; 
grupa D : R.F. Germania, Coreea de 
Sud, Austria, Ungaria (la Galați). 
Primele două formații se califică în 
două grupe semifinale, ale căror 
partide se vor disputa la Timișoara 
și, respectiv, Iași, iar celelalte vor

♦
• Ultimele meciuri din grupele

sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la ba-chet femi
nin s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Primigi Vicenza — Partizan 
Belgrad 97—72 (44—40) ; Dinamo
Novosibirsk — Universitatea Cluj- 
Napoca 95—72 (44—37) ; Levski Spar
tak Sofia — Agon Diisseldorf 92—87 
(45—39) ; S.F. Versailles — Sparta 
Praga 69—60 (35—30), In semifinale 
se Vor disputa partidele (tur-retur, 
la 19 și 26 februarie) : Primigi Vi
cenza — Agon Dusseldorf și Dinamo 
Novosibirsk — Levski Spartak Sofia. 
Finala competiției este programată 
la 12 martie, la Salonic.
• Proba feminină de slalom spe-

Jospeh Prunner — contrabaslst vir
tuoz șl pedagog. Interpretează : Ște
fan Thomasz, Ion Ghițâ, cvartetul 
„Mobile" — 18
• Opera Română (13 18 57) : Evghenl 
Oneghin — 18
• Teatrul de operetă (14 89 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Victoria 
și-ai el husar — 18,30
• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul Spor
turilor șl Culturii) : „Melodii ’86“. 
Concert-concurs de muzică ușoară 
românească și recitaluri — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnațil — 18 : (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineață pierdută 
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Ana- 
Lia — 18,30

O Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17 f 19
• Acrobatele : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
O Păsările iși Iau zborul : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19 

aceasta nu s-a întîmplat. Activita
tea economico-socială in întregul 
județ se desfășoară normal" — ne 
spune tovarășul Constantin Dumi
trescu, prim-viccpreședinte al Co- 
mitetulur executiv al Consiliului 
popular județean.

Cîteva din măsurile și acțiunile 
comandamentului județean pentru 
deszăpezire, întreprinse chiar in 
timpul nopții de joi : ® întregul 
personal tehnico-administrativ de 
la Combinatul siderurgic din Călă
rași, de la toate întreprinderile a 
fost mobilizat pentru înlăturarea 
zăpezii de pe căile de acces spre 
punctele tehnologice și de pe căile 
de transport interuzinal • căile 
spre bazele furajere de la unită
țile zootehnice au inceput să fie 
curățite încă din cursul nopții, toți 
specialiștii acestor unități veghea
ză la buna funcționare a căilor de 
aducțiune a apei și a puhctelor de 
pregătire a hranei animalelor 
ft deputății, președinții asociațiilor 
de locatari au ieșit încă dis-de-di- 
mineață la mobilizarea cetățenilor 
pentru degajarea căilor de acces 
spre unitățile comerciale, sanitare 
și spre școli • contribuția cetățe
nească masivă la activitatea de 
deszăpezire a Înlocuît în bună mă
sură folosirea utilajelor mecanice 
ft elevii tuturor școlilor din județ 
și-au făcut ora de „educație fizică" 
muncind la deszăpezire • toate lo
calitățile, sau sectoarele din muni
cipiu au fost „sectorizate", iar 
membrii comandamentelor de des
zăpezire au repartizat pe fiecare 
cetățean apt de muncă porțiuni și 
sarcini precise de deszăpezire.

Ninge însă în continuare. Expe
riența anului trecut și a acestui an 
arată Că este mult mai ușor și mai 
util ca zăpada să nu fie lăsată să 
se așeze în straturi mari, mult mai 
greu de înlăturat. Astfel îneît, toți 
cetățenii județului, de ia mic Ia 
mare acționează pentru deszăpe
zire. (Mihail Dumitrescu).

• Oliver Twist : SALA MICA A PA
LATULUI — 17.15; 19,30, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 14,15; 16.3Q; 18.45
• 100 000 pentru complicitate : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Titanic vals — 18 ; (sala am
fiteatru) : Poveste din Hollywood — 
18 ; (sala atelier) : D-ale carnavalu
lui — 15
• Filarmonica „George Enescti" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Maeștri 
ai artei interpretative românești".

Tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prim 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
primit vineri delegația Federației In
ternaționale a Sportului Universitar 
(F.I.S.U.), condusă de Roch Campa
na, secretarul general al F.I.S.U., 
care a participat la tragerea la sorți 
a formațiilor înscrise la cea de-a 
X-a ediție jubiliară a Campionatului 
Mondial Universitar de Handbal 
masculin, ce se va desfășura în țara 
noastră, în perioada 30 mal—8 iu
nie a.c.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat rolul .ee revine sportului univer
sitar, sportului in general, in culti
varea valorilor umane, in educarea 
tinerei generații, contribuția sa la 
întărirea prieteniei și colaborării în
tre popoare, între toți tinerii lumii.

tv
13.00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (partial 

color) • „Floarea cîntului, floarea 
dorului44 — melodii populare 
• Gala desenului animat O O ac
țiune de mare interes economic 
și cetățenesc — recensămlntul 
animalelor domestice • O planetă

Din partea Inspectoratului General al Miliției 
— Direcția Circulație 

COMUNICAT
Datorită căderilor abundente de 

zăpadă din ultima perioadă, care în
greunează circulația pe drumurile 
publice, începind cu data de 30 ia
nuarie 1987 se interzice circulația 
autovehiculelor proprietate personală 
și pe raza municipiului București și 
a Sectorului agricol Ilfov.

vremea

VREMEA ÎN LUNA‘FEBRUARIE

INFORMAȚII SPORTIVE

LA BUCUREȘTI A AVUT LOC
Tragerea la sorți a grupelor preliminare ale 

campionatului mondial universitar de handbal masculin

Relevîndu-se rezultatele deosebite 
obținute de sportivii români în com
petițiile internaționale, prestigiul de 
care se bucură sportul românesc in 
ansamblul mișcării sportive interna
ționale, a fost evidențiată parti
ciparea activă a țării noastre la 
acțiunile organizate de forurile spor
tive internaționale, de F.I.S.U., con
tribuția sa la promovarea idealurilor 
de pace și colaborare.

A fost exprimată convingerea că 
această amplă manifestare a tinere
tului universitar se va înscrie ca un 
eveniment sportiv de seamă, mar- 
cînd un aport major la Creșterea 
prestigiului sportului românesc, a 
bogatelor tradiții sportive naționale, 
a sportului universitar. în general la 
dezvoltarea sentimentelor de priete
nie dintre tinerii din întreaga lume, 
a luptei lor pentru înfăptuirea nă
zuințelor lor de a trăi intr-o lume 
a păcii, înțelegerii și colaborării.

de flori • Marile momente ale 
baletului • Telesport — anul spor
tiv internațional 1986

14,40 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Teleenciclopedia (color) • Artă 

plastică românească • Univers și 
materie • Breviar • Din Istoria 
civilizațiilor

19,45 Muzică ușoară românească (color)
20,35 Film artistic. „Nepotul din pro

vincie"
22,20 Telejurnal

începind cu aceeași dată, se inter
zice circulația autoturismelor pro
prietate socialistă destinate transpor
turilor de persoane.

Transporturile de persoane în In
teresul serviciului se vor efectua nu
mai cu autoturisme de teren, auto
rizate în acest sens.

sufla slab pînă la moderat, cu Intensi
ficări izolate în sud-estul țării în par
tea a doua a intervalului. Temperatura 
aerului în creștere ușoară spre sfîrșit. 
Minimele vor fi cuprinse, în general, 
între minus 22 și minus 12 grade, mai 
coborîte în primele nopți în centrul 
țării, dar mai ridicate in sud-est și 
sud-vest, iar maximele între minus 13 
și minus 3 grade. Local ceață cu de
punere de chiciură. în București : Vre
mea va fi rece, geroasă noaptea și di
mineața în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Va ninge tem
porar în a doua parte a intervalului. 
Temperatura aerului în ușoară creș
tere, spre sfîrșitul intervalului. Mini
mele vor oscila, în general, între minus 
14 și minus 8 grație, iar maximele în
tre minus 8 șl rrfinUs 4 grade. Dimi
neața, ceață și chiciură.

închisă în sudul șî estul țării. în cele
lalte regiuni, cer variabil. Vor cădea 
ninsori locale, mal însemnate cantita
tiv în ultimele zile în regiunile sudice, 
unde șl vîntul se va intensifica, visco
lind zăpada. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 15 și minus 5 
grade, mai coborîte, sub minus două
zeci de grade, în centrul șl nordul ță
rii, iar ceie maxime intre minus 8 și 
plus 2 grade, ușor mai ridicate în ves
tul țării. Frecvent se va produce ceață.

în perioada 21—28 februarie vremea 
se va încălzi ușor șl treptat. îndeosebi 
în vestul țării. Cerul va prezenta în
nourări accentuate în regiunile sudice 
și cele vestice. Vor cădea ninsori locale 
în primele zile, condițiile fiind favora
bile transformării lor în ploaie spre 
sfîrșitul intervalului, începind din vest. 
Pe alocuri se va produce polei. Vîntul 
va mai prezenta unele Intensificări în 
regiunile sud-estice. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 10 și 
zero grade, local mai coborîte în pri
mele nopți, iar cele maxime între 
minus 4 și plus 6 grade, In creștere 
ușoară în ultimele zile. Local se va pro
duce ceață.

(Agerpres)

evolua In turneul de consolare, finala 
urmind să aibă loc la București.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, reprezentanții organizatorilor 
Campionatului au subliniat speranța 
că ticeastâ manifestare va constitui 
o nouă contribuție la cultivarea 
prieteniei și înțelegerii între toți ti
nerii, la înfăptuirea nobilelor aspira
ții ale tinerei generații universitare 
din întreaga lume, la întărirea luptei 
pentru pace, pentru salvgardarea 
vieții pe Pămint. A fost exprimată 
convingerea că această prestigioasă 
manifestare sportivă constituie o 
nouă expresie a preocupării con
stante a întregii noastre societăți, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu de a 
crea tineretului cele mai bune con
diții pentru formarea și afirmarea 
sa multilaterală, pentru valorifica- 
rea bogatelor tradiții sportive națio
nale. cit și a celor de organizare in 
România a unor mari competiții in
ternaționale, prilej de intărire a 
prieteniei și colaborării dintre tinerii 
din intreaga lume.

(Agerpres)
*

cial (pentru combinata alpină) din 
cadrul Campionatelor Mondiale de 
schi ce se desfășoară în stațiunea el
vețiană Crans-Montana, a fost cîști- 
gată de americana Tamara Mckin- 
ney, cronometrată în două manșe cu 
timpul de 1’25”18/100.
• Proba masculină de slalom u- 

riaș desfășurată pe pîrtia de la 
Sella Nevea (Italia) a revenit aus
triacului Karl Thaler. înregistrat în 
cele două manșe cu timpul de 2T3” 
67/100. In clasamentul general al 
„Cupei Europei" conduce vest-ger- 
manul Armin Bittner (82 puncte), 
secundat de japonezul Tetsuya Oka- 
be (81 puncte).

• Teatrul de comedie (16 64 80) : Pe- 
titoarea — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 93, 
sala Magheru) : Floarea de cactus 
— 18
• Teatrul Giuleștl (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Jean, fiul Iui Ion — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18,30 ; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Trei iezi 
cuculețl — 15
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 15; 13,30

Ziarul „L’UNITA" a publicat recent un document al P.C.I., consacrat 
problemelor celor mai presante ale vieții internaționale, și in primul rind 
păcii si dezarmării. Documentul sintetizează pozițiile și ideile comuniști
lor italieni privind oprirea cursei înarmărilor și trecerea la realizarea 
unor măsuri concrete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nu
cleară. înfăptuirea unui sistem trainic de securitate și cooperare in Euro
pa și in lume.

Politica de securitate a unei țări 
— se arată în document — repre
zintă o garanție a dezvoltării ei 
libere și independente. De cînd a 
apărut arma atomică și pe măsură ce 
s-au acumulat imense arsenale nu
cleare, este în joc însăși supraviețui
rea umanității. Mișcarea muncito
rească și socialistă a luptat întotdea
una de-a lungul istoriei sale pentru o 
lume fără arme și fără războaie. în 
prezent, sîntem puși însă in fața 
unei gigantice curse a înarmărilor, 
ajunsă după decenii în pragul unui 
salt calitativ, tehnologic, dincolo de 
care orice posibilitate de control 
riscă să se dovedească de nereali
zat. Inițiată în numele securității 
fiecărei părți, această evoluție i-a 
făcut în realitate pe toți mai ne
siguri.

S-a afirmat In modul cel mai 
competent că „un război nuclear nu 
poate fi cîștigat și nu va trebui să 
fie declanșat niciodată". Dar din a- 
ceastă afirmație trebuie să facem să 
se treacă ia inițierea efectivă a 
unui proces de dezarmare, In acest 
proces și in caracterul său echili
brat și controlat aflindu-se cea mai 
mare garanție de securitate pentru 
toate părțile. întîlnirea âmericano- 
sovietică de la Reykjavik a indicat 
posibilitatea concretă a unor înțe- 
legsri de mari dimensiuni privind 
reducerea armamentelor, în primul 
rind în domeniul nuclear. Ea a ară
tat în același timp gravitatea obsta
colelor care rămin de învins.

Convingerea noastră nestrămutată 
este că temelia securității constă 
pentru toate țările în primul rind 
în consolidarea păcii, In reducerea 
armamentelor Ia nivelul cel mai 
scăzut cu putință. în coexistența 
pașnică dintre diferite sisteme, în 
colaborarea cu celelalte popoare, în 
capacitatea de a aborda și rezolva 
problemele de structură ale rela
țiilor internaționale din lumea mo
dernă (reducerea dezechilibrelor și 
cooperarea dintre Nord și Sud, dez
voltarea țărilor înapoiate, o nouă 
ordine economică internațională). 
Urmărirea realizării unor asemenea 
obiective trebuie să fie. ca atare — 
pentru noi — orientarea fundamen
tală a politicii externe italiene.

Din punct de vedere istoric — s« 
spune în documentul P.C.I. — în 
Europa postbelică securitatea a fost 
organizată, cu excepția cîtorva țări 
rămase neutre, prin intermediul 
blocurilor de acum consolidate. A- 
ceastă opțiune, căreia ne-am opus 
timp îndelungat, are șl în prezent 
efecte negative. Depășirea divizării 
Europei in blocuri opuse a fost și 
și continuă să rămînă un obiectiv 
fundamental al nostru. Știm insă, de 
asemenea, că el poate fi -doar re
zultatul unui; proces politic complex 
și amplu. în sprijinul căruia trebuie 
acționat cu răbdare.

în continuare, se arată că proble
ma cea mai urgentă este cea a ar
melor nucleare. Obiectivul nostru 
central este suprimarea lor totală. 
Crearea condițiilor pentru o dezarma
re nucleară treptată înseamnă însă șl 
o profundă reelaborare a strategiilor 
militare. Competiția strategică a fost 
întreținută, printre altele, de doc
trine care au în vedere o funcție 
tot mai extinsă a armamentelor nu
cleare.

în ceea ce privește Europa, oriefe 
ipoteză legată de o ciocnire nu
cleară limitată este nu numai abe
rantă pentru noi, europenii, întrucît 
teritoriul nostru ar fi distrus, dar și 
lipsită de sens, întrucît posibilitățile 
circumscrierii și ale controlului unul 
război atomic sint, practic, inexis
tente. O intărire a securității euro
pene Impune deci reducerea în 
primul rind a rolului armelor nu
cleare. în acest fel vor fi puse pre
misele pentru atingerea obiectivului 
eliminării tuturor armelor nucleare 
desfășurate de S.U.A. și U.R.S.S. în 
Europa — obiectiv ce poate fi atins 
cu foarte mult timp înaintea' unei 
dezarmări nucleare totale.

Pentru reducerea stărilor 'de în
cordare dintre cele două blocuri șl 
a pericolelor legate de armele nu

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism Ieșite câștigătoare Ia tragerea Ia sorti 

pentru trimestrul IV 1286

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Câștigurile obținute 
(in ordinea valorii)

Valoarea 
cițtigului

1 405-203-36 U.R.S.S. 8 500
2 415-1-1290 8 500
3 424-1-579 8 500
4 406-204-40 8 500
5 443-212-5 8 500
6 439-205-99 8 500
7 462-1-392 8 500
8 463-201-404 8 5009 459-207-978 8 500

10 452-202-101 .. 8 500
11 435-1-961 U.R.S.S. 7 450
12 424-151-31 7 450
13 424-601-138 7 450
14 416-515-8 7 450
15 436-1-1568 7 450
16 452-1-486 7 450
17 460-202-883 7 450
18 462-210-615 7 450
19 459-1-4775 7 450
20 460-209-533 »• 7 450
21 403-1-612 U.R.S.S. — R.D.G. 6 725
99 413-230-20 6 725
23 448-202-69 6 725
24 427-1-1439 6 725
25 436-208-191 6 725
26 452-223-18 6 725
27 461-205-1658 6 725
28 434-103-363 6 72529 459-1-5982 6 725
30 452-1-1251 6 72531 413-1-110 6 72532 408-204-73 6 72533 448-1-560 6 725
34 467-1-1199 6 725
35 436-529-6 6 725
36 452-202-153 6 725
37 461-205-1137 ,, 6 725
38 466-1-1558 ss 6 725
39 459-1-5838 6 725
40 427-1-1404 »♦ 6 725

TOTAL : 40 excursii in valoare de lei 294 000

Ciștigătorii au obligația să se 
prezinte în cel mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorți la sucursa
lele ți filialele C.E.C. pentru a li se 
elibera adeverința necesară îndepli

cleare, calea principală ce trebuie 
urmată este aceea a negocierilor cu 
participarea tuturor părților intere
sate. în prezent, tratativele cele mai 
importante sint cele în curs de des
fășurare la Geneva, între S.U.A. și 
U.R.S.S. în ceea ce privește armele 
lor strategice ofensive, noi dorim 
încheierea de acorduri din ce In ce 
mai precise, care să prevadă re
duceri cantitative mari (intr-o pri
mă fază cu 50 Ia sută, apoi și mal 
ridicate) și limitări calitative clare. 
Rachetele nucleare cu rază medie de 
acțiune situate in Europa trebuie să 
fie suprimate total („opțiunea zero"), 
rezolvîndu-se astfel și problema 
retragerii rachetelor „Cruise" de la 
Comiso. în același mod (la Geneva 
sau în alt cadru de negocieri) vor 
trebui discutate problemele privind 
reducerea echilibrată progresivă 
(pînă la lichidare) a tuturor rache
telor nucleare cu rază scurtă de 
acțiune (cuprinsă între 200 și 1000 
km), desfășurate de S.U.A, și 
U.R.S.S. în Europa centrală. Europa 
este vital interesată in obținerea 
unui rezultat pozitiv la aceste nego
cieri, care, în ceea ce privește ra
chetele cu rază medie de acțiune, 
s-ar putea încheia intr-un termen 
mai apropiat și independent de re
zolvarea celorlalte teme — obiect al 
tratativelor de la Geneva. Țările 
europene trebuie să facă propuneri 
și ele și să adopte atitudini care să 
permită realizarea acestor obiective.

Pentru realizarea condițiilor nece
sare unei securități mai stabile, 
considerăm că ar fi bine venită și 
posibilă traducerea în viață intr-un 
termen relativ scurt a unei serii de 
măsuri legate de armele nucleare, 
care să ducă la o oprire a cursei 
înarmărilor. Noi propunem : îngheța
rea controlată a experimentării și in
stalării, și ulterior a producerii, siste
melor de arme nucleare din partea 
S.U.A. și U.R.S.S. Ar fi oportun 
ca și celelalte state dotate cu arme 
atomice (Marea Britanie, Franța și 
China) să-și suspende programele 
de întărire a arsenalelor nucleare; 
încheierea, în cadrul Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva, a 
tratatului care să interzică toate 
experiențele nucleare, inclusiv a ce
lor subterane. De o mare impor
tanță, inclusiv pentru înlesnirea 
realizării acordului, este instituirea 
unui moratoriu imediat asupra 
acestor experiențe ; respectarea și 
extinderea Tratatului de neprolife- 
rare a armamentelor nucleare, ținîn- 
du-se seama de pericolul extrem de 
mare pe care îl reprezintă proce
sele de răspîndire a acestor arme ; 
negocieri în vederea creării unei 
zone denuclearizate de 300 km (150 
km de fiecare parte) în centrul Eu
ropei, la care .Italia să poată adăuga 
părți din teritoriul ei din nord-est 
în schimbul unor măsuri compensa
torii ale Tratatului de la Varșovia ; 
sprijinirea altor proiecte de zone de
nuclearizate (printre care, in primul 
rind, se poate vorbi de cele din Bal
cani și din nordul Europei, care pot 
fi realizate mai rapid).

La Geneva, subliniază în conti
nuare documentul, tratativele se o- 
cupă și de armele spațiale și de sis
temele de apărare strategică. Și cu 
privire la aceste teme este absolut 
necesar un acord. Trebuie, de aseme
nea, subliniat faptul că o apărare 
strategică globală este în realitate cu 
totul iluzorie, potrivit opiniei marii 
majorități a oamenilor de știință. 
Aceste rațiuni fac, în același timp, 
să fie nedemne de crezare și inaccep
tabile argumentele și obiectivele pre
zentate în sprijinul programului SDI 
(„războiul stelelor"), promovat de 
administrația Reagan. Sîntem, ca 
atare, ferm împotriva acestui proiect.

în ultima sa parte, documentul 
evidențiază că reducerea progresivă 
a rolului armelor nucleare sporește 
importanța rolului armelor conven
ționale. Și in privința echilibrului 
armelor convenționale trebuie să fie 
aplicat principiul că el trebuie asi
gurat prin acorduri corespunzătoare 
la nivelul cel mai redus cu putință.

nirii formalităților în legătură cu 
efectuarea excursiei.

în cazul neprezentăril în termen 
sau al neefectuăril excursiei, cîști- 
gurile se plătesc in numerar.
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20 DE ANI DE LA STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE
■

Intre românia și r.f. germania

Domnului RICHARD VON WEIZSÂCKER
Președintele Republicii Federale Germania 

BONN

Aniversarea împlinirii a 20 de ani de la stabilirea rela
țiilor-diplomatice dintre Republica Socialistă România și 
Republica' Federală Germania îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa un salut călduros și cele mai bune urări 
de progres, prosperitate și pace pentru poporul tării dum
neavoastră.

Eveniment cu profunde implicații pozitive atit pe plan 
bilateral, cit și în viața internațională, stabilirea de re
lații diplomatice între țările noastre, ia 31 ianuarie 1967 — 
într-o perioadă cînd relațiile dintre state erau incă pu
ternic marcate de încordare și neîncredere, de consecin
țele „războiului rece“ — a avut o importantă deosebită 
pentru procesul de îmbunătățire a climatului politic eu
ropean. Viața a confirmat pe deplin justețea acestui im
portant act politic al țărilor noastre, care a deschis’ un 
curs nou și a dat un puternic impuls eforturilor pentru 
normalizarea relațiilor dintre toate statele de pe conti
nent. Se poate afirma că stabilirea relațiilor diplomatice 
între cele două țări a avut o mare însemnătate în pre
gătirea condițiilor care au făcut posibilă trecerea la or
ganizarea reuniunii pentru securitate europeană de la 
Helsinki, în întreg procesul de promovare a destinderii, 
colaborării și păcii pe continent și în întreaga lume.

Constatăm cu satisfacție că, în toată această perioadă, 
colaborarea și conlucrarea dintre țările noastre — pe 
plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în 
alte domenii de interes comun — au cunoscut o dezvol

tare continuă, în interesul șl spre binele celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și destinderii internaționale. 
Există toate premisele ca aceste raporturi — întemeiate 
trainic pe principiile egalității in drepturi, respectului 
independenței și suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc — să se dezvolte 
și mai puternic în viitor, să cunoască o evoluție multila
terală, oferind un exemplu și o dovadă concretă că, atunci 
cind se pornește de la încredere, de la dorința de a con
lucra în deplină egalitate, deosebirile de orînduire so
cială nu pot și nu trebuie să constituie o piedică in calea 
promovării de raporturi normale și fructuoase între na
țiuni.

îmi exprim speranța și convingerea că. prin eforturi 
comune, acționind în spiritul și pe baza Înțelegerilor con
venite cu prilejul vizitelor și Intîlnirilor noastre la nivel 
înalt, vom conferi noi și tot mai largi dimensiuni cola
borării și conlucrării dintre țările noastre, atît pe plan 
bilateral, cît și în viața internațională, în lupta pentru 
dezarmare, în primul rind pentru dezarmare nucleară, 
pentru o Europă unită, fără arme nucleare, o Europă a 
încrederii, colaborării și păcii.

Cu această convingere, urez o bună colaborare Intre 
țările noastre. Vă adresez, încă o dată, dumneavoastră șl 
poporului țării dumneavoastră urările noastre sincere de 
sănătate și fericire, de progres și pace.

pentru oprirea cursei înarmărilor
Lupta pentru pace, pentru dezarmare, in primul rind pentru dezar

mare nucleară, continuă să concentreze atenția tuturor oamenilor 
progresiști - de la conducători de stat pină la cercuri largi ale 
opiniei publice mondiale - ale căror poziții în această direcție sint 
amplu reflectate in presa scrisă, la radio și televiziune.

Acord privind lansarea noii runde de negocieri comerciale 
din cadrul G.A.J.I.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate domnule președinte,
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la stabilirea rela

țiilor diplomatice dintre Republica Federală Germania și 
Republica Socialistă România vă transmit dumneavoas
tră și poporului țării dumneavoastră cele mai bune urări.

Cind guvernele noastre au hotărit, la 31 ianuarie 1967, 
stabilirea relațiilor diplomatice au dat glas convingerii că 
acest pas este în interesul înțelegerii trainice, al colabo
rării pașnice între popoarele Europei, ca și al destinderii 
internaționale.

Relațiile dintre popoarele noastre, ca și colaborarea în 
Europa s-au dezvoltat in cei 20 de ani în concordanță cu 
aceste convingeri. Mai rămîn încă multe de făcut pentru 
ca în Europa, șl în special în relațiile dintre țările noas
tre, țelurile care le avem în vedere să se poată dezvolta 
din plin. In acest sens, cei ce poartă răspunderea în țările 
noastre sint chemați să promoveze din toate puterile pro
gresul in relațiile bilaterale.

* 5
J MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
\ Uniunea Sovietică este gata să în- 
i ceapă neintîrziat negocieri — sub 
’ orice formă — cu privire la înce- 
l tarea totală sau pe etape a expe- 
/ riențelor cu arma nucleară — se 
’ spune în mesajul de răspuns adre- 
i sat de M. Gorbaciov, secretar ge- 

neral al C.C. al P.C.U.S., „Mișcării 
) franceze pentru pace", la apelul 
i lansat de aceasta la sfîrșitul anii- 
’ lui trecut, celor cinci puteri nu- 
I cleare, de a pune capăt experiențe- 
1 lor atomice și de a adopta măsuri 
ț de stăvilire a cursei înarmărilor.
, „Avem convingerea că in proce- 
’ sul general de eliberare a omenirii 

de armele nucleare este important 
fiecare glas, există loc pentru toate 
țările și popoarele" — menționează 
conducătorul sovietic, citat de a- 
genția T.A.S.S. Nici un guvern și 
nici o forță socială nu pot să-și 
decline răspunderea și să rămînă 
în afara luptei pentru dezarmarea 
nucleară — 
secretarului 
P.C.U.S.

Pentru încetarea tuturor experiențelor nucleare
atomice. T.U.C., organizație ce nu
mără 9,5 milioane de membri, cere 
S.U.A. să acționeze pentru încheie
rea unui tratat privind interzicerea 
generală a experiențelor nucleare.

*

se spune In mesajul 
general al C.C. al

30 (Agerpres). — 
Sindicatelor Britanice 

cerut administrației 
renunțe la efectuarea

Cu salutări cordiale,
RICHARD VON WEIZSÂCKER

Președintele Republicii Federale Germania

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România 
și Republica Federală Germania, 
intre miniștrii de externe ai celor 
două țări, loan Totu și Hans-Die- 
trich Genscher, a avut loc un schimb

TELEGRAME
de telegrame de felicitare în care se 
exprimă convingerea că, acționind în 
spiritul documentelor și înțelegerilor 
la nivel înalt, guvernele român și 
vest-german vor asigura un nou im
puls schimburilor economice, științi

fice, culturale și în alte domenii, 
precum și conlucrării bilaterale pe 
plan internațional, în folosul ambe
lor popoare, al cauzei păcii șl secu
rității pe continentul european si în 
lume.

(Agerpres)

On act politic de mare însemnătate pentru promovarea destinderii, 
securității și cooperării în Europa

LONDRA
Congresul 

/ (T.U.C.) a 
1 S.U.A. să 
i unei noi experiențe nucleare și să 
’ se alăture moratoriului U.R.S.S. în 

acest domeniu — transmite agenția 
i A.D.N. O declarație difuzată de 
’ Consiliul General al T.U.C. expri- 
l mă îngrijorarea serioasă față de 

proiectul S.U.A. de a efectua un 
ț nou test nuclear într-un moment în 
i care se depun eforturi pentru a se 
’ ajunge la un acord asupra unor re- 

duceri substanțiale ale armelor
*

*

1 1

i
*
*

*

*
ț
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*
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GENEVA 30 (Agerpres). — Repre
zentanții statelor membre ale Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.) au ajuns la un 
acord cu privire la chestiunile de 
procedură care să permită lansarea 
„Rundei Uruguay" din cadrul 
G.A.T.T. asupra liberalizării comer
țului internațional. Un calendar al 
acestor negocieri fusese fixat pen
tru decembrie anul trecut, dar el nu 
a putut fi realizat din cauza dispu
tei dintre S.U.A. și Piața comună cu 
privire la schimburile de produse 
agricole. Aranjamentele de procedu
ră convenite prevăd desfășurarea de 
negocieri în cursul acestui an în 
toate cele 14 domenii prevăzute în

noua rundă G.A.T.T. Se preconizea
ză, de asemenea, ca negocierile de 
substanță să înceapă în 1933. Nego
cierile concrete, pe grupuri de lu
cru. vor începe în luna februarie a.c.

Printre problemele prevăzute în 
noua rundă de negocieri in cadrul 
G.A.T.T. figurează măsurile protec- 
ționiste asupra bunurilor manufac
turate. întărirea mecanismelor 
G.A.T.T., reducerea și eliminarea ba
rierelor netarifare din calea comer
țului, produsele tropicale, stimularea 
schimburilor comerciale în diferite 
domenii. In cele din urmă, aceste 
negocieri ar trebui să contribuie la 
o mai mare liberalizare a schimbu
rilor în comerțul mondial.

ATENA 30 (Agerpres). — Peste 
15 000 de persoane au participat la 
o demonstrație pe străzile Atenei 
cerînd oprirea tuturor experiențe
lor nucleare și retragerea bazelor 
militare americane din țara lor, in
formează agenția China Nouă.

Acțiunea a avut loc la chemarea 
organizațiilor de luptă pentru pace 
din Grecia — Mișcarea pentru 
independență națională, pace și 
dezarmare, Comitetul elen pentru 
destindere Internațională și pace și 
Mișcarea elenă de nealiniere.

O rezoluție redactată la înche
ierea acțiunii cheamă U.R.S.S. șl 
Statele Unite să facă împreună 
pași concreți în direcția unui acord 
asupra dezarmării nucleare, cerînd, 
totodată, S.U.A. să renunțe la ex
periențele nucleare programate 
pentru săptămina viitoare.
1

VIENA 30 (Agerpres). — Comite
tul de coordonare a Mișcării mili- 
tanților austrieci împotriva cursei 
înarmărilor, pentru pace și secu
ritate a adresat parlamentului și ; 
guvernului un mesaj prin care Ie ț 
cere să adere la eforturile opiniei I 
publice internaționale pentru a se ’ 
realiza un acord internațional pri- 1 
vind interzicerea experiențelor nu- < 
cleare. In mesaj se subliniază că ) 
în sprijinul acestei poziții s-au ex
primat pînă în prezent peste 70 000 
de cetățeni ai Austriei, relatează 
agenția T.A.S.S.

Sesiunea Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările se
siunii Seimului R. P. Polone. Depu
tății forului legislativ suprem au 
examinat realizările economiei na
ționale pe anul 1986 și programul 
guvernului pe anul în curs. Au fost

adoptate o serie de proiecte de lege 
— relatează agenția P.A.P.

La lucrările Seimului au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
alți conducători polonezi.

Dezvoltarea economiei bulgare în 1986
SOFIA 30 (Agerpres). — Potrivit 

datelor comunicatului Direcției Cen
trale de Statistică a R. ^P. Bulgaria, 
citat de agenția B.T.A., venitul na
țional al Bulgariei a marcat, în 
anul 1986, o creștere de 5,5 la sută 
față de anul precedent. Se sublinia
ză că acest spor a fost realizat in 
întregime pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Producția indus
trială a fost cu 4,3 procente supe
rioară celei din 1935. Deși s-au în
registrat dificultăți ca urmare a se
cetei. producția agricolă a tării a

crescut cu 2 la sută față de media 
anilor 1981—1985.

In document se subliniază că re
zultatele obținute în unele sectoare 
nu corespund posibilităților obiective 
ale tării, semnalindu-se rămîneri în 
urmă în unele domenii. Comunica
tul relevă că există rezerve mari 
pentru intensificarea dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării.

La sfîrșitul anului 1986 populația 
R. P. Bulgaria se ridica la 8 968 000 
locuitori.

Se împlinesc 20 de ani de îa stabi
lirea relațiilor diplomatice între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania — act ce 
s-a dovedit de o însemnătate deose
bită atit pe plan bilateral, cît și în 
ce privește climatul politic pe con
tinentul Europei. Se poate spune că, 
pe măsură ce au trecut anii, a de
venit tot mai evident că stabilirea 
relațiilor dintre cele două țări a de
terminat ample consecințe pozitive 
pentru ambianța generală politică 
pe continentul nostru și în lume, 
viața confirmînd intru totul justețea, 
realismul și caracterul constructiv al 
acestui act, concordanța sa deplină 
jpu cerințele dezvoltării sociale.

însemnătatea stabilirii relațiilor 
diplomatice între România și R.F.G. 
poate fi corect apreciată numai por- 
nindu-se de la momentul istoric și 
cadrul politic al acestei acțiuni. Era 
perioada in care, după două decenii 
de apăsător „război rece", viața im
punea la ordinea zilei lichidarea 
acestuia și a urmărilor lui, a a- 
nomaliilor existente. De pildă, una 
dintre cele mai flagrante ano
malii o constituia faptul că, ex- 
ceptind U.R.S.S., nici una din 
țările socialiste nu întreținea relații 
diplomatice cu R.F.G. — ceea ce avea 
multiple repercusiuni asupra ansam
blului vieții politice a continentului. 
Or, în concordanță cu necesitățile 
obiective ale dezvoltării sociale, 
popoarele continentului își mani
festau tot mai viguros dorința 
de a se pune capăt tensiunii și 
încordării, cereau să se deschi
dă drum unui proces de destin
dere pe arena mondială, și în pri
mul rînd în Europa, să se depă
șească vechile animozități și stările 
anormale de neîncredere și neînțele
gere, să se afirme principiul secu- 

■ rității colective pe continent și să se 
treacă la acțiuni practice pentru în
făptuirea sa.

Pornind de la analiza aprofundată 
a cerințelor procesului de consolida
re a păcii, de la interesele poporu
lui român și ale tuturor popoarelor 
continentului, România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-au 
pronunțat pentru acțiuni concrete, 
hotărî te, în sprijinul îmbunătățirii 
climatului general european, în ve
derea creării premiselor trecerii la 
edificarea unui sistem de autentică 
securitate. România a considerat 
atunci — așa cum consideră și astăzi 
— că securitatea europeană nu poa
te fi decît opera comună a statelor 
continentului, că ea se poate realiza 
numai prin aportul tuturor acestor 
state, mari sau mici, că fiecare țară 
trebuie să-și aducă, în mod indepen
dent și suveran, propria contribuție 
Ia traducerea in viață a acestui mare 
obiectiv — acesta fiind nu numai 
un drept inalienabil, dar și o datorie 
față de propriul popor și față de 
toate popoarele continentului. In 
același timp, țara noastră a pornit 
de la necesitatea dezvoltării rapor
turilor cu toate statele, indiferent de 
orînduirea socială, potrivit principii
lor coexistenței pașnice, ca una din 
orientările fundamentale ale întregii 
sale politici externe, de la po- 
zSțfa constantă că inexistența sau 
întreruperea canalelor firești de co
municare între state nu poate aduce 
decît prejudicii și alimenta neîncre
derea internațională, că interesele 
păcii șl destinderii cer normalizarea 
relațiilor, promovarea contactelor 
directe, a dialogului nemijlocit între 
state.

De altfel, însăși Declarația de la 
București, din 1966. a Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia subliniase că „o condi
ție fundamentală a înfăptuirii secu
rității europene o constituie afirma
rea și dezvoltarea între state a unor 
relații normale".

în acest context general, stabilirea

de relații diplomatice Între România 
și R.F.G. s-a înscris ca o consecință 
logică a unor poziții principiale, ca 
un act de incontestabilă clarviziune 
politică. România a considerat că 
această acțiune, marcînd reluarea 
unor raporturi bilaterale întrerupte 
în virtutea împrejurărilor cunoscute, 
va contribui la înseninarea climatu
lui politic de pe continent, va stimu
la procesul de normalizare a rela
țiilor intereuropene, va favoriza_ ten
dințele de recunoaștere a realităților 
postbelice istoricește constituite, in
clusiv existența celor două state ger
mane, Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală Germa
nia, va netezi căile spre organizarea 
unei conferințe general-europene 
pentru securitate.

Se poate afirma că evenimentele 
care au urmat, viața însăși au de
monstrat justețea și legitimitatea is
torică a acestei măsuri, multiplele 
sale efecte pozitive. „Stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Româ
nia șl Republica Federală Ger
mania — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — a consti
tuit un moment important in situația 
politică de atunci și a avut o in
fluență pozitivă asupra dezvoltării 
politicii de destindere, de cooperare 
și pace în Europa și — aș putea 
spune — in întreaga lume".

Desfășurarea ulterioară a evenimen
telor a făcut să apară tot mai evident 
Însemnătatea acestui act ca deschiză
tor de drumuri în procesul normaliză
rii relațiilor și destinderii general- 
europene : angajarea succesivă a noi 
și noi state în acest proces, stabili
rea și de către alte state socialiste 
a legăturilor diplomatice cu R.F.G., 
în general marile progrese 'pe calea 
extinderii, multiplicării șl diversifi
cării raporturilor politico-diplomati- 
ce și economice pe ansamblul con
tinentului s-au înscris în această 
direcție ca tot atîtea mărturii istori
ce concret?. Acest curs al evenimen
telor a dovedit pe deplin justețea de
mersului — se poate spune istoric — 
al României, infirmind întru totul 
unele rezerve și reticențe, interpre
tări eronate care s-au făcut auzite 
pe atunci față de acțiunea României.

In mod deosebit, se poate aprecia 
că rezultatul cel mai important al 
eforturilor depuse de statele iubitoa
re de pace de pe continent pentru 
promovarea unui curs spre destinde
re l-a constituit faptul că, în urma 
acestor evoluții, s-a putut trece la 
pregătirea și apoi la desfășurarea cu 
succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare europeană de la 
Helsinki, eveniment de însemnătate 
fundamentală în lupta pentru făuri
rea unei Europe'noi, a securității și 
cooperării tuturor națiunilor conti
nentului. Intr-adevăr, așa cum se 
arată In mesajul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat președin
telui federal al R.F.G. : „Se poate afir
ma că stabilirea relațiilor diplomatice 
Intre cele două țări a avut o mare în
semnătate în pregătirea condițiilor 
care au făcut posibilă trecerea la or
ganizarea reuniunii pentru securitate 
europeană de la Helsinki, in întreg 
procesul de promovare a destinderii, 
colaborării și păcii pe continent șl 
In întreaga lume".

Evocind stabilirea relațiilor diplo
matice româno—vest-germane, se 
cuvine subliniat că la baza ra
porturilor reciproce au fost așeza
te ferm principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității de
pline in drepturi, neamestecului In 
treburile interne și avantajului re
ciproc — principii care, de altfel, 
stau la temelia întregii politici ex
terne românești, a raporturilor 
României cu toate statele. Tocmai 
întemeindu-se pe aceste principii, 
raporturile dintre România și R.F.G. 
au înregistrat o evoluție pozitivă, 
concretizată prin dezvoltarea contac
telor politice, prin extinderea schim

burilor comerciale șl a cooperării 
economice, prin intensificarea coope
rării pe tărîm tehnico-științific, cul
tural și în alte domenii de interes 
reciproc.

în imprimarea acestui curs, un 
rol determinant l-au avut dia
logul la cel mai înalt nivel, în- 
tilnirile și convorbirile președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
R.F.G., Declarația solemnă comună 
din 1973, precum și Declarația co
mună din 1978, încheiate cu aceste 
prilejuri. Diferitele înțelegeri și 
acorduri semnate de-a lungul anilor 
au creat un cadru juridico-politic 
propice dezvoltării raporturilor re
ciproce, dovedind, Încă o dată, că, 
atunci cînd există dorința necesară 
de cooperare, în spiritul egalității și 
respectului reciproc, deosebirile de 
orînduire nu pot să reprezinte un 
obstacol în calea promovării unor 
legături normale și rodnice intre 
state.

Desigur, potențialul economic șl 
tehnico-științific înalt al R.F.G., că 
și dinamismul economiei românești 
fac să existe mari rezerve și dispo
nibilități de natură a duce la inten
sificarea schimburilor, la depășirea, 
în condițiile depunerii de eforturi 
corespunzătoare, a unei anumite di
minuări înregistrate in acest dome
niu în ultimii ani, la realizarea unei 
colaborări economice și a unei coo
perări în producție la un nivel su
perior și cu o eficiență ridicată, 
folosind formele și metodele cele 
mai potrivite condițiilor economice 
internaționale actuale, Inclusiv co
merțul în compensație, in avantajul 
ambelor părți.

Un cimp larg de conlucrare oferă 
domeniul vieții internaționale. Ca 
țări europene, România și R.F.G. 
sînt profund interesate In reluarea 
și consolidarea politicii de destinde
re și colaborare, în depășirea di
vizării artificiale a continentului 
și intensificarea relațiilor Est- 
Vest, in statornicirea unui Cli
mat de încredere și înțelegere, in' 
desfășurarea și încheierea cu rezul
tate pozitive a reuniunii general- 
europene de la Viena, in declanșa
rea unui proces autentic de dezar
mare, în primul rînd nucleară, care 
să ducă la înlăturarea marilor pri
mejdii ce amenință popoarele Euro- 
§ei și ale lumii. Este, de altfel, 
ine cunoscută poziția României, care 

apreciază că, în împrejurările atit 
de complicate și complexe exis
tente pe plan mondial. Euro
pei ii revine, astăzi, mai mult ca 
oricind, un rol esențial in lupta pen
tru pace, dezarmare și destindere, că 
toate statele continentului, indiferent 
de orînduire, dimensiuni, aparte
nență sau neapartenență la alianțe 
militare, sint chemate și au îndato
rirea de a-și aduce contribuția pro
prie, distinctă, ca entități indepen
dente și suverane, lâ realizarea 
obiectivului primordial al apărării și 
întăririi păcii — condiția esențială a 
salvgardării vieții pe glob.

Statornicirea, cu 20 de ani în 
urmă, a relațiilor diplomatice româ
no—vest-germane, evoluțiile pozitive 
ce au succedat acestui eveniment 
dovedesc că, acționîndu-se cu spirit 
de răspundere pentru soarta păcii, 
manifestîndu-se voința politică ne
cesară, punîndu-se pe primul plan 
interesele supreme ale popoarelor, 
este pe deplin posibil ca, în fiecare 
etapă, să se identifice căile apropie
rii și conlucrării, să se înainteze pe 
aceste căi spre edificarea unei 
Europe unite, o Europă a securității, 
în care toate națiunile să se poată 
dezvolta liber, așa cum doresc, o 
Europă a păcii, fără arme nucleare, 
a Înțelegerii și colaborării fructuoa
se, spre binele general și pentru 
sporirea continuă a tezaurului civi
lizației mondiale.

Romulus CAPLESCU

PHENIAN

Nou demers privind inițierea de convorbiri 
la nivel înalt între Nordul și Sudul Coreei*

*

_______ IInstitutului pentru securitate și co- i 
laborare în domeniul spațiului cos- '

Programul „războiul stelelor" - principal obstacol 
în calea lichidării armelor nucleare

(Agerpres). 
in calea 

privire la 
pericolu- 

programul 
Strategică

WASHINGTON 30 1
— Obstacolul principal 
realizării unui' acord cu 
dezarmare și lichidarea 
lui nuclear îl constituie 
Inițiativa de Apărare 
(S.D.I.), cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor" — apreciază pu
blicația americană „Monthly Re
view", citată de agenția T.A.S.S. 
Programul S.D.I. constituie o ba
rieră în calea îmbunătățirii relații
lor sovieto-americane și a institui
rii controlului asupra înarmărilor, 
relevă revista.

WASHINGTON 30 (Agerpres). —
Administrația americană urmăreș- 

/ te să facă ireversibilă realizarea 
) programului Inițiativa de Apărare

Strategică, amplasind în Cosmos
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cadrul sis- 
numele de 

în perioada
cîteva componente din 
ternului cunoscut sub 
„războiul stelelor" încă 
mandatului actualei Administrații 
de la Casa Albă, a declarat, în- 
tr-un interviu acordat revistei 
„People’s Daily World". Tom 
Kremins, colaborator științific al

PHENIAN 30 (Agerpres). — Pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.p. Coreene, Li Gîn Mo, și minis
trul Forțelor Armate Populare, O Gin 
U, au remis, la 28 ianuarie, o nouă, 
scrisoare primului ministru și, res
pectiv, ministrului apărării din Co
reea de Sud, în care se reînnoiește 
propunerea R.P.D. Coreene privind 
inițierea de convorbiri politice și mi
litare la nivel înalt între Nordul și 
Sudul Coreei — transmite agenția 
A.C.T.C. O asemenea acțiune ar co

respunde dorinței întregii națiuni co
reene, ar reprezenta începutul unei 
etape de destindere și pace, se arată 
In scrisoare, subliniindu-se că partea 
sud-coreeană trebuie să anuleze pla
nul desfășurării manevrelor militare 
americano—sud-coreene „Team Spi- 
rit-87“.

Propuneri în legătură cu începerea 
de convorbiri între Nord și Sud au 
fost făcute, prima oară, de Li Gîn Mo 
și O Gin U la 11 ianuarie, Insă partea 
sud-coreeană nu a răspuns.

mic. El a subliniat că declarația ț 
ministrului apărării al S.U.A. pri- . 
vind intenția administrației de a )....... (

i î**
ț ț

grăbi realizarea „primei etape" a 
programului de amplasare de ar
mament în spațiul cosmic vine în 
contradicție cu asigurările date de 
Casa Albă în legătură cu caracterul 
„de pură cercetare" al lucrărijor 
din cadrul Inițiativei de Apărare 
Strategică.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN

Proiecte de lege în S.U.A. 
în favoarea respectării Tratatului „SALT-2

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Patru senatori americani au pre
zentat un proiecf de lege prin care 
guvernul Statelor Unite să fie 
obligat să respecte plafoanele Tra
tatului „SALT-2" asupra limitărilor 
armamentelor strategice încheiat 
cu Uniunea Sovietică.

Un proiect de lege asemănător, 
care interzice orice cheltuieli pen
tru armament antrenînd o depăși
re a limitelor stipulate prin tratat, 
a fost deja prezentat în Camera 
Reprezentanților.
. După cum s-a mal anunțat. Sta
tele Unite au depășit în luna no
iembrie a anului trecut limitele

stabilite prin Tratatul „SALT-2", 
desfășurlnd cel de al 131-lea bom
bardier „B-52" dotat cu rachete 
croazieră cu focoase nucleare.

de

BEIRUT 30 (Agerpres). — Forțele 
libaneze de rezistență au atacat po
ziții israeliene în apropiere de loca
litatea Baraashit, din așa-zisa zonă 
de securitate din sudul Libanului, 
creată ilegal și ocupată de Israel. 
Trei membri ai forțelor de ocupație 
au fost răniți tn această operațiune.

In încercarea de a combate rezis
tența populației libaneze locale, tru
pele israeliene au întreprins o ope
rațiune de represalii împotriva lo
cuitorilor din Baraastiit. Elicoptere 
Israeliene au lansat asupra localității

bombe cu fosfor, provocînd victime 
in rindul populației și incendiil

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, s-a alăturat 
apelului Consiliului de Securitate 
privind eliberarea imediată a tuturor 
persoanelor deținute ca ostatici sau 
sechestrate în Liban.

Intr-o declarație a purtătorului 
său de cuvînt, Javier Perez de 
Cuellar reiterează profunda îngrijo
rare față de recentele evenimente 
survenite la Beirut, condamnînd din 
nou luările de ostatici.

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
Politica Administrației S.U.A. 
domeniul militar este îndreptată 
nu spre oprirea cursei înarmărilor, , 
ci spre Impulsionarea ei. se afir- 1 
mă într-un studiu elaborat de Cen- / 
trul pentru informații in domeniul T 
apărării din Washington. In docu- i 
■ment — relatează agenția T.A.S.S. ’ 
— este criticată hotărirea S.U.A. ț 
de a nu mai respecta acordul i 
SALT-2. 1

In

Copiii — victime ale politicii de apartheid
Un raport al UNICEF

LONDRA 30 (Agerpres). — Intr-Un 
raport al Fondului Națiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF) publicat 
la Londra sub titlul „Impactul 
apartheidului, destabilizării și războ
iului asupra copiilor din Africa aus
trală" se atrage atenția comunității 
internaționale că situația celor 15 
milioane de copii din Angola, 
Botswana, Malawi, Mozambic, Swa
ziland, Tanzania. Zambia și Zim
babwe, țări vecine cu Africa de Sud, 
este deosebit de gravă ca ur
mare a actelor agresive repe
tate și acțiunilor destabilizatoa
re permanente ale regimului minori
tar rasist de la Pretoria, care sub
minează în modul cel mai serios 
eforturile de progres și dezvoltare 
ale țărilor din Africa australă. Nu
mai în Angola și Mozambic conflic
tele armate și destabilizarea econo
mică sînt la originea morții a 140 000

de copii în vîrstă sub cinci ani, în 
1986, precizează raportul UNICEF, 
arătînd că la fiecare patru minute 
un copil din cele două țări moare de 
pe urma conflictelor armate sau a 
sărăciei. în Mozambic, arată raportul, 
718 centre de sănătate au fost dis
truse de conflictele din 1981 și pînă 
In prezent, privind de asistență 
medicală peste două milioane da 
persoane. Peste 30 000 de copil din 
această țară nu pot urma cursurile 
primare deoarece școlile lor au fost 
distruse. Totodată, se arată că pro
gramele de vaccinare, esențiale pen
tru ocrotirea sănătății, au fost în
trerupte tn mai multe țări din Africa 
australă. Se estimează că un număr 
de noțiă state din Africa australă au 
suferit de pe urma războiului, în pe
rioada 1981—1986, pierderi estimate la 
25—28 miliarde de dolari.

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

WASHINGTON 30 (Agerpres) — 
întrunite în ședință comună, cele 
două camere ale Congresului Ș.U.A. 
au ascultat mesajul anual cu privire 
la Starea Uniunii, prezentat de pre
ședintele Ronald Reagan, care a 
făcut bilanțul acțiunilor întreprinse 
de actuala administrație de la ve
nirea sa la Casa Albă și a expus 
liniile principale ale politicii inter
ne și externe a Statelor Unite.

Referindu-se la situația din eco
nomia S.U.A., președintele a amintit 
deficitul balanței comerciale, care 
este estimat la aproximativ 170 mi
liarde dolari in 1986, fapt ce a dus 
la îhcetinirea ratei de creștere a eco
nomiei. In context, el a relevat că 
rata șomajului continuă să fie prea 
ridicată. Exprimînd apoi părerea 
că, In prezent, se cheltuiește prea 
mult pentru programele de asisten
ță socială, președintele a promis „O 
nouă strategie națională" în acest 
domeniu.

Pe planul politicii externe, pre
ședintele Reagan a evocat relațiile 
sovieto-americane, arătînd că S.U.A. 
sînt gata să aibă „raporturi mal 
constructive cu Uniunea Sovietică", 
dar a condiționat această atitudine 
de modul cum va acționa U.R.S.S. 
pe arena Internațională și a reafir
mat hotărîrea sa de a continua reali
zarea programului Inițiativa de 
Apărare Strategică, precum și punc
tele de vedere cunoscute cu privire

la întărirea potențialului militar al 
Statelor Unite.

Președintele a reafirmat politica 
S.U.A. de pînă acum față de Ame
rica Latină și, in special, față de 
Nicaragua.

Intr-o declarație făcută pe margi
nea mesajului prezidențial, spea- 
kerul Camerei Reprezentanților, 
Jim Wright (democrat), a formulat 
critici în legătură cu politica actua
lei administrații americane în sec
toarele economic și social, care ser
vește intereselor marelui capital și 
dezavantajează păturile mijlocii și 
sărace ale populației. In context, el 
a amintit că în perioada guvernării 
republicane situația săracilor Ameri- 
cii s-a înrăutățit și că „numai în 
1986 numărul familiilor fără locuință 
s-a dublat". El a adăugat că „Ame
rica agricolă este într-o situație deo
sebit de gravă". Administrația poar
tă răspunderea pentru deficitul co
mercial al S.U.A., care a determinat 
ca în ultimii patru ani America să 
piardă trei milioane de locuri de 
muncă — a spus el.

Critici în legătură cu bilanțul ad
ministrației republicane din ultimii 
ani a formulat și liderul majorității 
democrate din Senat, Robert Bird, 
care a cerut guvernului să prezinte 
alternative raționale pentru rezol
varea problemelor majore cu care 
este confruntată societatea ame
ricană.

r rilLE DE PRESA
ve scurt

ÎNTREVEDERE. La Praga a 
avut loc o întrevedere între Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R. S. Ceho
slovace, și Sam Nujoma, președin
tele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Au fost examinate o serie de pro
bleme majore ale vieții internațio
nale, cu precădere situația din 
Africa australă. A fost reafirmată 
solidaritatea poporului cehoslovac 
cu lupta dreaptă a poporului nami- 
bian pentru libertate, independență 
și progres social, împotriva colo
nialismului, rasismului și aparthei
dului, sub conducerea S.W.A.P.O,

MESAJ. într-un mesaj adresat 
secretarului general al O.N.U. în 
legătură cu rezultatele Anului In
ternațional al Păcii, Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a apreciat că eve
nimentele care au avut loc, pe are
na internațională, în 1986, au în

tărit și mai mult convingerea că 
nu există o problemă mai impor
tantă decît menținerea păcii și su
praviețuirea omenirii. Anul Inter
național al Păcii a demonstrat că 
militanții pentru pace sint tot mai 
puternici, că principiile coexisten
ței pașnice se afirmă tot mai mult 
ca normă de viață și de comuni
care între state, se apreciază in 
mesaj.

CONFERINȚA. La Moscova s-a 
desfășurat Conferința unională a 
femeilor, la care au participat 1 200 
de delegate din toate republicile 
unionale. Conferința a analizat si-’ 
tuația consiliilor de femei din 
U.R.S.S. — organizații obștești che
mate să contribuie la o mai activă 
participare a femeilor la viața po
litică și socială, la conducerea tre
burilor statului și societății. La lu
crări au participat Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici.

PREȘEDINTELE P. C. PIN AUS
TRIA, Franz Muhri, s-a referit, la 
o conferință de presă, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.A. consacrată 
situației politice din țară după for
marea noului guvern, subliniind că 
partidul se pronunță pentru redu
cerea șomajului, renunțarea la ori
ce pași în direcția denaționalizării 
sectorului de stat din Industrie, 
pentru apărarea drepturilor sociale 
și democratice ale oamenilor mun
cii. Pe de altă parte, președintele 
P. C. din Austria a chemat la o 
participare activă la lupta Împotri
va programului „războiul stelelor". 
Încetarea deplină a experiențelor 
cu arme nucleare, reducerea arma
mentelor nucleare și convenționale. 
I

DEPUTATUL LABURIST An
drew Faulds, membru al Comitetu
lui Apărării al Camerei Comune
lor, a. criticat guvernul conservator 
pentru cheltuielile mari făcute în 
conflictul angla-argentinian din 
insulele Malvine (Falkland) șl, ul
terior, pentru susținerea prezenței 
militare engleze în această zonă 
(circa 4 miliarde de dolari). Depu
tatul laburist a cerut guvernu
lui primului ministru Margaret 
Thatcher să facă demersurile ne
cesare pentru a se ajunge cît mai 
curînd la un acord cu Argentina în 
privința suveranității asupra Insu
lelor Malvine (Falkland).

REUNIUNE. In localitatea Victo- 
ria-Falls din Zimbabwe a avut loc 
o reuniune la care a participat pri- 
mul-ministru din țara-gazdă. Ro
bert Mugabe, președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, președintele 
Botswanei, Quett Masire, și primul- 
ministru al Canadei, Brian Mul
roney. Au fost examinate diverse 
aspecte ale situației din Africa 
australă, precum și probleme le
gate de aplicarea de sancțiuni față 
de regimul minoritar rasist din 
R.S.A. Totodată, au fost abordate 
probleme vizînd pregătirea viitoa
rei reuniuni la nivel înalt a țărilor 
membre ale Commonwealthului.

CELE 12 ȚARI MEMBRE ALE 
PIEȚEI COMUNE și-au dat acor
dul lor asupra înțelegerii surveni
te între C.E.E. și S.U.A. asupra 
vînzărilor de cereale americane în 
Spania și Portugalia, s-a anunțat 
oficial la Bruxelles. Ambasadorii 
țărilor membre ale C.E.E. au dez
bătut, In principal, distribuirea în
tre statele membre a concesiilor 
agricole și Industriale stabilite în
tre Wily de Clercq, comisar al 
C.E.E. pentru relațiile externe, și 
reprezentantul nord-american Clay
ton Yeutter — acordul final la care 
s-a ajuns evitînd. în ultimul mo
ment, declanșarea unui „război co
mercial" între Piața comună și 
Statele Unite.
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