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Bogat bilanț de înfăptuiri
în primul an al cincinalului,

în anii Republicii

Se poate spune că din primul an al cincinalului am obținut

în întreaga țară, activitate intensă 1

7 
zSi 

pînâ la 
sfîîșitul 
anului

bine organizată pentru

ÎNDEPLINIREA exemplară
A TUTUROR SARCINILOR

ECONOMICE
al actualului 

economie de un
Ultimele zile ale primului an 

cincinal sînt marcate în întreaga 
efort general al clasei noastre muncitoare. al< în
tregului popor pentru îndeplinirea în cît mai bune 
condiții a tuturor sarcinilor de plan. în industria 
extractivă. în metalurgie. în chimie și petrochimie, 
în unitățile constructoare de mașini. în toate ramu
rile economiei naționale se desfășoară o activitate 
intensă, bine organizată, folosindu-se rational 
timpul de lucru și baza tehnico-materială pentru 

• ca rezultatele obținute pînă acum să fie întregite 
cu noi și remarcabile fapte de muncă.

Ritmurile înalte de lucru atinse în aceste zile în 
tot rrtâi multe întreprinderi industriale de
monstrează eficiența măsurilor de maximă impor
tanță stabilite la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru realizarea 
planului pe 1986 și pregătirea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a planului pe primul trimestru 
al ânului viitor. Așa cum a subliniat cu acest prilej 
tovarășul Nicolae Ccaușescu, secretarul general al 
partidului, în perioada care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului este necesar să se acționeze cu 
toată hotărîrea, printr-o organizare exemplară a 
muncii, pentru ca fiecare zi de lucru, fiecare ceas 
să fie folosite Ia maximum în vederea îndeplinirii 
exemplare a tuturor sarcinilor de plan pe anul 
1986, îndeosebi la producția fizică și export, pentru

onorarea In totalitate șl la un înalt nivel calitativ 
a contractelor încheiate cu beneficiarii interni șl 
partenerii externi.

încheierea cu bune rezultate a acestui an con
stituie. în același timp, un suport sigur pentru pre
gătirea corespunzătoare a producției anului viitor. 
Iată de ce. deși din anul 1986 au mai rămas numai 
7 zile, ritmul de lucru nu trebuie slăbit nici un 
moment. în nici .o unitate și sector de activitate. în 
aceste ultime zile ale anului, întreaga activitate 
productivă trebuie să fie racordată și să se desfă
șoare practic la nivelul exigențelor anului viitor. 
Experiența multor unități fruntașe demonstrează 
cît se poate de convingător că. la cumpăna dintre 
ani, pentru îndeplinirea ritmică, integrală a sarcini
lor de plan, ritmul de lucru în luna decembrie tre
buie să fie cît mai apropiat de cel prevăzut pentru 
luna ianuarie.

Ținînd seama de exigențele acestor zile de sfîrșlt 
de an. de sarcinile stabilite pentru primul trimes
tru al anului viitor, organele și organizațiile de 
partid din toate unitățile economice, consiliile oa
menilor muncii din întreprinderi și centrale trebuie 
să își intensifice activitatea pentru mobilizarea 
tuturor forțelor umane și materiale în vederea în
deplinirii exemplare, la un înalt nivel calitativ, a 
planului Ia producția fizică și export, la toți ceilalți 
indicatori economici.

IN PAGINA A 111-A: ample relatări ale reporterilor șl corespondenților „Scin- 
teii“ privind activitatea susținută ce se desfășoară în aceste zile în economie.

Foto : E. Dichiseanu

de Marin Conțiu, Ionel 
loan Pîșu, Ștefan Cașmir, 
și bobinatorii Nicolae Cio- 
Gheorghe Dana.

NICOLAE CEAUȘESCU

noului mecanism
economico-financiar no

la confluența (Continuare in pag. a V-a)

Economistul și exigențele

rezultate bune și că, 
prin aceste realizări, se demonstrează că hotăririle Congresului al XIII-lea, programele pe 
care le avem în agricultură sînt realiste și pe deplin posibil de realizat! Am obținut de pe 
acum recolte - nu pe suprafețe mici, ci pe suprafețe întinse, intr-un județ pe întreaga lui 
suprafață - care arată că este posibil să înfăptuim obiectivele noii revoluții agrare și să 
demonstrăm astfel superioritatea agriculturii socialiste, forța cooperatorilor, a oamenilor 
muncii, a tehnicienilor și specialiștilor din agricultură de a ridica agricultura la un nivel 
înalt de dezvoltare.

Agrlcultura noastră socialistă a 
acumulat în decursul anilor, și în
deosebi în ultimele două decenii, 
o bogată bază tehnico-materială și 
o tot mai bogată experiență atit 
de ordin științific șl tehnic, cit și 
organizatoric ; s-au format oa
meni cu înaltă pregătire in toate 
ramurile.

Organizarea socialistă a agricul
turii a schimbat profund, din te
melii fizionomia socială și profe
sională a satului, a determinat 
schimbări profund calitative în o- 
rizontul profesional, de conștiință, 
în nivelul de viață al populației să
tești. Acumulările în timp au adus 
șl salturile, treptele calitative noi. 
Iar una din treptele cele mai sem
nificative o constituie chiar acest 
an agricol, care s-a încheiat cu re
zultate bune, cu niveluri de produc
ție dintre cele mai înalte din în
treaga istorie a agriculturii româ
nești. A fost un an nu dintre cel 
mai favorabili agriculturii, da.r care 
tocmai prin aceasta demonstrează 
marile posibilități ale agriculturii 
noastre, marile ei rezerve. Princi
pala concluzie pe care o sublinia 
secretarul general al partidului în 
profunda și cuprinzătoarea analiză 
pe care o făcea la sfîrșitul cam
paniei agricole de vară cu pri
vire la modul în care s-ajucrat pe 
ansamblul agriculturii în acest an 
este aceea că obiectivele noii re
voluții agrare, bazate pe hotăririle 
Congresului al Xlll-lea, sînt nu nu
mai posibil de realizat, dar și de 
depășit. Această apreciere mobili
zatoare este convingător 
mată de rezultatele bune și foarte 
bune obținute de un mare număr 
de unități agricole, dar și de re
zervele care sînt puse în evidență 
fie și comparînd numai diferențele 
de producții dintre unități agricole 
vecine și cu condiții identice sau 
asemănătoare. Pornind tocmai de 
la aceste posibilități demonstrate

intr-un număr tot mai mare de u- 
nități agricole, așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, in 
fața agriculturii in viitorul an, ca și 
in următorii ani ai acestui cincinal, 
stau sarcini deosebit de mari, și in 
primul rind stă sarcina punerii în 
valoare a rezervelor de care dis
pune agricultura noastră, ridicării 
mal rapide a tuturor județe- 

. lor, a tuturor sectoarelor agricul
turii la nivelul celor mai bune u- 
nități, la nivelul unităților distinse 
cu înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare". Dar, așa cum 
sublinia secretarul general al par
tidului, pentru a realiza recolte ■ la 
nivelul maxim al posibilităților este 
nevoie de muncă, de muncă multă 
și de cea mai bună calitate, des
fășurată intr-un spirit de ordine și 
disciplină riguroasă la fiecare ve
rigă, la fiecare unitate și fermă a- 
gricolă. Trebuie să realizăm in 1987 
o producție globală agricolă 

. 5,5—6,5 Io sută mai mare
cea din acest an, an în 
fost obținută cea mai mare 
de cereale din istoria țării, 
lizarea acestor obiective și 
ce stau în fața oamenilor
din agricultură impune, în conti
nuare, o muncă stăruitoare și efi
cientă pentru pregătirea la un ni
vel superior a producției agricole 
din anul viitor. Este de datoria 
fiecărei organizații de partid de Ia 
sate, a fiecărui comunist din agri
cultură să-și facă un titlu de o- 
noare, de mîndrie din a acționa 
pentru îndeplinirea cu înaltă răs
pundere, cu patos revoluționar a 
sarcinilor ce îi revin pentru dez
voltarea puternică a agriculturii 
noastre, pentru creșterea contri
buției ei la formarea venitului na
țional, pentru 
tot mai mare 
lor economiei 
gului popor.

N 1986
S-A OBȚINUT

Colectivul muncitoresc al între
prinderii de mașini electrice din 
Capitală e hotărît ca ultimele zile 
ale anului să reprezinte zile ale pro- 
ducției-record, ale îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor de plan. 
Anul acesta, la export s-a realizat 
o producție suplimentară în valoa
re de 9 milioane lei, iar la pro
ducția fizică un plus exprimat in 
produse ale industriei electrotehni
ce și motoare electrice care totalizea
ză peste 2 900 kW. Numai în ulti
mele două zile au fost expediate 
beneficiarilor externi peste 160 de 
motoare asincrone de diferite pu
teri și gabarite. Se evidențiază în 
mod deosebit echipele de montori 
conduse

' Ștefan, 
precum 
cirlie și

confi r-

k

cu 
decit 

care a 
recoltă 

Rea- 
sarcini 
muncii PRODUCȚIE

DE CEREALE

satisfacerea intr-o 
măsură a necesități- 
naționale, ale între-

a Il-a secvențe din bilanțulPublicăm In pagina
muncii depuse, în acest an, de lucrătorii din agri
cultură, din rezultatele in creșterea producției în 
toate sectoarele si ramurile agriculturii.

| DIN MTUAUTAm^^M^^A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •

poetul : ..De la 
și Burebista rege !

fulgerul alb al

Spune 
Zamotae 
Văzut-ai 
romanilor / Ca si spulberul 
negru al hunilor ; / Ci ai 
rămas sub vechea lege, 
Făgăraș. I Cuib al zăgani- 
lor și al străbunilor !“ (Mi
hail Sadoveanu).

Spune omul de știință : 
„Făgărașul n-a încetat să 
rămină in temeliile sale, 
pină la capăt, ceea ce a 
fost de la început, o tară 
românească... El a fost me
reu o punte de legătură 
intre două țări, o poartă 
mereu deschisă intre două 
țări" (Muntenia si Transil
vania). (David Prodan).

La confluenta dintre le
gendă și istorie, cronicarii ' 
scriu că „Radu Negru 
Vodă, care avea scaunul la 

■ Făgăraș de la moșii și stră
moșii rumânilor"......... rădi-
catu-s-au de acolo cu toa
tă casa lui... și pogorin- 
du-se pre apa Dimbovitii 
inceput-au a face tară 
noao". Așa a fost ? N -a 
fost așa ? Istoricii cercetea
ză in continuare —. dar 
rămine certitudinea că a- 
cum aproape șapte veacuri, 
la 1291. apare prima ates
tare documentară a Cetății 
Făgărașului. Document 
scris — pentru că altfel, 
din neolitic si pină astăzi.

rezultatele săpăturilor ar
heologice atestă o locuire 
neintreruptă. Oricum, nu 
poți gindi ..Făgăraș" fără 
ca in aceeași miime de se
cundă să nu gindesti ..isto
rie" ; si să nu gîndesti 
..munți". Orașul de la poa
lele Alpilor 
este unul dintre 
istoriei

Făgăraș
dintre istorie și

spiritul viu. cel invocat de 
cronicari si de Sadoveanu. 
sentimentul istoriei, conști
ința permanentei trăiesc în 
sufletele oamenilor ca o 
componentă de preț, aliată 
cu conștiința de construc
tori ai istoriei contempora
ne si viitoare. Pentru că — 
ar fi putut oare să fie alt- 

orasul de pe malul

tem încheia aceste puține 
rinduri evocatoare fără a 
aminti unul dintre temeiu
rile mindriei făgărășenilor 
de ’
anul 1600 Mihai Viteazul 
era .... posesor, aubernator
et absolutus patronus..." al 
Cetății Făgărașului.

Astăzi, relicvele trecutu- 
trăiesc in

astăzi, faptul că in

• •viitor
Oltului cunoaște un ritm 
deosebit de înalt al prefa
cerilor. Un făgârășean care 
ar reveni după 10—12 ani

Georqe-Radu
CH1ROVIC1 
Nicolae MOCANU

Prima parte a anchetei, publicată 
„Scînteia" din 

relevat faptul 
actuală, în care 
voltărij economice 
rent susținut de 
tensivl, calitativi, 
concepție, de analiză 
miștilor din unitățile 
tive nu este peste tot utilizat pe 
deplin. Activitatea complexă, de 
concepție, a economiștilor este. în 
unele cazuri, substituită de un exce
siv consum de muncă simplă, dato
rită faptului că acești specialiști de 
înaltă calificare se consacră „încă 
în prea mane măsură unor lucrări 
administrative". își „ocupă" o parte 
însemnată a timpului cu activități 
de rutină.

Ancheta noastră a cuprins si între
barea :

în ce măsură conducerile colective 
ale întreprinderilor solicită și deter
mină participarea tuturor economiș
tilor la realizarea unor analize sem
nificative. de stringentă actualitate 
și eficiență ?

O întrebare care angajează direct 
responsabilitatea organelor de condu
cere de a „capta" și canaliza toate 
energiile colectivului în direcția fun
damentală de manifestare a noului 
mecanism economico-financiar : creș
terea rapidă a eficienței economice.

Asemenea aspecte rezultă din 
multe răspunsuri. Iată unele dintre 
ele :

O modalitate concretă de acțiune 
In acest sens poate sugera experien
ța colectivului întreprinderii de uti
laj chimic din Găești. La începutul 
fiecărui an. consiliul oamenilor 
muncii din această unitate pune în 
atenția întregului colectiv, cu titlu 
de obligativitate, un sumar de pro
bleme tehnico-economice, a căror 
rezolvare constituie un criteriu 
esențial pentru cointeresarea mate
rială. Această listă de probleme se 
îmbogățește continuu pe parcursul 
anului. în raport cu exigentele pe 
care le ridică viața economică a în
treprinderii.

Acordarea primelor,

23 decembrie, 
că în etapa 

procesul dez- 
este preponde- 

factorii in- 
potentialul- de 

al econo- 
produc-

altor re-

compense bănești suplimentare, ca 
și a treptelor de retribuire se reali
zează aici în. directă legătură cu 
modul în care cei în cauză și-au 
adus contribuția la soluționarea pro
blemelor esențiale ale activității în
treprinderii, ale creșterii eficienței e- 
conomice. „Pentru îndeplinirea sar
cinilor curente de serviciu se acordă 
retribuția, sublinia directorul între
prinderii. Ceea ce depășește nivelul 
acesteia trebuie să angajeze un spor 

. de participare la viața întreprinde
rii. în cazul specialiștilor, acest spor 
vizează tocmai calitatea pregătirii 
lor profesionale".

Nicolae Apostol, șef serviciu fi- 
nanciar-prețuri. la întreprinderea ele 
contactoare din Buzău : „Sînt solici
tat aproape zilnic de conducerea în
treprinderii la luarea unor decizii 
privind asimilarea de produse, ela
borarea unor studii de eficientă, 
programe de reducere a costurilor, 
de creștere a productivității muncii, 
de modernizare a tehnologiilor etc.

Florea Știrbescu, șef birou plan- 
dezvoltare la întreprinderea de uti
laj petrolier din Tirgoviște : „Sînt 
solicitat permanent. în toate proble
mele de larg interes pentru între
prindere".

Silvia Chelu, șef birou costuri st 
prețuri la Combinatul de oteluri 
speciale Tirgoviște : „în general sint 
solicitată la toate analizele econo
mice pe care le inițiază organul de 
conducere colectivă".

Răspunsuri similare au formulat 
numeroși alți factori cu munci de 
răspundere în compartimentele eco
nomice.

Problema rămine însă deschisă 
cînd este vorba de marea masă a 
economiștilor, de cei multi care de
țin posturi de execuție. Din răspun
surile pe care le-au dat rezultă că 
o bună parte dintre aceștia se com
plac într-o 
motivația : 
din partea 
să realizez 
ciale".

Chiar șl 
apeluri au

cazul întreprinderii de »cule si echi
pamente hidraulioe din Focșani, în 
care, după cum se precizează în 
chestionarele celor care au partici
pat la sondaj, „consiliul oamenilor 
muncii a solicitat întregului perso
nal tehnic, economic, muncitorilor să 
participe cu idei, studii, analize la 
îmbunătățirea activității economi
ce" — rezultatele nu sînt încă pe 
măsura așteptărilor. Apelul condu
cerii întreprinderii nu a stirnit deo
camdată aici acea stare de,emulație 
generală care să-i antreneze în masă 
pe absolut toti economiștii la o sus
ținută activitate de concepție, de in
vestigație a mecanismului unității, 
în măsură să determine un moment 
de cotitură în creșterea eficientei 
economice.

Tovarășul Constantin Iamandt, con- 
tabil-șef al întreprinderii de uti
laj petrolier din Tirgoviște. sesizînd 
aoelași fenomen în unitatea în cane 
activează, inoerca o explicație : „O 
prejudecată mai veche a consacrat 
un fel de superioritate a inginerului 
fată de economist. Așa stînd lucru
rile. multora li s-a părut firesc ea 
aceștia din urmă să nu se implice 
în soluționarea celor mai importante 
probleme ale întreprinderii. Desigur, 
a fost o practică păgubitoare. O ase-

Ioan ERHAN 
Stelian CHIPER 
Gheorqhe MANEA

GALAȚI

stare de așteptare, sub 
„nu mi-a cerut nimeni 
conducerii întreprinderii 
studii si analize spe-

Productivitate înaltă, 
producție 

suplimentară
atunci 
existat

cînd asemenea 
— așa cum este

muzeu ; dar

Transilvaniei 
nucleele 

noastre si nu pu- (Continuarc in pag. a Il-a)

In Făgărașul de azi s-au și confortabile

« a
I

Oamenii 
județului 
fermitate 
exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă. Prin rezultatele 
obținute ca urmare a aplicării 
unor soluții eficiente de creștere a 
productivității muncii s-au evi
dențiat colectivele dintr-un număr 
de 56 unități economice, care au 
pășit în ultima lună a acestui an 
cu un avans la producția-marfă 
industrială de 1,2 miliarde J.ei. Mai 
mult decît atit, 20 unități econo
mice gălățene ou îndeplinit in
tegral sarcinile anuale de plan, 
ceea ce le va permite ca. pină la 
sfîrșitul anului, să realizeze supli
mentar o însemnată producție- 
marfă industrială.

Este, de asemenea, demn de re
marcat că valoarea suplimentară 
a producției-marfă industriale re
alizate s-a concretizat, din punci 
de vedere fizic, în obținerea unor 
importante cantități de produse 
destinate economiei naționale sau 
exportului. Printre acestea sint de 
evidențiat cantitățile suplimentare 
de cocs metalurgic, de profile 
formate la rece, panouri mari pre
fabricate din beton armat, produse 
ale industriei electrotehnice, uti
laje specifice agriculturii etc. 
(Ștefan Dimitriu).

muncii din industria 
Galati acționează cu 
pentru îndeplinirea
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S6 - O DEMONSTRAȚIE CONVINGĂTOARE 
A MARILOR POSIBILITĂȚI 

ALE AGRICULTURII NOASTRE SOCIALISTE
Anul 1986 a fost un an cu rezultate bune, 

dar care, așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pu
teau fi și mai bune in toate județele, in toate 
unitățile. Producția-record de cereale obținută 
in acest an, rezultatele superioare inregistrate

practic la toate culturile și In zootehnie de
monstrează cit se poate de convingător poten
țialul uriaș al agriculturii noastre socialiste și, 
mai ales, face dovada de netăgăduit a realis
mului obiectivelor noii revoluții agrare. Acțio- 
nind pentru indeplinirea hotăririlor Congresu

lui al Xlll-lea, pe baza programelor concrete 
elaborate la începutul acestui an pentru fie
care ramură și sector al agriculturii, oamenii 
muncii de pe ogoare au trecut hotărit la inde
plinirea exemplară a sarcinilor din acest an, 
primul an al acestui cincinal, an care s-a do
vedit a fi deosebit de rodnic.

Cea mai mare producție de cereale 
din isteria tării

Pămîntul - mereu mai productiv

Profundele transformări cantita
tive și calitative care au avut loc 
în anii construcției socialiste, 
schimbările radicale intervenite in 
viața satului, cu deosebire în ul
timele două decenii. își găsesc re
flectarea și în nivelul producției de 
cereale, nivel care în acest an a 
fost cel mai mare din istoria țării. 
Ar fi de subliniat doar că produc
ția de cereale a anului 1986, care 
este de aproape 6 ori mai mare 
față de cea obținută în 1950, se 
obține astăzi de pe suprafețe mai 
mici decît in anul 1950. Din rîn- 
dul realizărilor deosebite ale aces
tui an se detașează cele înregis
trate de oamenii muncii din agri
cultura JUDEȚULUI OLT, primul 
județ al țării care a fost distins cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare". Pentru a ne referi 
la saltul pe care l-a cunoscut agri
cultura acestui județ, este suficient 
să arătăm că producțiile cu adevă
rat record obținute aici, de peste 
21 600 kg porumb știuleți la hec
tar,’peste 6 000 kg grîu șl 7051 kg 
orz, depășesc de 2—3 ori nivelurile 
Înregistrate cu numai 6—7 ani în 
urmă. Valoarea deosebită a rezul
tatelor obținute în acest an de oa
menii muncii din agricultura jude- 

, țului Olt constă nu numai în fap- 
tul că au realizat asemenea pro
ducții medii nemaiînțîlnite în agri
cultura noastră, ci mai ales in 
aceea că ele au fost obținute pe 
terenuri socotite , dig, categorii, in
ferioare, terenuri 'care- "ocupă a- 
proape două treimi din suprafața 
agricolă a județului, ceea ce pune 
în evidență de fapt marile rezerve 
de care dispune agricultura noas
tră.

Producții mari de cereale, cu 
mult peste media anilor ’75—’80, 
s-au obținut și în agricultura JU
DEȚULUI TIMIȘ, județ care trei 
ani la rînd. 1983, 1984 și 1985,
s-a situat pe primul loc în între
cerea dintre județele țării în ce 
privește rezultatele din agricultură.

Dar să ne referim și la un alt 
județ din vestul țării — BIHO
RUL — ale cărui rezultate obți
nute în acest an pot fi socotite 
drept moment da cotitură spre o 
activitate mult mai rodnică în 
1987 și în anii următdri ai acestui 
cincinal. Producția totală de cerea
le (realizată în acest an pe ansam
blul județului este cu 72 la sută 
mai mare față de cea obținută in 
1981 și cu 22 la sută superioară 
mediei cincinalului 1981—1985. Că

anul 1986 a fost unul din anii a- 
gricoli cu cele mai bune rezultate 
pentru oamenii muncii din agricul
tura acestui județ demonstrează și 
cantitățile de produse agricole li
vrate la fondul de stat, care sînt 
superioare în acest an mediei cin
cinalului trecut cu 87 la sută la 
porumb, 68 la sută la floarea-soa- 
relui, 21 la sută la legume și cu 
65 la sută la fructe.

Primul județ al țării căruia i s-a 
conferit cea mai înaltă distincție 
pentru rezultate obținute în agri
cultură — IALOMIȚA — a făcut 
și în acest an agricol dovada înal
tei răspunderi cu care acționează 
oamenii de aici — cooperatori, me
canizatori, specialiști — pentru a 
asigura în orice condiții plinea 
țării. în pofida secetei care a afec
tat cu deosebire unitățile din sudul 
și estul județului, pe ansamblul 
județului Ialomița s-a obținut, în 
acest an, o producție medie de a- 
proape 4 000 kg orz la hectar șl de 
8 300 kg porumb. Comparativ cu 
anul 1983, in acest an s-a livrat la 
fondul de stat mai mult cu a- 
proape 70 000 tone grîu și cu 47 000 
tone porumb.

într-un alt județ din sudul țării 
— TELEORMAN — care nu a avut 
parte nici el de condiții climatice 
favorabile, producția de cereale 
depășește cu 500 000 tone pe cea 
realizată anul trecut șt este aproa
pe dublă comparativ cu cea obți
nută în 1981. Anul acesta a fost și 
pentru agricultorii teleormăneni 
anul cu cele mal mari producții de 
cereale. Dar în cîmpia Teleorma
nului au rodit Îmbelșugat și plan
tele tehnice, a căror producție to
tală depășește cu 160 000 tone pro
ducția anului 1985 ; producții supe
rioare anului trecut s-au obținut 
și în legumicultură.

Aceste niveluri ridicate de pro
ducție înregistrate de agricultura 
noastră și în anul 1986 — exempli
ficate în rîndurile de față cu date 
doar din cinci județe — constituie 
o nouă și strălucită dovadă a jus
teței politicii agrare a P.C.R.. a 
preocupării consecvente a secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea unei agriculturi de mare 
randament și eficiență, care să asi
gure în cît mal bune condiții ce
rințele de consum ale populației, 
să aducă o contribuție tot mai în
semnată la dezvoltarea economiei 
naționale.

în ansamblul strategiei stabilite 
de conducerea partidului pentru 
creșterea continuă a producției 
agricole la nivelul sarcinilor noii 
revoluții agrare, un rol de prima 
însemnătate revine înfăptuirii 
obiectivelor cuprinse în Programul 
național de îmbunătățiri funciare, 
în acest domeniu, pentru anul 1986, 
primul an din actualul cincinal, a 
fost prevăzută realizarea unor lu
crări de mare amploare, toate 
avînd drept scop final creșterea 
potențialului productiv al pămin
tului. punerea în valoare deplină a 
terenurilor degradate și creșterea 
suprafeței arabile. Sarcinile de plan 
pe acest an prevăd extinderea su
prafețelor amenajate pentru iriga-, 
ții cu 550 mii hectare, realizarea 
desecării pentru eliminarea ex
cesului de umiditate pe 450 mii 
hectare și executarea unui com
plex de lucrări pentru combaterea 
eroziunii solului pe 245 mii hecta
re.

Strîns legată de Înfăptuirea Pro
gramului național de îmbunătățiri 
funciare este materializarea Pro
gramului special privind organi
zarea teritoriului șl creșterea fer
tilității solurilor în perioada 
1986—1990. Acest program, elabo
rat la începutul acestui an din ini
țiativa și sub directa îndrumare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
zintă o importantă covîrșitoare 
pentru sporirea continuă a pro
ducției agricole. Este demn de re
levat modul responsabil în care or
ganele județene de partid, orga
nele agricole și conducerile unită
ților agricole au organizat șl au 
trecut la înfăptuirea prevederilor 
din acest program. Dovada cea 
mai concludentă o reprezintă reali
zările. Bunăoară, sarcinile în ce 
privește administrarea de amenda
mente pentru corectarea reacției 
acide sau alcaline a solurilor, cît 
Si executarea arăturilor cu subso- 
lier, pentru afînarea solurilor pină 
la 40—42 cm. au fost realizate și 
depășite substanțial încă din luna 
octombrie. De asemenea, realiză
rile de pînă acum privind scarifi- 
carea solului și administrarea de 
îngrășăminte organice sînt echiva
lente cu rezultatele ultimilor doi-

trei ani, luate la un loc. Producțiile 
mari realizate în multe județe vin 
să confirme preocuparea atentă și 
rezultatele bune inregistrate in ma
terializarea programului privind 
creșterea fertilității solurilor.

în județul Olt, producțiile mari 
realizate în acest an sînt nemijlo
cit legate de realizarea unor vaste 
lucrări agropedoameliorative. în 
1986 și în anii anteriori au fost 
încorporate în sol 3,8 milioane tone 
de îngrășăminte organice, iar pen
tru corectarea acidității solurilor 
podzolice sau smolnițelor in acest 
an au fost administrate peste 800 000 
tone de amendamente. La toate 
acestea trebuie adăugate lucrările 
ample de hidroameliorații, datori
tă cărora, la finele acestui an, su
prafața totală amenajată pentru 
irigații a ajuns Ia 141 000 hectare, 
cea desecată — la 130 000 hectare, 
combaterea eroziunii solului fiind 
realizată pe 31 000 hectare.

Și în județul Bihor, în acest an, 
scarificarea solului, afînarea adîn- 
că si arătura cu subsolier s-au fă
cut pe 70 la sută din ogoarele de 
toamnă. Totodată, au fost încor
porate în sol peste 1.7 milioane 
tone îngrășăminte organice și mai 
mult de 150 000 tone de amenda
mente. cantități care sînt de 3 ori 
mai mari decît în anul precedent. 
Și un fapt semnificativ pentru am
ploarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Suprafața pe care s-au 
executat în 1986 lucrări de dese
care este echivalentă cu aceea 
realizată în întreg cincinalul tre
cut.

Lucrările de îmbunătățiri ftm- 
ciare executate în acest an în ju
dețul Ialomița sînt o expresie grăi
toare a preocupării constante a 
conducerii partidului pentru ridi
carea potențialului productiv al 
pămintului. Au fost amenajate sis
teme noi de irigații pe 24 000 hec
tare. suprafața totală irigată aiun- 
gînd la 204 000 hectare, s-au reali
zat desecări și drenaje pe 30 000 
hectare și au fost redate circuitului 
productiv 1 400 hectare. De aseme
nea. întinse terenuri slab produc
tive au fost valorificate superior 
prin amenajarea de orezării pe 
2 666 hectare.

In zootehnie - progrese ce se cer
amplificate

Pași hotăriti pe drumul noii retnlutii
agrare

Ceea ce detașează anul agricol 
1986 de ceilalți ani este orientarea 
fermă a unui număr tot mai 
mare de unități agricole, din toate 
zonele și județele țării, spre intro
ducerea în producție a metodelor 
și procedeelor specifice unei agri
culturi supraintensive. Anul agri
col 1986 >este anul în care în agri
cultura noastră s-au înregistrat 
cele mai înalte producții, care pre
figurează drumul pe care îl urmea
ză agricultura noastră spre atin
gerea marilor obiective pe care le 
presupune procesul de înfăptuire a 
noii revoluții agrare. Din bilanțul 
realizărilor anului 1986 se detașea
ză acele unități despre care, dato
rită nivelului producțiilor realizate 
la unele culturi, se poate spune că 
au atins și chiar au depășit de pe 
acum obiectivele stabilite agricultu
rii de Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru anul 1990. Astfel, 
în acest an avem in agricultură un 
număr de 71 de unități cu o pro
ducție de peste 20 000 kg porumb 
știuleți la hectar ; 23 de unități cu 
o producție de peste 8 000 kg gr iu 
la hectar, iar la orz 68 de unități 
cu peste 8 000 kg la hectar ; la 
floarea-soarelui. 88 de unități cu 
peste 3 000 kg la hectar ; la soia. 28 
de unități cu peste 3 000 kg la hec
tar ; la sfecla de zahăr, 23 de uni
tăți cu peste 50 000 kg la hectar, iar 
la cartofi avem 13 unități care au 
obținut peste 40 000 kg la hectar.

Aminteam de producțiile mari și 
foarte mari de cereale obținute de 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului Olt. Dincolo insă de aceste 
rezultate, ceea ce dă valoare de 
experiență activității lucrătorilor 
de aici, a organizației județene de 
partid este perseverenta cu care s-a 
acționat pentru cunoașterea și ge
neralizarea metodelor superinten-
sive de cultivare a pămintului. me
tode care au avut drept rezultat 
obținerea unor producții de vîrf în 
agricultura noastră. Niveluri de pro
ducții obținute nu la dimensiunea
unei parcele sau sole, ci pe an
samblul unor unități agricole. Pod-

zolurile de odinioară ale Scorni- 
ceștiului au rodit în acest an cite 
8 600 kg de grîu și orz la hectar* 
peste 27 000 kg porumb știuleți, 
peste 4 500 kg floarea-soarelui și 
soia. Dar bariera celor 8 000 kg la 
griu și orz. de 25 000 kg porumb 
știuleți sau de 4 000 kg floarea- 
soarelui și soia la hectar a fost 
depășită nu numai de cooperatorii 
din Scornicești, ci și de cei din 
Ștefan cel Mare. Corabia. Grojdi- 
bod. Tia Mare. Bucșa. Potlogeni, 
Crîmpoaia. Brîncoveni. Sinești. Ce- 
zieni. Urzica. Bucinișu. de lucră
torii de la întreprinderile agricole 
de stat Studina. Corabia. Redea, 
Brebenl și de multe alte unități 
agricole.

Demonstrația că pe întreg cu
prinsul tării se pot obține. în mod 
constant și pe suprafețe cît mai 
întinse, recolte mari și stabile de 
cereale, de plante tehnice sau de le
gume își găsește pe deplin argu
mentul faptelor și în cîmpiile Te
leormanului. Ialomiței, in cîmpiile 
Crișurilor sau Moldovei. în Dobro- 
gea sau în Podișul Transilva
niei. practic pe întreg cuprinsul 
țării.

Ceea ce trebuie remarcat este 
faptul că producțiile de peste 8 000 
kg de grîu și orz sau de 20 000 kg 
porumb știuleți. de peste 60 000 kg 
sfeclă de zahăr sau de peste 50 000 
kg cartofi realizate în acest an de 
cooperatorii din Pecica-Arad. To- 
polovățu Mare-Timiș, Salonta- 
Bihor, Sînmartin-Harghlta. Mure- 
șeni-Mureș, ca de altfel și produc
țiile mari realizate de oamenii 
muncii din întreprinderile agricole 
de stat Tomnatec-Timiș, Mihăi- 
lești-Giurgiu, Turnu Măgurele-Te- 
leorman. Prejmer-Brașov, Rădăuți- 
Suceava șl de multe alte unități 
agricole nu sînt producții de con
junctură. ci ele sînt rodul aplicării 
în producție a unor tehnologii 
înaintate, introducerii în cultură a 
unor soiuri și hibrizi de înaltă pro
ductivitate. al preocupării și price
perii oamenilor de aici de a lucra 
mai bine pămîntul, de a-i spori 
continuu fertilitatea.

în’ cadrul preocupărilor stator
nice ale conducerii partidului și 
statului nostru, un loc important 
l-au ocupat creșterea animalelor, 
sporirea efectivelor și a producției. 
Ca urmare, structurile de produc
ție ale agriculturii românești s-au 
modificat de la un an la altul, în 
favoarea creșterii ponderii produc
ției zootehnice. în prezent, produc
ția animalieră deține o pondere de 
45 la sută din totalul producției 
agricole, față de numai 34,7 la sută 
în anul 1960. Corespunzător obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., în acest cincinal 
dezvoltarea zootehniei va fi mar
cată de un accentuat proces de 
modernizare și îmbunătățire cali
tativă a Întregii activități din acest 
sector de bază al producției agri
cole. Direcțiile principale de ac
țiune le constituie creșterea efecti
velor de animale șl asigurarea tu
turor condițiilor necesare, în pri
mul rînd asigurarea unor cantități 
de furaje corespunzătoare atît din 
punct de vedere cantitativ, cît și 
calitativ, pentru sporirea produc
ției animaliere. Pentru primul an 
al cincinalului actual, sarcinile de 
plan prevăd o puternică creștere a 
efectivelor, care la finele anului 
1986 trebuie să ajungă la 8 500 mii 
bovine, 15 000 mii porcine și 24 000 
mii de ovine și caprine.

Știrile sosite la redacție din 
multe județe dovedesc că lucrătorii 
din fermele zootehnice, in general 
toți crescătorii de animale, acțio
nează cu fermitate și răspundere 
pentru indeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin. în județul 
Ialomița, bunăoară, se estimează că 
la sfîrșitul acestui an efectivul de 
bovine va fi mai mare față de anul 
trecut cu circa 10 000 capete, iar 
cel de porcine — cu 20 000 capete. 
Demn de relevat este faptul că 
unitățile agricole din acest județ, 
aplicînd in practică un vast pro
gram de măsuri tehnice și organi
zatorice, de ridicare a pregătirii 
profesionale a tuturor celor ce lu
crează in acest sector, au realizat 
o creștere continuă a producției de 
lapte, în ultimii doi ani situîndu-se 
pe primul loc în țară. Și în acest 
an producția de lapte este la un

nivel ridicat. Edificator pentru îm
bunătățirile de ordin calitativ in
tervenite în structura efectivului 
de bovine, în asigurarea furajelor 
și asistența zooveterinară este evo
luția producției de lapte, care, de 
la 1 577 litri pe o vacă în anul 1981 
și de la numai 586 750 hl lapte li
vrat la fondul de stat, a crescut la 
2 720 litri in acest an și la 951 000 
hl lapte livrat la fondul de stat 
(rezultate înregistrate pe 11 luni 
din acest an). Dacă în 1981 erau 41 
de unități agricole cu producții de 
sub 1 200 litri, în prezent sînt 28 de 
unități cu 2 000 litri, 31 de unități 
cu peste 2 500 litri și 13 unități 
cu producții între 2 900 șl peste 
4 000 litri, C.A.P. Amara prelimi* 
nînd realizarea în acest an a unei 
producții de peste 5 000 litri lapte 
de la fiecare vacă.

Și în județul Bihor, efectivele de 
animale de la finele acestui an sînt 
superioare celor din anul trecut cu 
17 200 bovine, cu 59 000 porcine, 
69 000 ovine și 454 000 de păsări. Pe 
baza acestor creșteri însemnate ale 
efectivelor au sporit mult și livră
rile la fondul de stat atît la carnea 
de porc, cît și la lapte, produse la 
care, in anul 1987, comparativ cu 
acest an, se estimează o dublare 
a producțiilor. Aceasta are la bază 
un amplu program de modernizare 
a adăposturilor pentru crearea 
unui flux tehnologic optim de creș
tere a animalelor și asigurarea unor 
cantități mari de furaje de bună 
calitate.

Edificatoare pentru dezvoltarea 
puternică a zootehniei in unitățile 
agricole din județul Olt, pentru 
creșterea ponderii producției ani
maliere în totalul producției agri
cole este sporirea accentuată a 
efectivelor, care, față de anul 1980, 
au crescut cu 43 300 de bovine, 
109 000 de porcine, 220 000 de ovine 
și 300 000 de păsări. Această creș
tere a efectivelor de animale a fost 
posibilă datorită preocupării per
manente a organelor județene de 
partid și agricole pentru a spori 
substanțial baza furajeră, pentru 
îmbunătățirea preparării și admi
nistrării furajelor In scopul creș
terii valorii nutritive și valorifi
cării lor depline de către animale.

Ca să ajungi la Panciu. 
dinspre șes. trebuie să pă
răsești șoseaua națională 
E 20. Chiar la km 198,2. a- 
colo unde te intîmpină. mal 
tatii. impunătoarea statuie 
..Victoria de la Tișita” — 
reprezentînd o femeie care 
ține deasupra capului o sa
bie ce spintecă văzduhul. 
Pe soclul acesteia, înalt de 
peste 5 metri, se află În
scrise. întru slava eroilor 
neamului, a victoriei și glo
riei lor în lupta împotriva 
celor care ne cotropiseră 
țara, cuvintele : „Pe aici 
nu se trece. 1917". Locul 
marchează si o răscruce de 
drumuri : unul duce înain
te, spre nordul Moldovei, 
după ce trece pe lingă 
mausoleul de la Mărăsesti. 
consacrat si el paginii 
nemuritoare de vitejie si 
jertfă din 1917. scrisă cu 
singele acestui neam pen
tru libertatea si apărarea 
vetrei străbune : altul
apucă spre est și duce la 
Tecuci; in sfirșit. al trei
lea. spre nordul județului 
Vrancea, unde, după numai 
12 km. ajungi la Panciu. 
orașul dintre vii. amplasat 
In inima renumitei podgo
rii. la curbura exterioară a 
Carpatilor.

Pină in anii construcției 
socialiste. Panciu era oraș 
doar cu numele. Pentru că 
in afara citorva edificii 
mai răsărite — primărie, 
tribunal, spital și gară — 
se aflau doar niște ma
ghernițe insalubre ce se 
chemau, pompos, magazine 
de vînzare a produselor de 
băcănie, de îmbrăcăminte. 
Încălțăminte ori de merce
rie. Existau și unele ate
liere care executau unelte 
și piese specifice întreține
rii viei și prelucrării stru
gurilor. cîteva cazane de 
rachiuri de capacități mici. 
Asta reprezenta... industria 
la Panciu.

Politica științifică a parti
dului nostru de dezvoltare 
economico-socială armo
nioasă a tuturor zonelor tă
rii și-a pus din plin am
prenta si pe această locali
tate. Panciu este astăzi un 
oraș in. toată puterea cuvin- 
tuțuL deși nu are decît a- 
prbâne 10 000 de locuitori 
stabili. Noul lui statut — 
de așezare urbană — este 
probat de forța muncii si 
creației afirmate tot mai 
pregnant în anii de după 
cei de-al IX*lea Congres 
al partidului. După cum ar
gumenta tovarășul Nicolae 
Socaci, secretarul comite
tului orășenesc de partid si 
primarul orașului, dacă în 
1981 so realiza aici o pro
ducție globală industrială 
de 269 milioane lei. la sfîr
șitul cincinalului trecut 
nroductia-marfâ industria
lă a fost de 530 milioane 
lei. iar la încheierea anu
lui in curs este de 630 mi
lioane lei. La finele actua
lului cincinal, datorită folo
sirii în mod intensiv a ca
pacităților existente, se va 
ajunge la 770 milioane lei.

Ce stă la baza acestei 
creșteri dinamice a valorii 
producției industriale ? 
Citeva argumente : în 1982 
a început să producă, la 
întreaga capacitate. între
prinderea de tricotaje Pan
ciu, de unde pleacă în toa
tă tara tricotaje tip bum
bac, Îmbrăcăminte si len
jerie fină și flaușată, țe
sături tricotate pentru în- 
treprinderila de încălță
minte etc. Tînăra in-

gineră-șefă a întreprin
derii. Maria Hău. ne spu
nea că. din cei 1 800 munci
tori ai fabricii, 89 la sută 
sînt femei, dîn care peste 
80 la sută tinere in jur de 
25 de ani. multe din loca
litate si din împrejurimi. 
Planul pe acest an a fost 
îndeplinit si depășit la toti 
indicatorii, cu un pluș de 
8 milioane lei la producția- 
marfă, iar productivitatea 
muncii a crescut, față de 
plan, cu peste 8 000 lei de 
persoană.

Aflăm, de asemenea, că 
produsele executate aici 
și-au croit un drum trainic

colă de stat Panciu. unita
te de referință pentru în
treaga viticultură a județu
lui Vrancea, dispune de 
1 800 ha vie. iar coopera
tiva agricolă de producție 
de aproape 800 ha. Edifica
tor in privința dezvoltării 
economice a acestora este 
evoluția unui indicator de 
bază : valoarea producției- 
marfă industriale, care în 
1965 era la I.A.S. de 25 mi
lioane. iar la C.A.P. de 2,5 
milioane, a crescut în 1986 
de peste 5 ori la I.A.S. și 
de peste 14 ori la C.A.P. 
Spectaculoasa creștere se 
datorează, pe de o parte,

Profiluri industriale 
in orașul dintre podgorii

Panciu : o imagine a noii dezvoltări urbanistice

șl prestărilor de servicii 
pentru populație. în acest 
an au fost date în funcțiu
ne noi secții ale industriei 
mici pentru valorificarea 
unor resurse locale si a 
forței de muncă. La coo
perativa meșteșugărească 
se realizează 29 de articole 
noi de țesături, artizanat, 
produse de marochinărie, 
articole de timplărie. tri
cotaje. confecții ; la 
C.P.A.D.M. s-au extina 
secțiile în care se realizea
ză o gamă diversificată de 
tricotaje, din care peste 80 
la sută sînt livrate la ex
port. La C.A.P. Panciu s-au 
înființat secții pentru pre
lucrarea răchitei și papurii, 
prestări de cojocărie. dul- 
gherie. lucrări de construc
ții pentru populație. Dar 
mai sint mari posibili- 
litătl si rezerve. Se află in 
atenție o cooperare mal 
strînsă intre întreprinderea 
de tricotaje si cooperativa 
meșteșugărească pentru 
prelucrarea in comun a 
materialelor recuperabila 
rezultate din procesul de 
producție, din care se pot 
realiza saltele, scame pen
tru plăpumi și alte obiecte 
de uz casnic.

Paralel cu dezvoltarea 
economică și creșterea gra
dului de industrializare, in 
atenția organelor de partid, 
a conducerii unităților a 
stat ou deosebire realizarea 
producției pentru export, 
indicator la care se depă
șește planul pe 1986. Pină 
lasfirșitul anului se vor li
vra suplimentar la export 
produse in valoare de peste 
10 milioane lei. reprezen- 
tind tricotaje, vin spumant, 
articole de marochinărie. 
lemn și fructe de pădure, 
fructa semiindustrializa- 
ta etc.

Dezvoltarea economică a 
orașului a condus la creș
terea nivelului de viață al 
populației. Dacă în 1965 în 
Panciu existau doar 10 •- 
partamente. astăzi numărul 
lor a trecut de 1 000. Fiin-
țează acum un spital cu 280 
de Ioduri, cu toate secțiile 
necesare. în care lucrează 
40 de medici și cadre me

in țări cu tradiție în 
acest domeniu — Franța, 
U.R.S.S.. Danemarca. Ita
lia. în fiecare an. modele
le noi și reproiectate au 
acoperit întreaga produc
ția. 93,5 la sută din aceas
ta fiind de calitatea I si 
extra. Pe de altă parte, 
pentru a putea face față 
cerințelor partenerilor ex
terni. pentru ca produsele 
să fie competitive, se acor
dă o mare atenție ridică
rii pregătirii profesionale a 
personalului. Trebuie men
ționat că în fabrică sânt 
oameni care, deși tineri, 
s-au afirmat si sînt re
marcați pentru rezultatele 
muncii lor. Printre ei se 
numără muncitoarele con- 
fecționere RodiCa Ichim și 
Sofia Stanciu. muncitorii 
finisori Ionel Spătare și 
Petrache Chiriță, tricoteza 
Viorica . Munteanu și in
ginera Maria Mustată. care, 
deși abia a terminat sta- 
giatura, conduce o «ectie 
de confecții.

Viticultura, ramură de 
bază în economia localită
ții. a cunoscut și ea. cum 
era de altfel firesc, o con
tinuă dezvoltare si moder
nizare. întreprinderea agri-

investițiilor făcute de stat, 
cu care s-a modernizat în
treaga suprafață de vie 
prin plantarea soiurilor su
perioare, productive, pentru 
a putea fi lucrate mecani
zat ; pe de altă parte, în
ființării si modernizării 
secțiilor de prelucrare su
perioară a strugurilor, va- 
lorificindu-se optim vechile 
crame care existau în Pan
ciu. încă de pe timpul lui 
Ștefan cel Mare. în cadrul 
I.A.S. Panciu ființează o 
secție de producere a șam
paniei. cu o capacitate de 
peste un milion de butelii 
anual. Căpătind experiență 
în producerea șampaniei, 
colectivul întreprinderii a 
luat inițiativa dezvoltării 
vechilor hrube, creînd noi 
spații, după o metodă ori
ginală. eficientă, cheltuie
lile fiind amortizate în nu
mai un.an si jumătate. De 
asemenea, s-a construit un 
combinat de vinificație cu 
o capacitate de peste 1 090 
de vagoane și o linie mo
dernă de Inbuteliat vinuri 
— 60 000 de sticle In trei 
schimburi.

Un accent deosebit se 
pune pe dezvoltarea si di
versificare^ industriei mici

dii. Liceul agroindustrial 
pentru pregătirea cadrelor 
din agricultură — econo
miști și muncitori vinlfi- 
catori — numără peste 
1 200 de elevi, pregătiți de 
40 de cadre didactice. în 
oraș mai există 6 școli ge
nerale. cu peste 900 de 
elevi. grădinițe, creșe. 
Există, de asemenea, o casă 
de cultură cu 450 locuri si 
un cinemascop de aceeași 
capacitate. Orașul este ca
nalizat șl s-au modernizat 
drumurile. Rețeaua comer
cială totalizează mai bine 
de 12 000 mp cu magazine 
moderne, care desfac măr
furi de peste 140 milioane 
lei anual.

De altfel, pentru depă
șirea sarcinilor de plan în 
domeniul activității eco- 
nomico-sOciale, pentru 
buna gospodărire și în
frumusețare a localității, 
în cincinalul trecut orașu
lui Panciu !■ s-au conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I si 
a II-a, diplome de onoare. 
Este un îndemn pentru ca 
în anii ce vin să se depună 
eforturi și mai fructuoase 
în vederea obținerii unor 
noi succese pe măsura des
toiniciei si dăruirii oame
nilor din orașul dintre vil.

Neculal ROȘCA

Făgăraș — la confluența dintre istorie și viitor
(Urmare din pag. I)

de absentă ar avea mari 
greutăți de orientare. Pu
ține elemente de peisaj au 
rămas neschimbate... Locul 
așezării vechi — in care 
doar piața si o stradă cen
trală cunoșteau clădiri cu 
două niveluri — locul case
lor marcate, cele mai mul
te. de bătrinețe. este luat 
rapid de noile ansambluri 
de locuințe, de o tramă 
stradală riguros gindită. de 
clădiri monumentale. Im
punătoare.

Pină in prezent, în cele 
patru ansambluri de lo
cuințe care s-au conturat 
de acum —- si anume, car
tierele „13 Decembrie". „1 
Decembrie". ,.Tudor Vladi- 
mirescu" și „Centru II" — 
s-au ridicat peste 11 000 a- 
partamente. Lor li se adau
gă alte 2 000 apartamente sl 
300 locuințe familiale ridi
cate de către cetățeni. A- 
ceasta a făcut ca Făgărașul 
să aibă astăzi o populație 
de peste 41 000 locuitori, 
adică de peste patru ori 
mai mare decît în anul 
1948. Datorită' amplului 
program de investiții. Fă
gărașul a căpătat și capătă, 
pe zi ce trece, o Înfățișare 
tot mal modernă.

Dar prefaceri Înnoitoare 
«-au produs In toate sec
toarele vieții sociale. în 
ultimii 10—15 ani s-au de .- 
fășurat ample lucrări de 
alimentare cu aoă si cana
lizare, care au cuprins, 
practic, întregul oraș. Re
țeaua comercială s-a dez
voltat și ea într-un ritm 
susținut. Nu departe de 
cetate, în zona în care 
se va ridica în următft-

ril ani noul centru al 
orașului, se înalță con
strucția complexului co
mercial „Negoiul", care, 
împreună cu casa de cul
tură. completează și în
frumusețează încă de pe 
acum peisajul urbanistic 
din această zonă centrală a 
localității. La ieșirea 
spre Sibiu a municipiului 
se înalță noua și moderna 
construcție a spitalului 
unificat, și el realizare a 
ultimilor zece ani.

Vechile și frumoasele 
tradiții ale scolii făgărășe- 
ne sînt continuate si cu
nosc noi împliniri : rețeaua 
școlară numără astăzi 13 
unități preșcolare, 7 școli 
de cultură generală si 3 
licee. Cît despre nivelul si 
calitatea învățămintului 
făgărășean. să dăm cuvîn- 
tul profesorului loan Fu- 
nariu. directorul adjunct 
al liceului „Radu Negru" :

— în ultimii zece ani. 
nivelul Instructiv în lnvă- 
țămîntul făgărășean a atins 
cotele calitative cele mal 
ridicate. Nu este nici o 
exagerare In eeea ce apun : 
din 1978 șl pină tn acest 
an, toți absolvenții claselor 
cu profil matematică-fizică 
din liceul „Radu Negru" au 
Intrat în facultăți ; de la 
clasele cu alt profil, intră
rile tn învătămîntul supe
rior au fost de 80—90 'a 
sută. Si se cuvine adăugat 
că bună parte dintre ei. 
după absolvirea facultăți
lor. revin in orașul de 
baștină, adăugind un spor 
de creativitate forței sale.

...Pentru că dacă în urmă 
cu trei-patru decenii ora
șul s-at fi dovedit pur si 
simplu incapabil să ab
soarbă un mare aflux al

forței de muncă superior 
calificată, astăzi el este a- 
vid de ea. Datorită volu
mului ridicat de investiții 
industria municipiului a 
sporit de mai bine de 7 
ori ; Făgărașul a devenit 
cel de al doilea centru 
muncitoresc al județului 
Brașov. Aici, unde cu pa
truzeci de ani în urmă, toa
tă „industria" se reducea 
la două făbricuțe si cîteva 
ateliere meșteșugărești, 
care numărau mal puțin de 
o mie de lucrători. își des
fășoară astăzi activitatea 
două deosebit de puternice 
unități industriale : com
binatul chimic și între
prinderea de utilai chimie 
— care au, doar ele, a- 
proape 15 000 muncitori si 
cadre tehnice. Lor li se a- 
daugă alte două unități — 
creație a ultimelor două 
decenii — fabrica de me
canică fină și produse din 
mase plastice și întreprin
derea de prelucrare a car
tofilor — șl ele unități re
prezentative pentru muni
cipiul de pe Olt.

— Pentru a vă face o 
Idee asupra «altului pe 
care l-a făcut combinatul 
chimic în anii socialismu
lui — ne declară ing. Teo
dor Șuteu, directorul com
binatului — vă voi oferi 
citeva cifre : cele două fâ- 
bricuțe naționalizate la 11 
iunie 1948 produceau în a- 
cel an 80 de tone lunar. în 
două sortimente. Astăzi 
combinatul nostru produce 
3 100 tone zilnic, în 130 de 
sortimente. La fel de spec
taculos este saltul si în do
meniul complexității Si ca
lității produselor. Una din 
dovezi : 35 dintre produse
le noastre sint exportate in 
25 de țări de pe cele cinci

continente, inclusiv în țări 
cu o puternică industrie 
chimică, cum sînt S.U.A.. 
Japonia și altele.

Dar aceasta nu spune to
tul despre puternica dez
voltare a combinatului. 
Datorită volumului mare 
de investiții alocate, el a 
devenit una dintre unită
țile reprezentative ale In
dustriei chimice din țara 
noastră. în anii socialismu
lui a Îndeplinit rolul de la
borator și stație-pilot unde 
s-au cercetat și realizat u- 
nele dintre produsele de 
bază ale industriei chimice.

Cifre... Spun mult, dar 
nici o cifră nu va putea 
reflecta dragostea făgără- 
șenilor pentru orașul lor pe 
care îl vor tot mai puter
nic, tot mai frumos, mai 
„mîndru" — cum spun ei. 
Anii ce au trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al 
partidului au adus și pen
tru străvechea așezare rit
muri înalte de dezvoltare, 
prefaceri uriașe. în noile 
clădiri. In noile dotări tră
iește sufletul celor ce au 
ostenit ]a .ridicarea lor cu 
conștiința că își fac, sim
plu, datoria.

Firesc, Făgărașul priveș
te spre viitor. Pe platfor
ma sa industrială se află 
în stadiu de execuție noi 
capacități de fabricație, 
care vor absorbi noi forța 
de muncă. Continuă amplul 
proces de sistematizare si 
construcție a orașului. îm
plinirea a opt secole de a- 
testare documentară, anul 
1 al celui de-al 9-lea cin
cinal, va găsi municipiul in 
plină putere. în plină în
florire. așezare demnă de 
istorie — cea veche sl cea 
pe care o făuresc fiii el sub 
ochii noștri.
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IN ÎNTREAGA ȚARĂ, ACTIVITATE INTENSĂ, BINE ORGANIZATĂ PENTRU

fcifeplinirea exemplara a tuturor sarcinilor economice
PRODUCȚIA FIZICĂ Șl EXPORTUL

REALIZATE INTEGRAL!
Cum s-a muncit ieri, ce rezultate s-au obținut, ce probleme 

trebuie soluționate acum pentru bunul mers al activității

Cu sentimentul
Zile de -muncă intensă

derurgică din Galați. La r________ __ ______ ...
ne-am aflat in mijlocul harnicului colectiv de 
muncă de la uzina cocso-chimică, unde se reali
zează aproximativ 70 la sută din producția de cocs 
a tării.

— Timpul se comprimă pentru noi în aceste zile, 
.’.IX.’.--—r-_ -1 comitetului de

Am făcut pînă acum destule 
sîntem conștient! că mai avem 
Nevoia de cocs metalurgic a 
din ce în ce mai mare. Reali- 
producție în cele mai bune con-

pe marea platformă si- 
prima oră a dimineții

spune Nicolae David,. secretarul 
partid pe uzină. - --
lucruri, bune, dar 
destule de făcut, 
țării este, firesc, 
zarea pianului de____ ___ ___ _______ _____
diții de calitate' reprezintă acum obiectivul prin
cipal al comuniștilor, al fiecărui om al muncii.

La fel ca și în celelalte zile, schimbul de lucru 
începe printr-o analiză a activității din schimbul 
anterior. In jurul orei 6, in secții și ateliere, apoi 
la Conducerea uzinei, se trec în revistă toate mo
mentele bune sau mai puțin bune petrecute cu o 
zi înainte. Și, de aici, se stabilesc măsuri și ac
țiuni concrete. în aceste „operative" se au în ve
dere trei probleme principale : realizarea progra
melor de fabricație, a celor de întreținere și utili
zarea Iâ întreaga capacitate a complexelor insta
lații din dotare.

Cum se concretizează aceste programe ? Un răs
puns l-am aflat urmărind activitatea oamenilor 
care se ocupă in uzină de pregătirea materiei pri
me in vederea cocsificării. Astfel, maistrul Du
mitru Lină și echipa sa, ing. Sorin Vlad, șeful 
atelierului de întreținere-pregătlre cărbuni, au fost 
tot timpul preocupați de. menținerea ritmurilor 
înalte de descărcare a vagoanelor cu cărbuni, 
chiar dacă vremea nu era tocmai prielnică ; sau 
poate tocmai de aceea. în secțiile chimice, proble-

A

ma cea mai 
lor ceruți la 
cu eforturi și competență. La bateriile de cocsifi
care nr. 7 și 8, cele mai mari din țară, ritmurile 
de lucru au fost susținute ca urmare a eforturilor 
făcute de formațiile conduse de maiștrii Tudor 
Stoica, Nicolae Berechet și Mircea Munteanul Aici, 
la un moment dat, a apărut o situație dificilă : o . 
defecțiune la linia de contact împiedica evacua
rea cocsului incandescent. Formația de electricieni 
condusă de Dumitru Asiminoaie a executat însă 
prompt remedierile necesare, neținînd seama de 
condițiile grele de exploatare. Care a fost bilanțul 
activității din primul schimb de lucru al zilei ?

— înainte de a răspunde la această întrebare, 
ne spune ing. Vasile Dumitru, directorul uzinei, 
am satisfacția să precizez că luni, 22 decembrie, 
cu 10 zile mai devreme, am reușit să îndeplinim 
planul anual la producția de cocs metalurgic, pre
cum și la celelalte subproduse chimice : gudron, 
benzon, smoală, naftalină, uleiuri. îngrășăminte 
pentru agricultură. Aceasta înseamnă că, pînă la 
sfirșitul anului, avem posibilitatea să obținem im
portante producții suplimentare, reducînd în felul 
acesta efortul valutar al țării. Ce am făcut astăzi, 
în schimbul de dimineață ? Ne-am străduit și am 
reușit să menținem ritmurile înalte de producție 
realizate în zilele precedente. Ne-am îndeplinit 
planul pe schimb și, totodată, am reușit să pro
ducem suplimentar aproape 20 tone de cocs meta
lurgic de cea mai bună calitate, iar pină la sfîrși- 
tul zilei estimăm să obținem o cantitate suplimen
tară de peste 50 tone cocs.

serioasă a fost asigurarea parametri- 
aburul tehnologic, problemă rezolvată

Ștefan DIMITR1U
corespondentul „Scinteii

Combinatul siderurgic Galați : Vedere parțială asupra furnalelor
Foto : Sandu Cristian

k.

ÎN INVESTIȚII - ordine și disciplină

pentru urgentarea montajului utilajelor!
Fiecare din aceste ultime zile ale anului marchează, pe Șantierele de 

investiții productive,- intensificarea la maximum a eforturilor pentru 
creșterea ritmurilor de lucru. Preocupare firească și pe deplin justifi
cată : punerea în funcțiune a unor noi și importante capacități de pro
ducție din sectorul energetic, industria construcțiilor de mașini, meta
lurgie. industria chimică și petrochimică este condiționată strict de 
terminarea rapidă a montajului tehnologic — lucrarea cea mai impor
tantă la ora actuală. Așa cum a indicat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentelor forumuri ale demo
crației noastre muncitorești revoluționare, pe aceste șantiere au fost 
analizate căile' și modalitățile de accelerare a vitezei zilnice de lucru ; 
drept -rezultat, efectivele de muncitori au fost suplimentate, ritmul li
vrărilor de mașini și echipamente s-a îmbunătățit vizibil, iar noi și 
cuprinzătoare măsuri tehnice și organizatorice sjnt In curs de aplicare 
pentru scurtarea ciclurilor de montaj.

-- - ■ *

în această strinsă competiție cu timpul, desfășurată de multe ori 
in condițiile dificile, dar inerente începutului de iarnă, rolul hotărltor 
îl are întărirea ordinii și disciplinei in muncă, a spiritului de răspun
dere fată de îndeplinirea integrală a sarcinilor asumate. Pentru că. așa 
cum demonstrează însăși evoluția lucrurilor pe șantiere, constructorii 
și. în special, montorii dispun încă de rezerve însemnate pentru acce- 
lerarea_ ritmului de execuție și finalizarea in cel mai scurt timp posibil 
a lucrărilor planificate. Este vorba de respectarea cu strictețe a pro
gramului de lucru, folosirea integrală, cu randament deplin a timpului 
de muncă, urmărirea zilnică, pas cu pas, a modului în care sint res
pectate graficele de lucrări și realizate stadiile fizice prevăzute.

Cum se acționează în aceaste direcții hotărîtoare pentru realizarea 
planului de investiții și de puneri în funcțiune ? Ce probleme mai tre
buie rezolvate cu operativitate ? — iată subiectul sondajului nostru da 
astăzi întreprins pe citeva șantiere de investiții.

I

Valoarea inițiativelor muncitorești
re, care nu mal țin seama de programul strict de 
lucru.

— Reglorul Zamfir Bivolaru, ne spunea ing. 
Viorel Benea, șeful atelierului prelucrări mase 
plastice, n-a plecat de lingă o mașină de injecție 
pînă cînd nu a remediat o dereglare apărută în 
funcționarea acesteia. Schimbul de noapte in care 
a lucrat își încheiase activitatea, dar el a consi
derat că schimbul de muncă se încheie numai 
atunci cînd lucrul început este terminat. Și nu ori
cum, ci făcut de cea mai bună calitate.

Din bilanțul zilei de muncă de la atelierul pre
lucrări mase plastice am notat : planul la pro
ducția fizică a fost realizat integral și in condiții 
de calitate superioară.

— Cu realizările de azi. preciza ing. Liviu Ște- 
faniu, directorul întreprinderii, avem un plus de 
producție de la începutul anului de peste 3,5 mi
lioane lei. Este un bun suport al pregătirilor pen
tru producția anului următor, care va fi mai mare 
cu aproape 60 la sută față de acest an. De. altfel, 
aceste pregătiri au intrat în faza finală. Astăzi, 
de exemplu, comisia de omologare a dat „cale 
liberă" intrării în producție, în luna ianuarie, a 
cinci■ produse noi. De citeva ore a intrat in probe 
tehnologice un agregat de filetat cu 4 posturi, 
agregat realizat prin autodotare, care începînd de 
mîine va fi adus în atelierul prese mecanice pen
tru a fi montat în vederea punerii lui în funcțiune 
în prima zi de lucru din anul următor.

Pentru .o bună parte din personalul secției de 
montaj de la întreprinderea de aparataj electric 
pentru instalații — Focșani, lucrul din primul 
schimb de muncă a început ieri dimineață mult 
maj devreme față de orarul normal. O comandă 
suplimentară pentru supraveghetoare de turație — 
componente ale panourilor de automatizare desti
nate exploatărilor miniere de suprafață — 
onorată intr-un termen cit'mai'scurt

— La acest angajament, „ne spunea ing. 
Arvinte, șeful secției, a subscris întregul 
colectiv de muncă.

Și iată că la încheierea a două schimburi de 
lucru am putut nota că planul zilei la acest produs 
a fost depășit cu Șl bucăți. Rjtm susținut de mun
că asociat cu preocuparea permanentă pentru 
calitatea fiecărui produs aflat în. fabricație. Nu șint 
omise nici ideile care apar, propunerile făcute 
pentru ca munca să fie și’ mai spornică. Așa, de 
exemplu, Florin Pănescu, lăcătuș montator, la 
citeva ore de la începerea activității a propus o 
nouă soluție pentru montarea .inserțiilor metalice 
la subansamblul carcasă antigron. Trebuia confec
ționat și un nou dispozitiv care a fost proiectat 
„din mers" și. tot „din mers" comanda a fost pre
luată de către atelierul de sculărie. Seara s-a 
făcut bilanțul materializării acestei idei : la opera
ția de montat Inserții metalice productivitatea 
muncii a crescut cu aproape 20 la sută.

Aș.adar, o zi cu însemnate sporuri de producție. 
Uneori, pentru aceasta se cer eforturi suplimenta-

trebuia

George 
nostru

■■

Dan DRAGULESCU
corespondentul „Scinteii

Un rezultat bun, dar care putea fi și mai bun
Secția conductori a întreprinderii „Electromureș" 

din Tirgu Mureș are cea mai mare pondere in vo
lumul producției-marfă realizate de această unitate.

Ora 5,50. Lucrătorii din schimbul I și-au început, 
practic, activitatea. împreună cu inginerul Nicolae 
Șandor. șef adjunct al secției, urmărim activitatea 
in majoritatea locurilor de muncă. Pe lingă at
mosfera de lucru, am putut consemna că. in acest 
an. specialiștii de aici au conceput si realizat. în 
premieră, două mașini de înaltă tehnicitate : ma
șina de cablat fire de cupru ultrasensibile și ma
șina de ecranat cabluri de audiofrecvență și video- 
frecvență. O altă constatare : o parte din lucră
torii acestui schimb executau o serie de lucrări la 
faze intermediare, de pregătire și control. în timp 
ce alții lucrau Ia operații pregătitoare pentru 
schimbul II. astfel incit activitatea să decurgă în 
flux continuu. Oprindu-ne in fața unui lot de ma
șini. Rodica Oprea, șefa echipei de ecranări. ne 
face următoarea precizare : ..După cum vedeți, am 
luat măsuri pentru realizarea unor controale ri
guroase la fiecare operație, pornind însă de la asi
gurarea unor materii prime si materiale cu calități 
superioare. în acest scop se execută, in cadrul 
secției, anumite semifabricate, cum sint sîrmele 
subțiri cositorite. lițele, și s-au îmbunătățit tehno
logiile operațiilor de extrudare, trefilare. cosito- 
rire. lițare". De altfel, bilanțul cu care s-a încheiat 
lucrul in schimbul I a fost, in general, bun.

— Putea fi el șl mai bun ? — l-am întrebat pe 
inginerul Nicolae Șandor.

— Firește că da ! Chiar cu mult mai bun. Și 
iată de ce. în ultima perioadă, aprovizionarea 
neritmică cu granule PVC a făcut ca, în unele 
schimburi, să lucrăm cu numai 50 la sută din ca
pacitățile existente. Așa se face că, după cite ați 
observat si în schimbul de azi. unele mașini, e 
drept, puține, au staționat.

Cauza ? Am aflat-o ulterior la serviciul de 
aprovizionare al întreprinderii. Să exemplificăm : 
potrivit graficului pe luna decembrie, față de un 
necesar de 853 tone granule PVC. au fost alocate 
484 tone, din care în întreprindere au ajuns doar 
189,3 tone. Bunăoară. întreprinderea de prelucrări 
mase plastice Iași a livrat doar 8.4 tone din cele 
70 tone planificate, cea din Buzău — 11,8 tone, din 
195 tone, intîrzieri în livrare inregistrind și între
prinderea de prelucrări mase plastice din Dră- 
gășani.

Cu toate acestea, prin mobilizarea susținută a co
lectivului secției, acesta a îndeplinit planul pe 11 
luni din anul curent în proporție de 107 Ia 
Un rezultat care putea fi însă și mai buri.

sută.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

OAMENI Al MUNCII DIN ECONOMIE!
-

Devansarea termenelor 
a fost posibilă 

prin mobilizarea forțelor 
și buna organizare a muncii

Pentru constructorii și montorii 
cazanului nr. 6 din cadrul între
prinderii „Electroeentrale" Oradea, 
luna decembrie a constituit perioa
da unor eforturi maxime. O perioa
dă caracterizată printr-o mare con
centrare de forțe umane și mijloa
ce tehnice, prin organizarea amănun
țită a lucrărilor in vederea termină
rii lor rapide. Nimic mai firesc, dacă 
ținem seama de 
obiectiv se înscrie 
350 tone abur suplimentar, cu furni
zarea a minimum 120 Gcal și, lucru 
deosebit de important, cu creșterea 
puterii medii pulsate în sistemul 
energetic național cu 25 MW. Pentru 
a ne face o imagine cît mai fidelă 
asupra dimensiunii eforturilor depu
se pe acest șantier, să menționăm că 
realizarea cazanului nr. 6 — care 
Încorporează în structura sa peste 
5 000 tone de metal —' a necesitat 
montarea a 120 km de conducte și 
executarea a nu mai puțin de 120 000 
operații de sudură.

Acum montorii și-au Încheiat actl- 
tivitatea. iar investiția a atins sta
diul final. O precizare importantă : 
beneficiarul și-a adus și el partea sa 
de contribuție la montaj, mai întîi 
ca să contribuie la accelerarea rit-

faptul că noul 
cu un aport de

mului de execuție și. în al doilea 
rînd. ca să se familiarizeze cu noile 
locuri de muncă. Ca urmașe, durata 
<le execuție a cazanului a fost re
dusă cu cinci luni față de alte obiec
tive similare construite în țară.

Ce probleme mai sînt totuși de re
zolvat pînă la punerea în funcțiu
ne ? Ne răspunde inginerul Florian 
Ungur, directorul unității :

— Din punct de vedere mecanic, 
lucrările sint finalizate. S-a făcut 
și rodajul tuturor agregatelor prin
cipale și auxiliare. Antrepriza de 
lucrări speciale și Izolații termice 
Cluj-Napoca a concentrat forțe spo
rite pentru finalizarea neîntîrziată a 
tuturor izolațiilor. De asemenea, am 
luat măsuri operative ca probele 
tehnologice să se desfășoare intr-un 
regim de siguranță totală. Pînă acum 
s-au executat operațiile de spălare 
mecanică. Dispunem de forța nece
sară pentru a efectua apoi refa
cerea circuitelor, operația de sufla
re și „aprinderea".

„Numărătoarea inversă" a început 
și. tocmai de aceea, acum se cer 
intensificate eforturile constructori
lor în vederea terminării lucrărilor 
de Izolații pentru a grăbi punerea 
în funcțiune a noii capacități. Ga
ranția că măsurile luate în ultima 
perioadă vor da rezultatele scontate 
ne-o dă potențialul deosebit al ace
lorași constructori, care au reușit să 
execute lucrările de înzidire a caza
nului în patru luni în loc de 18, sta
bilind astfel un adevărat record în 
materie.

Chiar daca sînt mai mici 
decît înainte, restanțele 
trebuie recuperate grabnic

Această observație ne este prile
juită de situația lucrărilor pe șan
tierul întreprinderii de motoare die
sel din Capitală. Confruntat mult 
timp cu dificultăți majore, legate 
fie de randamentul scăzut al con
structorilor, fie de. lipsa de recepti
vitate a unor furnizori importanți 
de utilaje tehnologice sau de capa
citatea redusă de coordonare a pro
blemelor acestei investiții, manifes
tată chiar de către beneficiarul ei, 
iată că de la o vreme pe acest șan
tier se întrevăd semnele unui reviri
ment. Reviriment parțial însă. Pen
tru că, deși 
snorit, mai sînt 
multe de făcut 
riri metalice și 
canice.

Dar problema 
ridică turnătoria de 
unde trei dintre furnizori continuă' 
să nu recepționeze semnalele (a se 
citi : demersurile, intervențiile șl 
rugămințile) primite de pe șantierul 
bucureștean. Pentru a nu 
un dubiu In privința 
asumate, reamintim :

Combinatul de 
Cluj-Napoca este 
din echipamentele 
curățire cu alice ;

ritmul de execuție a 
multe, chiar foarte 

la halele de acope- 
de prelucrări me-

cea mai serioasă o 
cămăși-cilindri,

exista nici 
obligațiilor

utiia.l 
dator < 
pentru

greu din 
cu o parte 

i tunelul de

întreprinderea „Independența” din 
Sibiu n-a livrat întreaga instalație 
de răcire peritru bateriile cuptoru
lui de topire ;

întreprinderea de utilaj de ridicat 
și transport Lugoj mai are de trimis 
destule completări pentru podul ru
lant contractat.

O precizare : In toate cele trei ca
ruri este vorba — după cum se 
poate deduce cu ușurință — de li
vrarea parțială a unor mașini și 
utilaje. Practică pe care am mai în- 
tilnit-o și la alți furnizori. După ce 
expediază citeva componente ale 
utilajelor contractate, parcă pentru 
a-și liniști beneficiarii, unii furni
zori devin, dintr-o dată, foarte „dis- 
creți", nemaidind luni în șir vreun 
semn de viată. Este vorba de un stil 
de muncă ce poartă, foarte limpede, 
pecetea lipsei de răspundere, prin 
dificultățile pe care le generează. 
Reamintim conducerilor celor trei 
unități vizate că Legea investi
țiilor le obligă să livreze Integral, 
Ia termenele stabilite și în succesiu
nea firească a lucrărilor de montaj, 
Instalațiile contractate.

Este absolut necesar ea în cele trei 
unități să se ia toate măsurile pen
tru expedierea grabnică pe șantierul 
întreprinderii de motoare diesel a 
tuturor subansamblelor așteptate.

Ioan LAZA
Cristian ANTONESCU

«O CERINȚĂ, O ÎNDATORIRE, UN ÎNDEMN ]
©

CONSUMURI ECHILIBRATE, RAȚIONALE PE ÎNTREAGA DURATA A ZILEI Șl A SAPTAMINII9

Pentru a se asigura o bună aprovizionare cu energie electrică au 
fost stabilite cu rigurozitate, pe fiecare întreprindere în parte, pe ansam
blul fiecărui județ și la nivelul fiecărei ramuri cote defalcate pe ore 
și zile. Numai printr-o permanentă și strictă încadrare în aceste cote se 
va putea asigura livrarea ritmică a energiei tuturor consumatorilor, în 
strinsă concordanță cu cerințele producției. Concomitent, este necesar să 
se întreprindă acțiuni eficiente pentru realizarea unui consum energetic 
echilibrat, pe întreaga durată a zilei și a săptămînii. Cum se acționează in 
întreprinderi pentru îndeplinirea acestor sarcini ? Iată ce relevă ancheta 
pe această temă întreprinsă în două unități economice.

La Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava

luției aplicate : o reducere a fazelor 
tehnologice de la 18 la 8. creșterea 
productivității muncii, diminuarea 
spatiilor aferente de la 1 800 la 450 
metri pătrați.
de operatori cu 
în ultimul rînd 
de circa 400 000 
trică. Un efect energetic apropiat se 
obține și prin 
linii tehnologice 
tru producția 
urmă

reducerea numărului 
30 de persoane și nu 

o economie anuală 
kWh de energie elec-

realizarea unei 
modernizate pe’n- 

de curele scurte. în 
cu puțin timp ău fost fi-

nalizate lucrările de modernizare la 
fabricația cauciucului regenerat, care 
ne vor permite să economisim in 
anul viitor peste jumătate de milion 
de kWh energie electrică.

Acțiuni susținute, temeinice, de 
valoare, care dovedesc profunda an
gajare a colectivului pentru econo
misirea la maximum a resurselor 
energetice.

Ion LAZAR

Substanțiale reduceri obținute
Prin specificul activității. Combina

tul de articole tehnice din cauciuc 
Jilava este un important consumator. 
Pentru prepararea și prelucrarea fie
cărui kilogram de cauciuc este ne
cesar 1 kWh de

— Diminuarea 
getice este una 
constante ale 
precizează ing. Corneliu Ionescu, di
rectorul combinatului. Poate și mo
mentele mai dificile în asigurarea 
îri anumite perioade cu energie elec
trică ne-au făcut să o prețuim mai 
mult, să o utilizăm mai eficient și să 
.fim mai stăruitori în gospodărirea ei 
cît mai judicioasă. A devenit o prac
tică ca zilnic, în cadrul ședințelor 
operative, să analizăm încadrarea in 
nivelul de putere aprobat și în cota 
de energie alocată fiecărei secții si 
să stabilim măsuri imediate de re
mediere a unor situații. în cadrul 
acțiunilor de modernizare a produc
ției și de îmbunătățire a tehnologiilor 
de fabricație, un loc distinct l-a ocu
pat economia de energie. Prin efor
turile întregului colectiv am reușit 
in acest an să realizăm integral sar
cinile de plan prin încadrarea strictă 
în normele de consum energetic pla
nificate. Despre eficiența acțiunilor 
întreprinse pentru economisirea ener
giei vă veți putea convinge în secții
le de producție.

în activitatea de organizare a 
schimburilor de lucru, de un real fo
los s-au dovedit bilanțurile energe
tice cu ajutorul cărora au fost iden-

energie electrică, 
consumurilor ener- 

din preocupările 
colectivului . nostru.

tificate consumurile pe fiecare uti
laj și linie tehnologică, cunoscîn- 
du-se cu exactitate la nivel de sec
ție sau atelier necesarul de energie 
electrică. în fiecare moment, in func
ție de sarcinile de producție. O 
primă categorie de măsuri au avut 
în vedere eliminarea risipei. Astfel, 
prin verificarea periodică, înlocuirea 
și recondiționarea armăturilor de 
apă. abur și aer comprimat se obține 
o economie anuală de 150 000 kWh. 
La utilajele de bază — valțuri, ex- 
trudere. strunguri —au fost montate 
limitatoare de mers în gol. Reducerea 
consumului de energie electrică a 
fost posibilă prin creșterea gradului 
de recirculare a apei industriale, și 
extinderea utilizării electroventilelor 
pe rețelele de alimentare cu apă a 
vaițurilor. care opresc alimentarea 
cînd utilajul este oprit. Fiecare mă
sură în parte și toate la un loc sint 
de natură să preîntîmpine risipa, 
dar mai ales fac posibil să se gos
podărească cu maximă grijă ener- 

■ gia electrică. Așa cum afirmau spe
cialiștii din combinat, cele mai sub
stanțiale economii au fost determi
nate de îmbunătățirile tehnologice cu 
efecte tehnico-economice multiple.

— Realizarea în concepție proprie 
a unei linii tehnologice pentru fabri
carea furtunurilor de absorbție-refu- 
lare. menționează Dan Mazlliu, in- 
giner-șef al combinatului, a plecat 
de la o analiză detaliată a procesu
lui de fabricație și de la o serie de 
considerente economice. Efectul so-

stăruitor, cu toate forțele, folosiți din plin fiecare zi de lucru, fiecare ceas, întreaga bază 
tehnică are pentru încheierea cu rezultate cît mai bune a acestui prim an al cincinalului și pregătirea 
temeinică a producției anului viitor !faceți tot ce depinde de voi pentru îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor economice -* temelia sigură pentru înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație!tru înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație!

La Întreprinderea textilă „Dunăreană" Giurgiu

In perioadele vlrfului de sarcină
încadrare riguroasă in cotele stabilite

Vîrful de sarcină in sistemul ener
getic național este cuprins între 
orele 17—23. în această perioadă de 
timp este necesară o maximă preocu
pare pentru încadrarea fiecărei în
treprinderi în cotele de energie elec
trică stabilite.

Este ora 17. Ne aflăm la între
prinderea textilă „Dunăreana“-Giur- 
giu pentru a vedea în ce măsură 
secțiile productive respectă progra
mările în domeniul consumului de 
energie electrică. Inginerul Emil 
Bucur, șeful secției mecano-energe- 
tice, ne spune că acest 
realizează, în principal, 
gurarea unui consum 
rațional pe toate cele 
buri de lucru, fără 
cu nimic înfăptuirea 
lor de plan. Dimpotrivă, unitatea 
prelimina să încheie bilanțul activi
tății pe 1986 cu un important spor 
ia producția-maria industrială in 
condițiile in care, pe 11 luni, a ab
sorbit din sistemul energetic na
țional cu 852 000 kWh mai puțină 
energie electrică față de cota aloca
tă. Comisia și dispeceratul energetic 
pe întreprindere, conducătorii proce
selor tehnologice, practic toți oame
nii muncii de aici sint implicați 
in ducerea la bun sfîrșit a acestei 
mari îndatoriri patriotice.

Printr-un sistem riguros de urmă
rire este cunoscută în orice moment 
situația exactă a puterii planificate 
și a puterii absorbite pe fiecare 
utilaj consumator, permițind inter
venții operative atunci cînd apar 
tendințe de creștere a consumului, 
în toate secțiile productive ne-am 
convins de eficiența aplicării unor 
măsuri. De pildă, funcționarea celor 
20 de instalații pentru condiționarea 
aerului și menținerea unui microcli
mat corespunzător pe tot fluxul teh
nologic, prin rotație, pe baza unul 
program orar, conduce la o reduce
re a consumului de energie electri
că cu 35 000 kWh pe lună. O ase
menea programare riguroasă de 
funcționare prin rotație, pe ore, se 
aplică și la atelierul de prelucrări 
mecanice. Aici îl întîlnim și pe teh
nicianul Petrică Gheorghe, șeful ate
lierului energetic. Prezența sa aici,

obieotiv se 
prin asi- 
encrgetic 

trei schim- 
a impieta 

sarcini-

la această oră tîrzie — este ora 21 
și 12 minute — a fost impusă de 
unele măsuri pentru reglajul con
sumului la cuptorul de tratamente 
termice, care, in numai cinci minute, 
trecuse cu mult peste consumul pla
nificat. Interlocutorul nostru ne 
mărturisește că atenția care se acor
dă programării riguroase a consu
mului la utilajele auxiliare este re
clamată de faptul că acestea absorb 
18 la sută din puterea destinată 
funcționării întregii unități și asupra 
lor se poate acționa cu prioritate în 
situații deosebite, fără a afecta cu 
nimic producția.

Dar care este situația consumului 
de energie la cele peste 3 000 de uti
laje din secțiile productive ? Ni se 
spune că pentru încadrarea în cotele 
de energie programate pentru rea
lizarea sarcinilor de plan au fost 
luate astfel de măsuri încît toate 
războaiele și celelalte utilaje să fie 
în permanență încărcate la capaci
tatea maximă. într-adevăr, se știe 
că la pornire aceste utilaje absorb 
de 5—6 ori mai multă energie elec
trică decit în condițiile funcționării 
lor în sarcină normală. Iată de ce, 
evitarea opririlor la aceste utilaje 
constituie o obligație de prim ordin 
pentru fiecare muncitor.

La ora 22 și 16 minute, subingl- 
nerul Simion Glad, cel ce urmărește 
cum se utilizează in unitate fie
care kWh de energie electrică, 
este sesizat că la secția finisaj se 
înregistrează; o creștere sensibilă a 
consumului. ' Imediat se .analizează 
situația și Împreună cu maistrul 
Mihai Mălureanu hotărăsc oprirea 
a două mașini de apretat, a unei ma
șini de imprimat și a unei rame de 
apretat care nu erau încărcate la ca
pacitate. Prin aceste măsuri opera
tive, dar mai ales printr-o maximă 
grijă în gospodărirea energiei elec
trice, ceas cu ceas, minut cu minut, 
s-a putut aplatiza curba de sarcină 
și s-a asigurat încadrarea in puterea 
aprobată pentru palierul energetic 
respectiv.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii*
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Sînt frecvente întil- 
nirile între scriitori si 
cititori. De multe ori 
pleci de la asemenea 
confruntări spirituale 
cu emoție dacă al sim
țit Dilpîind flacăra ar
monizării întregului, 
dacă ai văzut vibrind 
De fetele oamenilor 
comunicarea versului, 
dacă ai auzit in tăce
rea așternută intra
ductibilele irizări lă
untrice cum se ating 
de boarea viselor u- 
mane. Cind te întorci 
de la o asemenea în- 
tîlnire. te întrebi dacă 
ooezia nu este o îm
brățișare duioasă a în
tregii naturi, a bucu
riilor si lacrimilor su
fletului 
vindecare 
Die. dacă 
farmecul 
limbii nu 
satiile conștiinței, ale 
mecanicii lumii, sau 
nu se apropie taina, 
necunoscutul din ini
ma tuturor lucrurilor 
si dacă nu se DiDăie 
văzduhul nearătat ve
derii de fire si ființă. 
Poate limbajul noetic, 
vibrația pasiunii lui ce 
străbate de dincolo de 
cuvinte sau din vraja 
înlănțuirii lor trezesc 
energia unei comuni
cări. descoperind pen
tru o clipă cele mai 
profunde dimensiuni 
ale umanului. Poetul, 
prin limbajul muiat in 
lumina si umbrele tu
turor adevărurilor ce 
au născut basmele e- 
volutiei spiritului u- 
man. freamătă căutînd 
Drin poezie luminarea 
în conștiință. în des
tinul omului contem
poran. ce isi limpe
zește orizontul si via
ta. tocmai în acest 
timp evolutiv, energic, 
timp al tuturor accele-

omenesc. o 
de stereoti- 
in lirism, in 
muzical al 

se simt pul-

rațiilor si posibilități
lor. întrebarea exis
tențială hamletiană. 
întrebare etică, filozo
fică, trebuie să depă
șească gindurile și su
fletele ostenite, să cau
te intens in visul uman 
comunicarea încrede
rii. a respectului, co
municarea victoriei a- 
devărurilor. binelui, 
frumuseții, ce se pot 
realiza unind oamenii

speră să fie mal dă
ruit artei, mai sensibil 
la întîlnirea cu minu
nile naturii, la întîl
nirea cu înfiorările 
propriei haturi 7 Nu 
îsi formează omul per
sonalitatea si prin 
cărți 7 Nu Isi păstrea
ză el umanismul si 
prin poezie 7 De mul
te ori, plecînd împreu
nă cu colegi de-ai mei 
de la cîte o sărbătoa-

ce extrage 
retorta poe- 
cunoasterea, 

asimilarea

o valoare 
esențe în 
ziei. din 
prețuirea,
multor altor valori ale 
spiritului omenesc. 
Astăzi, prin cultura 
lor. oamenii înțeleg 
mai mult decît ieri, 
trăiesc miracolul ce 
tulbură zonăle inte
rioare de cunoaștere, 
asoiră oe cale emoțio
nală la concepte si

puterea să o îna'te 
peste timp si spațiu. 
Desigur. întotdeauna 
năzuințele sint mult 
mai puternice decit 
realizările. Ideile mari, 
generoase, „suflet din 
sufletul" fiecărui
neam, sînt prototipuri 
ideale ; ele implică 
gravitatea, melancolia 
oricărei poezii auten
tice. implică orienta
rea ei spre exemplarIdealurile poeziei, idealurile cetății

In regîndirea creației 
lor materiale si spiri
tuale. Mai cred că poe
zia este fluidul lor co
mun în care esența u- 
mană a individului isi 
simte sugerat sensul 
vieții de totdeauna, vi
sul romantic împlinit 
sau neîmplinit, spre 
care este pururea che
mat. Să fie poezia eter
nitatea vieții în clipă 7 
Ori să fie aspirația 
spirituală, de înălțare 
a omului, care trăin- 
du-si astăzi devenirea 
lăuntrică de om 
mereu 
astăzi 
siunea 
naturii 
nfnd mereu alt om. al 
bucuriilor materiale si 
soirituale. devenind 
omul mai știutor prin 
studiu, mai lucid prin 
viziunea unui orizont 
lărgit. cucerindu-si 
timpul de mi ine. cînd

este 
altul, lucrînd 

intens cu pa- 
strălucitoare a 
umane, deve-

re a poeziei si regin- 
dind valoarea relativă 
a unor compoziții ori 
chiar linsa lor de va
loare in sine — co
municată nu de răcea
la auditoriului care și 
el poate fi felurit, ci 
mal ales de simțul au
tocritic pe care îl ai 
cînd îți recitești „în 
fata lumii" cu glas 
tare versuri peste care 
poate demult nu ti-ai 
aplecat ochii — ori 
dacă . ne bucuram de 
expresivitatea „de 
aur", cum spunem noi 
acelor poeme într-ade- 
văr cuceritoare prin 
esența lor. ne întă
rim ideea necesității 
poeziei. Structurarea 
limbajului poetic pe 
axa gîndirii universal 
accesibile ooartă sim- 
burii de limbă si de 
suflet ale poporului. 
Poetul este stăuîn al 
plurivalentei umane.

zboară pe hiperbola 
viziunii. Conceptele si 
viziunea nu se opun 
sensibilității. Temele 
nu au valoare în sine, 
ci i 
lor 
prin 
acel 
tat .
spunea Arghezi. 
dă fragilitate si . . 
amplificînd suflul poe
ziei. născută totuși si 
nu făcută. Poezia nu 
este nici antiinefabilă. 
nici antiretorică. nici 
antirimă sau antiliosa 
rimelor, ea pretinde 
numai existenta el, 
care dăinuie de mile
nii în om. Incit mini
malizarea rostului poe
ziei nu-i este permisă 
nici poetului, nici cri
ticului. Vîntul tuturor 
învălmășelilor trece, 
poezia rămîne. Des
prinderea ei de poetul 
care a născut-o

numai 
spre 

i expresie, 
cuvînt 

si lucrat-'.

orientarea 
exemplar 

prin 
„cău- 

cum 
care-i 
tărie.

a spi- 
simte 
ca De 
neter- 
el are

cu multă caznă 
ritului. Poetul 
propria poezie 
un poem uman 
minat niciodată. 
intuiția permanentei 
transformări a ener
giei. crede în dialecti
că. în mecanismul de 
respingere sau încin- 
tare si în nemuritoa
rea înnoire a vieții, 
atunci cînd scrie luml- 
nînd prin cuvînt viata, 
iubirea, patria, istoria, 
încît orice ooez(ie îi 
impune arderea inten
să. Antenele poetului 
sînt electrizate de vi
ziunea interioară a lu
mii exterioare.

Existenta poeziei în 
viata oamenilor este, 
astăzi, mai mult ca 
oricînd necesară. Re
lația poezie-om are 
puterea orizontului 
deschis, luminat, ce 
naște diminețile tutu- 

soerantelor.

tara noastră, spațiu cu 
care natura a fost dar
nică si echilibrată, 
desfăsurînd — o dată 
cu munții, cîmpia si 
marea — o imensă ne
mărginire sufletească, 
oamenii muncesc si 
cintă. îsi iubesc poe
zia si sărbătorile, știu 
să lucreze 
modernă si 
ze valorile 
fondul lor 
tualitate. experiențele 
de viată, experiențele 
istorice, comune crea
torului popular si 
creatorului cult. Oa
menii relevă. astăzi, 
rostul poeziei la nivel 
de mase, cînd ea îsi 
împlinește menirea. Ei 
știu să asculte, ei știu 
să citească poezie ca 
nicăieri în lume. Nu 
este o afirmație gra
tuită. întilnirile între 
poeți si cititori confir
mă. întăresc necesita
tea poeziei ca oe o 
permanentă aoă vie ce 
înviorează conștiințe
le. existenta oameni
lor si are forța mate
rială de a participa la 
formarea personalită
ții umane. Poezia, a- 
paritia si difuzarea ei. 
parte componentă a 
programului ideologic 
al partidului nostru, 
valorile ei cunosc in 
acești ani 
profunde, o expansiu
ne durabilă, care face 
si mai necesară apro
pierea ei de marile 
aspirații ale timpului 
nostru revoluționar, 
de înțelegerea unor 
categorii tot mai largi 
de cititori, chemate să 
se pătrundă de adevă
rul si sensibilitatea ei.

cu tehnică 
să năstre- 
folclorice. 

de soiri-

evoluții

Violeta 
ZAMFIRESCU

Casa pionierilor și șoimilor patriei din Reșița
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Viziune si vocație umanistă
arta plastică

LAUDA CĂRȚII

CONSEMNĂRI

a unui tilc 
care, pentru 

dintre noi. a 
tîlcul unei

..Există — nota Ni- 
chita Stănescu — un 
sentiment al cuvinte
lor. O' frază repetată 
poate declanșa o gamă 
de sentimente, de fie
care dată alta; cu atît 
mai mult un vers".

Există, am parafra
za pe marele poet, un 
pre-sentiment al ver
sului, o pre-simțire a 
poeziei in sufletul 
dulce și confuz al co
pilăriei. Există o poe
zie în care copilăria 
pulsează peste timp, 
ca amintirea unui su
prem privilegiu...

Elevă la primară 
fiind, am memorat a- 
ceste versuri care, in 
eufonii, magice pen
tru cei opt ani. mi-au 
revelat iubirea si fas
cinația cu care învă
țasem să mă apropii 
de carte: „între munți 
/ Și-ntre cîmpil [...] / 
Cartea mea. / Ce poți 
să fii ?“. Uluitoare și 
irepetabilă deschidere 
sore univers. rostită 
în simplitatea tandră, 
legănată, care ne a- 
propie de plante, copii 
și priveliștile recupe
rate ale copilăriei: „în 
pădure. / Mugure. / 
Și pe dealuri. / Stru
gure. / Iarna. / Cimpul 
de zăpadă. / Vara. / 
Toată o livadă. / Si 
pe ape, / Nufăr, par
că. / De nu. / Trestie 
și barcă".

De aici am priceput 
— laudă cărții de ci
tire — înaintea com
plicatelor noțiuni aris
totelice. că o carte, 
mai ales inspirat ilus
trată. concentrează un

univers în care copi
lăria — vîrstă atit de 
vulnerabilă — șe sim
te la adăpost : „Un 
băiat / Te-a răsfoit:/ 
I-ai cîntat / $i i-ai 
șoptit. / O fetită te-a 
închis. / Tu i te-ai 
deschis în vis". Am 
priceput că această 
carte posedă miracu
loasa putere de a ne 
revela miracolul, infi
nitele fete ale univer
sului căruia o minte 
fragedă începe să-i

deprindă incomensu
rabila taină.

Această „deschidere 
în vis" a cărții e, fără 
îndoială, prima reflec
tare a imaginarului în 
viata afectivă a copi
lăriei, explorarea lu
milor posibile pe care 
numai exercițiul inte
ligenței. sensibilității 
și imaginației, propus 
de orice carte menită 
a se adresa vîrstelor 
avide de taine, o poa
te incita.

„Deschiderea cărții 
In vis" e presimțirea 
tărîmului inefabil pe 
care sălășluiesc poe
zia și toți complicii ei 
luminoși : generozita
tea. surisul. puritatea, 
nevoia de frumusețe 
si adevăr. „Deschide
rea cărții in vis" 
marchează deopotrivă 
zorii unei sensibilități 
benefice, creatoare, pe 
care, evitînd fasti
dioase didacticisme.

cartea de citire, sau 
de literatură, a școla
rului trebuie să o cul
tive și să o perfec
ționeze.

Am regăsit această 
poezie a lui Ion Horea, 
fixată într-un strat 
prim al sensibilității 
și emoției mele poeti
ce. într-un manual de 
literatură pentru ele
vii mai mari si mărtu
risesc că m-au cuprins 
deopotrivă bucuria si 
tristețea. Bucuria re
găsirii unui privilegiu, 
unei emoții infantile 
și tristețea inadecvării 
lui de predare în 
penultima clasă gim
nazială.

Pentru școlarii „mici" 
de acum două decenii, 
poezia Cartea aparți
ne inimii, sensibilită
ții noastre dintîi. re
prezintă revelarea sen
sibilă 
scump

- multi 
devenit 
întregi existente. De 
aceea cred că această 
..poezioară" — iar 
cînd o numesc așa nu 
o minimalizez, ci o 
alint — ar trebui să 
figureze la sfîrșftul 
fiecărui abecedar, ca 
o sărbătorire a celor 
douăzeci si șapte de 
litere și ca o primă, 
emoționantă invitație 
în paradisul lecturii. 
Fiindcă în cartea și 
inima noastră școlară 
fericitele permanente 
trebuie sădite foarte 
devreme.

Smaranda 
COSMIN

Expresivitatea chipului și a gestu
rilor umane a fost și continuă să 
reprezinte pentru generații întregi 
de artiști sursa inepuizabilă a unei 
înalte învățături morale si plastice. 
Atenți la graiul culorii sau la rit
murile compoziționale, stabilind ori
ginale legături între percepția direc
tă și imaginație, artiștii tuturor epo
cilor au încercat, cu mijloace speci
fice artei lor. să sondeze forțele spi
rituale etice și poetice ale omului, 
încercarea de a inlocui limbajul 
grandilocvent al gesturilor cu sim
plitatea și naturalețea formelor si 
mișcărilor corpului omenesc : în
cercarea de a sonda adîncimile su
fletului. spiritualitatea omului, de
pășind pura consemnare naturalistă 
a însoțit creații dintre cele mai re
prezentative pentru arta româneas
că și străină. Fiecare generație de 
artiști a dorit, firește, să exprime, 
mai mult decît înaintașii și chiar 
decît contemporanii, esențele spiri
tuale ale omului, permanentele de
venirii lui. Iar dacă unul dintre cei 
mai importanți creatori ai secolului 
al XVII-lea făcea o diferență netă 
între ..aspect" (imaginea percepută 
direct) și „prospect" (care în con
cepția sa reprezenta Interpretarea pe 
baza cunoașterii profunde a realită
ții). secolele următoare, cu toate 
inovațiile spectaculoase de ordin teh
nic aduse meșteșugului picturii, nu 
au făcut decît să reia teoretizind sau 
doar experimentind aceeași proble
mă de ordin etic pe care o conține 
orice creație autentică.

Dincolo de convențiile ’ frumosului 
sau ale uritului. specifice unor etape 
bine determinate ale culturii si civi
lizației. spiritualitatea omului, rele
varea esenței, a semnificațiilor șl 
permanentelor figurii și comporta
mentului uman au constituit preocu
pări ale plasticienilor noștri, în ega
lă măsură importante cu lupta îm
potriva regulilor și formulelor 
chistate, capabile să ducă doar la 
răcirea emoției artistice.

Numeroase expoziții românești 
constituit, în acest sens, cadrul unei 
receptări creatoare a unor astfel de 
creații profund umaniste, manifes
tări capabile să explice intenții și 
ginduri ale artiștilor, să stabilească 
de fiecare dată coordonatele etice și 
problematica operelor așa cum s-au 
conturat ele în arta secolului nostru, 
în cadrul unor mari expoziții cu ca
racter retrospectiv, expunerea a luat 
forma dialogului : un dialog al ope
rei cu beneficiarii ei de azi. o mo
dalitate de afirmare plenară a unor 
complexe individualități artistice, a 
unor personalități creatoare care nu

în- 
să-

au

fructificarea spon
ci au năzuit să cu

s-au mulțumit cu 
tană a talentului, 
prindă în raza înțelegerii fenome
nele și mutațiile care definesc exis
tența noastră istorică, perspectivele 
omului în contemporaneitate. Iată de 
ce criteriul aprecierii valorice, jude
cata estetică nu pot fi limitate doar 
la modalitățile de rezolvare plastică 
a unei lucrări, ci se cer mereu ra
portate la idealurile și scopurile 
concrete ale momentului istoric pe 
care l-au parcurs. Noțiunea de „con
temporan". aplicată unor variate ca
tegorii de lucrări, conține, ca o de
terminantă fundamentală, integrarea 
în realitățile profunde ale acestei 
țări. Pornind de aici, de la marile 
realități ale contemporaneității, dar 
și de la gindurile și simțămintele in
time ale oamenilor, de la bucuriile 
și frămîntările lor. artiștii au încer
cai să depășească învelișul faptic, să 
se orienteze spre esențe ce au fost 
și sînt treptat puse în lumină. Con
tinuarea pe o treaptă superioară a 
marilor tradiții ale artei românești 
a contribuit la cristalizarea unei ati
tudini existențiale în care s-a păs
trat nealterată măsura umană. Ca în 
arta maestrului Corneliu Baba, nu
mit pe bună dreptate de Tudor 
Vianu „un pictor al omului". Cele 
mai cunoscute lucrări ale maestru
lui Corneliu Baba — acelea care fac 
faima muzeelor românești — au fost 
de curind reunite intr-o expoziție 
omagială deschisă in sălile Galeriei 
naționale a Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste România. Este 
o succintă dar impresionantă sinteză 
a creației sale din ultimele decenii, 
capabilă să ne demonstreze că pic
tura înseamnă în primul rînd inter
pretare. transfigurare, descoperire 
tulburătoare a marilor adevăruri 
omenești. Figura umană — păstră
toare și transmițătoare a unor sen
suri vitale — fie că este integrată 
unor compoziții monumentale inspi
rate de aspecte ale muncii rurale, fie 
că se materializează în portrete, 
realizate cu o fină intuiție a mode
lului, pare mereu învestită cu sen
suri simbolice. Ca în admirabila, an
tologica imagine a „întoarcerii de la 
cimp". in care figurile țăranilor, 
bine individualizate, contribuie la 
închegarea atmosferei specifice stîr- 
șitului unei zile de muncă. Portretul 
a prilejuit, de asemenea, maestrului 
Baba descifrări de gînd și sentiment 
care punctează evocator citeva din 
marile momente ale culturii româ
nești. Imaginea lui George Enescu, 
înfățișată în timpul unui concert, 
monumentala prezență a lui Mihail 
Sadoveanu. dublul portret al lui 
Tudor Arghezi și al soției sale, figu

I.T.B.: MASURI, ACȚIUNI, PREOCUPĂRI

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI IN COMUN
în urma ciclului de articole pu

blicate de ziarul nostru privind ac
tivitatea de transport în comun din 
Capitală („Scinteia" din 7, 19 și 
27 noiembrie a.c.), de la I.T.B. am 
primit un amplu răspuns cuprin
zi nd un ansamblu de măsuri — 
unele cu aplicabilitate imediată, 
altele de perspectivă — vizind 
folosirea mai bună a capacității ac
tuale de transport in comun (atit 
cit este ea dimensionată in prezent, 
in funcție de parcul de vehicule 
existent și cotele de combustibil 
alocate).

Cu aceeași ocazie, răspunsul in
formează și asupra programului de 
pregătire pentru sezonul rece a 
transportului in comun.

Cum prima ninsoare a și sosit, 
se poate spune că I.T.B.-ul a fost 
supus la un prim examen din 
„sesiunea de iarnă". De reținut 
citeva aspecte : în dimineața zilei 
de 23 decembrie a.c. — in pofida 
zăpezii și poleiului, care au pro
vocat inerente dificultăți și în- 
tirzieri — au circulat, practic, toa
te mijloacele de transport I.T.B. 
planificate : peste 500 de tramvaie, 
aproape 300 de troleibuze și 800 de 
autobuze. Merită subliniat că parcul 
actual este — începînd cu data de 
20 decembrie a.c. — suplimentat 
cu circa 15—20 la sută la toate 
categoriile de vehicule. Pentru ca 
traficul să se desfășoare în mod co
respunzător in dimineața amintită, 
in noaptea precedentă (incepind cu 
ora 22) au fost mobilizate 25 de 
pluguri-perie. 22 de mașini de de
panare și intervenție, numeroase 
tractoare cu lamă de deszăpezire, 
basculante, imprăștietoare de nisip, 
mașini de patrulare etc. Totodată, 
în autobaze și depouri, precum și 
pe trasee au acționat neîntrerupt 
peste 5 000 de oameni ai muncii 
de la I.T.B.. inclusiv întregul per
sonal de conducere. Este și aceas-

o dovadă — sperăm confirma- 
de altele — că sesizările opiniei 

publice au fost tratate cu răspun
derea și seriozitatea cuvenite.

Ce măsuri de durată au fost ini
țiate în urma criticilor formulate 7

ta 
tă

Pentru mai buna 
întreținere a parcului de 

vehicule :
• s-au suplimentat efectivele de 

meseriași din schimbul III din de- 
pouri și garaje, incit dimineața, la 
ieșirea pe trasee, vehiculele să se 
prezinte in condiții tehnice cores
punzătoare ;
• au fost adoptate forme per

fecționate de organizare a muncii 
in depouri și garaje, de natură să 
asigure întărirea autocontrolului și 
mai buna colaborare dintre revizo
rii tehnici — conducătorii de ve
hicule — controlorii de trafic și 
echipajele de depanare ;
• la toate stafiile de mișcare de 

la transportul electric și de la au
tobuze au fost numite in conducere 
cadre cu pregătire de specialitate ;

• s-a stabilit 
turor atelierelor 
analizeze zilnic 
tehnice apărute,
tățile de prevenire și 
re operativă a lor;

• s-au constituit in 
unele capete de linii
vehicule, care să acopere golurile 
din trasee atunci cind mașinile 
aflate in circulație se defectează ;

Ca urmare a acțiunilor între
prinse pe linia întreținerii mai bune 
a parcului de vehicule, abaterile 
de la programele de circulație au 
scăzut cu aproape 50 la sută.

ca, ia nivelul tu- 
din unități, să se 
situația defectelor 
precum si modali- 

de remedie-

garaje și la 
rezerve de

Pentru asigurarea 
ritmicității circulației 

vehiculelor pe trasee :
• a fost reorganizat sistemul de 

urmărire a ieșirii vehiculelor din 
depouri și garaje ;

• la ieșirea din garaje și de
pouri toți conducătorii de vehicule 
primesc „itinerare" cu graficele de 
circulație, grafice care au fost afi
șate și la capetele de linii pentru 
a fi cunoscute de controlorii de 
trafic ;
• au fost reinstruiți toți contro

lorii de la capetele de linii și de 
pe trasee, reactualizindu-se atribu
țiile și sarcinile lor de serviciu. 
In prezent se procedează la o se
lecționare a acestor controlori, 
pentru asigurarea unor cadre com
petente. Din această lună toate ca
drele de conducere din autobaze și 
depouri, lucrătorii din serviciile de 
circulație și compartimentele func
ționale din întreprindere și din 
unitățile sale participă zilnic la 
urmărirea desfășurării traficului în 
orele de virf de dimineață și de 
după-amiază, luind măsuri opera
tive pentru evitarea dereglărilor ;

• s-au completat criteriile de 
acord global al personalului care 
concură la asigurarea ritmicității 
circulației (revizori de tracțiune, 
conducători de vehicule, controlori 
de trafic), astfel incit sistemul de 
retribuire să aibă în vedere nu nu
mai aspectul cantitativ (numărul de 
curse efectuate), ci și calitatea lor 
(respectarea graficelor, prezența in 
orele „de virf" etc.) ;

• incepind de la 15 noiembrie 
au fost repartizați la capetele de 
linie din zonele industriale cei mai 
buni controlori de trafic, care să 
asigure ritmicitatea circulației, in
clusiv la schimbul III de seară ;
• pentru întărirea răspunderii 

personale și colective în legătură 
cu asigurarea programelor de cir-

culație s-a introdus regula rapor
tării din oră in oră a situației 
parcului aflat pe trasee (in peri
oada dintre virfurile de solicitare 
aceste raportări se fac la intervale 
de 2—4 ore). Datele „operative" 
centralizate în acest mod sînt ana
lizate zilnic in cadrul teleconferin- 
țelor organizate la nivelul I.T.B., 
cu participarea tuturor unităților 
din subordine :
• pentru creșterea eficientei ac

țiunilor de control al echipelor de 
oameni ai muncii din alte între
prinderi, urmează să fie alcătuite 
echipe la care să participe și re
prezentanți ai I.T.B.-ului;

Ca urmare a măsurilor educa
ționale întreprinse de organizațiile 
de partid, de sindicat și U.T.C.,de 
organele de conducere administra
tivă din întreprindere pe linia 
întăririi disciplinei, in perioada 1 
noiembrie — 15 decembrie a.c. a 
scăzut cu 43 la sută numărul cazu
rilor de indisciplină de la progra
mele de circulație.

• pentru adaptarea traficului 
I.T.B. la fluxurile de pasageri ce 
folosesc metroul va fi reorganizat 
parcul de vehicule de pe liniile 
I.T.B. din cartierul Balta Albă, 
linii ce asigură dispersarea călă
torilor spre punctele laterale 
zonei respective.

Pentru asigurarea 
circulației pe timp 

nefavorabil :

ale

Pentru mai buna 
organizare a traseelor :
• pornind de la numărul de ve

hicule disponibile și de la rezulta
tele sondajelor ce se vor efectua, 
urmează să se facă o redistribuire 
a parcului pe trasee, incit din luna 
ianuarie să se renunțe la unele 
linii ce dublează pe altele ori care 
nu se justifică economic, mărin- 
du-se, in schimb, numărul de auto
vehicule pe celelalte trasee și, in 
primul rind, pe cele care in pre
zent au doar 1—2 vehicule ;

• au fost întocmite studii și pro
iecte de reorganizare de fond a 
transportului in comun — in func
ție de lucrările de sistematizare 
teritorială a Capitalei — pentru 
evitarea străzilor inguste si sinu
oase, a zonelor generatoare de blo
cări ;

• s-au constituit comandamente 
și colective speciale la nivelul în
treprinderii și al unităților din 
subordine ;
• a fost pregătit întregul parc de 

mijloace de intervenție in caz 
de ninsoare și polei (vagoane tip 
plug cu perie, vagoane turbofreze, 
platforme mecanice pentru împrăș
tiat nisip de aderență pe liniile de 
tramvaie etc.) ;
• au fost amplasate lăzi cu ma

terial antiderapant (in dreptul 
pantelor) și s-au stabilit urgențele 
de intervenție pentru deszăpezirea 
traseelor ;
• s-au pregătit stocuri de rezer

vă de motorină, lanțuri antidera
pante, revizuindu-se sistemele de 
închidere și etanșeizare a ușilor și 
geamurilor din vehicule.

In încheierea răspunsului, după 
ce se mulțumește „Scînteii" 
tru analiza întreprinsă, „care
fost de un real ajutor, conducînd 
la măsuri concrete", se spune : 
„Trebuie să arătăm că, într-ade- 
văr, așa cum 
coloanele 
dițiile actuale de dotare a I.T.B.-u
lui, este posibilă o îmbunătățire 
a condițiilor de 
mun în Capitală", 
subscriem întru 
care pledează și 
tari de pe teren.

Astfel, deplasîndu-ne 
multe depouri și garaje I.T.B., am

pen- 
ne-a

s-a apreciat și în 
-Scinteii», chiar în con-

transport în co- 
Apreciere la care 
totul și 
recentele

pentru 
consta-

la mai

putut remarca unele progrese rea
le față de perioada precedentei 
analize. La depoul „Iile Pintilie", 
bunăoară, 
numărul 
planificat 
se reușea 
o rezervă 
ră cu pregătirile de iarnă, acestea 
s-au desfășurat conform progra
mului. Tramvaiele care ieșeau pe 
poarta depoului în ziua sondajului 
nostru făcut în perioada cînd în 
Capitală ningea erau toate dotate 
cu lopeți și material antiderapant, 
iar mecanismele de împrăștiere a 
nisipului de aderență fuseseră com
pletate și verificate. Au fost luate 
măsuri și pentru buna funcționare 
a macazurilor din zona apropiată 
depoului, precum-și pentru desză
pezirea mai operativă a traseelor 
aferente. în legătură cu acest as
pect e de menționat dotarea de
poului cu două noi pluguri pentru 
zăpadă, utilaje de mare randament, 
produse recent în uzina de 
a I.T.B.-ului.

Garajul „Pipera" prezenta 
în acest început de iarnă 
îmbunătățiri vizibile față de 
trecută și față de cele constatate 
cu ocazia precedentei documentări. 
Numărul de mașini a sporit pe 
toate liniile ce țin de acest garaj, 
constituindu-se și . o rezervă de 
vehicule la capetele unor trasee.

De notat însă că starea generală 
a unora din mașinile care ies în 
cursă continuă să fie nesatisfăcă
toare : într-una din mașini (cu nu
mărul de înmatriculare I.T.B. 3 656) 
ningea... ca afară pentru că avea 
burduful rupt, iar ușile erau ne
etanșate ; o altă mașină (nr. 3 631) 
avea capacele din podea neprinse 
(potențial pericol de accidentare), 
firele instalațiilor electrice atîrnau 
ca frînghiile de rufe, lipseau 
becuri, iar ușile nu aveau garni
turi de cauciuc pentru a se în
chide etanș. Deci controlul tehnic 
la ieșirea din depouri continuă să 
aibă lacune. Mai sînt, încă, seri
oase lacune 
ci ta tea.

Apreciind

A
se asigură acum zilnic 

de tramvaie la nivelul 
(cu mult peste ceea ce 
în urmă cu o lună), plus 
de tramvaie. în legătu-

profil

și el 
unșle 
iarna

în ce privește ritmi-

consistenta și caracte
rul cuprinzător 
cuvine, desigur, 
țialul este 
cu strictețe 
stabilite.

și 
în

al răspunsului, se 
subliniat că esen- 
va fi traducerea 
viață a măsurilor

Mihai IONESCU 
Ion MARIN

ra Luciei Sturdza Bulandra. crispată 
în efortul de a întruchipa unul din 
ultimele sale roluri, sînt doar citeva 
exemple. Străbătînd sălile Galeriei 
naționale li s-ar putea adăuga multe 
altele, figuri anonime, dar nu mai 
puțin expresive, portrete în caret to
nurile armonioase ale materiei pic
turale dezvăluie încă o dată privito
rului deosebitele calități de colorist 
ale maestrului Baba. Echilibrul și 
proporția formelor, armoniile sur- 
dinizate ale culorilor puse De supra
fețe largi, lumina calmă. învăluitoare 
indică de fiecare dată o mistuitoare 
combustie a conștiinței. în care mun
ca tenace și atitudinea contemplativă 
se regăsesc deopotrivă.

Fiecare nouă generație de artiști 
(și nu numai reprezentanții impor
tantei școli- de pictură formate de 
maestrul Comeliu Baba) a impus un 
proces continuu de îmbogățire a tra
diției prin inovații creatoare deter
minate de orizonturi filozofice me
reu sporite, de atingerea unor noi 
cote de exprimare artistică. Imagi
nea omului a rămas centrul unor lu
crări inspirate de ambianta cotidiană 
sau prilejul creării unor metafore 
cu autentică putere de sugestie., a 
unor lucrări de o poezie austeră, 
lucidă sau. dimpotrivă, pline de sen
sibilitate nuanțată. Desenele, acua
relele. guașele sau picturile Ligiei 
Macovei s-au situat întotdeauna (și 
expoziția sa retrospectivă din sălile 
Dalles o relevă pregnant) în zona 
unui figurativ modern apt să resti
tuie figura umană în semnificațiile 
ei poetice. Sînt calități pe cate le 
pun în valoare nu doar ilustrațiile 
de carte în care artista a dat la 
iveală memorabile interpretări ale 
versurilor eminesciene sau arghezie
ne. ci și desenele în care duetul li
niei se mlădiază cu suplețe în orga
nizarea suprafețelor. în delimitarea 
formelor în spațiu.

Rod al unei analize sensibila șl 
lucide a motivelor — fie ele portrete 
sau compoziții — lucrările sint stră
bătute de aspirația de a supune rea
litatea unor legi interioare ale artei. 
Dincolo de armonie, sensibilă de Ia 
o primă privire, transpare în aceste 
lucrări capacitatea de a cuprinde 
întregul imaginii în cadențele ei 
fundamentale, de a o retrasa cu un 
acut simț al sintezei formelor. Ca și 
notațiile zilnice, studii, schite de 
portret sau desene făcute pentru a 
prinde o mișcare, un efect de lu
mină. ca și admirabilele acuarele 
prilejuite de numeroasele călătorii 
în tară și în străinătate, guașele sau 
picturile pun în valoare o grafie di
ferențiată, uneori sobră și gravă, al
teori spumoasă, plină de vervă. Ar
moniile puternice, vitale ale culori
lor, puse pe suprafețe largi, indivi
dualizează aceste lucrări, care mai 
presus de orice păstrează sunetul 
grav al sentimentului poetic.

Coexistența unor generații, a unor 
concepții și orientări, care, deși di- 
ferențiindu-se din punct de vedere 
stilistic, au continuat sensurile ge
neroase ale umanismului românesc, 
nu fac decit să contribuie la confi
gurarea unui specific național, isto
ricește determinat al culturii noas
tre. Există procese de adîncime, 
uneori obscure sau. dimpotrivă, alte
le surprinzător de bine precizate ; 
există cristalizări lente, după cum 
există apariții neașteptate, spectacu
loase. Toate acestea recompun, din
colo de trăsături precis nominaliza- 
bile. imaginea unui moment cultu
ral, al inseși civilizației contempora
ne. Multe dintre expozițiile retro
spective sau doar personale ale 
ultimilor ani au punctat, semnifica
tiv. spațiul cultural românesc. Prin
tre ele, lucrările armonioase, tensio
nate de gravitate ale Wandei Sache- 
lărie-Vladimirescu, care aduceau de 
curind in expoziția de la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia aceeași preocupare de a aborda 
o problematică profund umană, ar
denta și în același timp lucida pasiu
ne pentru culoare, care a fost și ră- 
mine poate unul din cele mai tul
burătoare instrumente ale artei aces
tei pictorițe. Crescînd din autentici
tatea unor experiențe interioare, 
compozițiile ei dezvăluie încă o dată 
monumentalitatea construcției, dar și 
noblețea stilizării. Sint lucrări care 
te fac să te gindești Ia cuvintele 
unuia din marii comentatori ai artei 
acestui secol, care, afirmînd deose
bita forță de expresie a culorii, scria 
că ea „mîngîie. lovește, aleargă, în- 
tîrzie, calmează, agită, are mișcări 
contrare ca în muzică, andante și 
allegro".

Un spirit echilibrat, lucid. în stare 
să tempereze excesele de orice fel. 
același spirit care a însoțit arta ro
mânească de la începuturile ei, se 
face însă vizibil dincolo de una sau 
alta dintre manifestările expozițio- 
nale concrete la care ne-am putea 
referi. Dincolo, sau o dată cu ele. 
figura umană — adevărată cheie de 
boltă a creației contemporane — a 
constituit și constituie prilejul unor 
manifestări în care sensibilitatea 
cea mai exacerbată este cenzurată de 
inteligenta artistică. în care ideația 
cea mai complexă beneficiază de 
mijloace artistice riguroase. în care 
structura tot mai precisă, mai sim
plificată se alătură mesajului de o 

• complexitate de asemenea progre
sivă.

Marina PREUTU
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România,

Oameni, (fapte, ^emnifaatil
JN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Secvențe din strategia modernizării la Leipzigde participantele la Plenara Consiliului National al Femeilor 
Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Plenara Consiliului National al Femeilor, desfășurată Intr-o atmosferă de 
Înaltă responsabilitate politică și angajare revoluționară, a dezbătut și anali
zat, in spiritul orientărilor, indicațiilor și exigentelor formulate de dum
neavoastră in cuvintările rostite la recentele forumuri ale partidului, ale 
democrației muncitorești revoluționare, contribuția pe care au adus-o 
milioanele de femei de pe intreg cuprinsul patriei la realizarea planului na
tional unic in acest prim an al cincinalului dezvoltării intensive și a adoptat 
măsuri care să determine sporirea aportului femeilor la Îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite pentru anul 1987, in vederea infăptuirii istori
celor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.

Participantele la plenară au adus un vibrant omagiu, exprlmtnd senti
mentele de aleasă stimă, Înaltă prețuire și profundă recunoștință fată de 
dumneavoastră, fiul cel mai iubit ai națiunii, strălucit revoluționar și patriot 
înflăcărai, erou intre eroii neamului, care v-ati dedicat de peste cinci decenii 
întreaga viată și activitate luptei pentru libertatea, demnitatea și fericirea 
poporului român, pentru triumful mărețelor idealuri de progres social și 
independentă națională.

Cu aleasă stimă și înaltă prețuire, participantele la plenară au adus un 
eald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al partidului șl statului, om de știință de largă 
recunoaștere internațională, pentru contribuția de cea mat mare însemnătate 
la elaborarea șl Înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a 
patriei, la creșterea rolului cercetării științifice și fnvătămintului in pro
gresul multilateral al societății noastre, la întreaga politică internă și externă 
• României socialiste.

Analizlnd cu inaltă responsabilitate sarcinile ce ne revin, plenara a subli
niat însemnătatea deosebită a orientărilor programatice privind continuarea 
intr-un ritm ridicat a activității economico-sociale, afirmarea cu putere a 
noii revoluții tehnico-știintifice, a noii revoluții agrare șl a exprimat in 
unanimitate hotărirea fermă a Consiliului National, a comitetelor șl comisii
lor femeilor de a acționa cu înalt spirit de angajare și răspundere pentru 
înfăptuirea exemplară a planului pe 1987, pe Întregul cincinal, pentru tradu
cerea in viată a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Răspunzînd chemării pe care ne-ati adresat-o Ia Plenara Consiliului 
National al Frontului Democrației și Unității Socialiste, ne vom implica și 
mai mult, cu toate forțele. în activitatea uriașă de transformare a oameni
lor. de ridicare a conștiinței maselor largi ale femeilor, pentru formarea 
Înaltului spirit revoluționar cerut de înfăptuirea noii etape a revoluției so
cialiste $1 trecerea tării noastre spre comunism. Pornind de Ia inalta răs
pundere fată de viitorul poporului nostru, fată de menținerea tinereții 
și vigorii națiunii, vom acționa in continuare pentru Întărirea familiei, pen
tru ca femeile să-și îndeplinească suprema misiune de a da viată, de a 
crește si educa un număr cit mal mare de copil, in spiritul dragostei Înflăcă
rate fată de glia străbună, al devotamentului nețărmurit fată de cauza parti
dului, fată de dumneavoastră, conducătorul iubit și stimat al națiunii, 
fată de tovarășa Elena Ceaușescu.

Reafirmindu-și adeziunea la întreaga politică Internațională a partidu
lui șl statului nostru. Plenara Consiliului National al Femeilor a dat o inaltă 
apreciere hotăririi tării noastre, aprobată unanim in cadrul Referendumului 
national de la 23 noiembrie, privind reducerea unilaterală cu 5 Ia sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, strălucită acțiune concretă, 
reală, de dezarmare, inițiată de dumneavoastră, ilustrare a inaltei responsa
bilități fată de interesele supreme ale întregii omeniri.

Ne exprimăm deplina satisfacție și susținem rodnica activitate desfășu
rată de Comitetul National Român „Oamenii de Știință șl Pacea", sub 
conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, consacrată 
folosirii cuceririlor științifice numai in scopuri pașnice, pentru progresul în
tregii omeniri.

Aflindu-ne în pragul Anului nou. In numele tuturor femeilor Româ
niei socialiste, participantele ia plenară vă exprimă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai profunde sentimente de respect șl recunoștință 
și vă adresează alese urări do sănătate și fericire, de tinerețe fără bă- 
trlnete. alături de mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu, de toți 
eel dragi, multi ani fericiți pentru a ne conduce mal departe, eu aceeași 
strălucire, spre noi succese, pentru Înălțarea scumpei noastre patrii pe 
cele mat luminoase culmi de progres și civilizație.

★

Miercuri a avut loc în Capitală 
Plenara Consiliului Național al Fe
meilor. cane a analizat activitatea 
desfășurată de Consiliul Național, 
comitetele și comisiile femeilor pen
tru mobilizarea maselor de femei la 
înfăptuirea planului pe 1986 și a sar
cinilor ce le revin privind realizarea 
obiectivelor Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a tării 
pe anul 1987.

Participantele au adoptat măsuri 
vizînd perfecționarea activității or
ganizațiilor de femei in toate dome
niile.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 25 decembrie, 
ora 20 — 28 decembrie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi rece, geroasă 
noaptea și dimineața, mal ales In pri
mele zile. Cerul va fi variabil, mal 
mult noros. Vor cădea precipitații sub 
formă de ninsoare în majoritatea zo
nelor țării. Vtntul va sufla slab pînă 
la moderat, cu intensificări temporare 
în prima zi, șl în regiunile sud-estlce 
șl sudice cu viteze de pînă la 60 kilo
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★

Plenara a analizat, de asemenea, 
activitatea internațională desfășurată 
de Consiliul Național al Femeilor in 
anul 1986 și a stabilit principalele 
obiective pentru 1987.

In Încheierea dezbaterilor, intr-o 
atmosferă de puternică angajare, 
participantele au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

(Ager preș)

20,JS Istoria la viitor (color). Documen- 
tar-slnteză

21,00 Invitație în studiourile Radlotele- 
vizlunil (color). întîlnire cu ope
reta

21,30 tnvățămtntul șl pregătirea cadre
lor Înalt calificate (color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

metri pe oră, predomlnînd din sector 
nord-estic. Temperatura, in creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse in
tre minus 16 și minus 6 grade, mal 
ridicate în sud-est pînă Ia zero grade, 
iar cele maxime intre minus 5 șl plus 
5 grade. Local, In nordul, centrul și 
vestul țării, și izolat în celelalte re
giuni se va semnala ceață însoțită de 
chiciură. La București : Vremea va fl 
rece, mai ales în primele zile. Cerul 
va fl variabil, mal mult noros. Tem
porar va ninge. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele Intensificări 
la Începutul intervalului, predomlnînd 
din sector nord-vestlc. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse intre minus 
8 șl minus 4 grade. Iar cele maxima 
între minus 2 șl plus 2 grade.

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție 

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de 

Producție și-a desfășurat lucrările intr-o atmosferă de puternică angajare 
patriotică, revoluționară, generată de inestimabilele orientări, sarcini și 
îndemnuri cuprinse în magistralele dumneavoastră cuvintări cu privire 
la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, a obiectivelor noii revoluții agrare, pentru realizarea unei noi 
calități a muncii și vieții in patria noastră.

Exprimind inalta mindrie de a fi contemporani cu dumneavoastră, mare 
erou între eroii neamului, genialul strateg și ctitor al României moderne, 
ilustră personalitate Intrată in conștiința contemporaneității ca strălucit 
promotor al idealurilor de libertate și independență ale popoarelor, de 
înțelegere și colaborare internațională, ca erou al luptei pentru pace, parti
cipanții la plenară, in numele milioanelor de țărani cooperatori, al tuturor 
celor care lucrează in agricultura cooperatistă, și-au exprimat profunda 
recunoștință pentru activitatea neobosită și contribuția dumneavoastră 
hotăritoare Ia elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, la fundamentarea științifică a planurilor și 
programelor de dezvoltare economico-socială a țării.

Exprimind gindurile și simțămintele de stimă și prețuire ale întregii 
țărănimi, participanții la plenară au dat o inaltă apreciere rolului și aportu
lui deosebit ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, la elabo
rarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei, la înflorirea necon
tenită a știihței, invățămintului și culturii românești.

Plenara și-a însușit pe deplin criticile dumneavoastră, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general, cu privire la lipsurile și neajunsurile care 
s-au manifestat in organizarea și conducerea activității din agricultură, cit 
șl aprecierea potrivit căreia rezultatele dobindite in acest an puteau fi și mai 
bune dacă s-ar fi acționat mai ferm, cu inaltă răspundere și exigență revo
luționară, pentru buna organizare a activității și valorificarea superioară a 
puternicei baze tehnico-materiale de care dispune agricultura cooperatistă, 
pentru folosirea in cele mai bune condiții a tuturor resurselor și posibilități
lor, a întregii forțe de muncă.

în acest scop, plenara a stabilit măsuri care să asigure Înfăptuirea preve
derilor planului pe anul 1987, a programelor speciale, îmbunătățirea Întregii 
activități economice, folosirea mai judicioasă a mijloacelor materiale și 
financiare în vederea creșterii rentabilității tuturor unităților.

Toti cei ce muncesc in agricultura cooperatistă, asemenea întregii noastre 
națiuni, susțin unanim acțiunile și inițiativele dumneavoastră de larg răsunet 
internațional pe care le întreprindeți pentru promovarea principiilor politicii 
țării noastre de pace, dezarmare, colaborare șl înțelegere intre toate statele 
lumii.

Participanții Ia Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție se angajează ferm în fata partidului, a dumneavoastră 
să nu precupețească nici un efort, să muncească fără preget pentru Înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții agrare, pentru sporirea continuă a recoltei și 
creșterea livrărilor de produse agroalimentare la fondul de stat, contribuind 
astfel la progresul multilateral al tării.

Acum, cu prilejul celei de-a XXXIX-a aniversări a Republicii Socialiste 
România și al sărbătoririi Anului nou 1987, vă adresăm cele mal calde și 
respectuoase felicitări, urări de sănătate, fericire și putere de muncă, spre 
binele și prosperitatea patriei, a nați 

Să ne trăiți ani mulți, mult stimate
★

Miercuri după-amiază a avut loc, 
In Capitală. Plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, care a dezbă
tut modul cum au acționat uniunile 
județene si consiliile de conducere 
ale unităților agricole cooperatiste 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție pe 1986 șl măsurile ce se Im
pun în vederea îmbunătățirii activi
tății în anul viitor, obținerii unor 
recolte superioare, sigure și stabile, 
potrivit cerințelor noii revoluții 
agrare, sarcinilor, orientărilor si 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Analizînd. în spirit critic ei auto
critic. activitatea desfășurată de uni
tățile agricole cooperatiste, rezulta
tele obținute, precum și lipsurile ma
nifestate. participants la dezbateri 
au prezentat acțiunile ce se între
prind pentru ca anul 1987 să consti
tuie. în întreaga agricultură coope
ratistă. un an al producțiilor spori
te. la nivelul bazei materiale și re
surselor existente, al obiectivelor 
stabilite de conducerea partidului, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ECONOMISTUL Șl EXIGENȚELE
NOULUI MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR

(Urmare din pag. I)

menea situație nu putea însă să dăi
nuie. O dată cu aplicarea noului me
canism economico-financiar. care 
pune în mod imperativ problema re
ducerii cheltuielilor de producție, 
rentabilizării fiecărui produs, creș
terii productivității muncii, a nive
lului tehnic si calitativ al produse
lor s-a conturat cu toată claritatea 
si misiunea acestor cadre. Econo
miștii de la I.U.P. sint pe un drum 
bun din acest punct de vedere, dar 
distanța pe care aU parcurs-o pînă 
In prezent nu este intru totul satis
făcătoare. Conducerea întreprinderii 
este preocupată de antrenarea lor. 
In mai mare măsură, la acțiuni care 
să le solicite din plin pregătirea 
economică".

Este absolut normală șl de dorit 
aoeastă reacție. Faptele atestă insă 
că bunele intenții, simplele apeluri 
ale conducerilor întreprinderilor nu 
sînt suficiente pentru a înlătura 
mentalități învechite si Inerții înră
dăcinate. a scoate spiritul viu al 
gîndirii din carapacea strimtă a ru
tinei. Pentru a depăși aceste stări 
de lucruri este nevoie, înainte de 
toate, de voința de acțiune a orga
nelor de conducere colectivă, afir
mată plenar în cadrul unei concepții 
Clare asupra obiectivelor ce trebuie 
atinse.

Problema folosirii mal bune a eco
nomiștilor trebuie văzută și sub as
pectul promptitudini! reacției con
ducerilor întreprinderilor la suges
tiile, Ideile și concluziile formulate 
de aceștia pe baza studiilor efectua
te. Sondajul de fată arată că din 
aoest punct de vedere lucrurile nu 
evoluează întotdeauna In modul cel 
mai firesc cu putință. Presate de 
realizarea zilnică a planului, domi
nate de o gîndire tehnicistă, condu
cerile întreprinderilor trec uneori în 

mii noastre socialiste.
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu!

★
în același timp, au fost subliniate 

Importanța aplicării cu fermitate în 
toate unitățile agricole a prevederi
lor legale privind acordarea loturi
lor în folosință cooperatorilor, pre
cum și măsurile ce se impun în con
tinuare în această direcție.

La lucrările plenarei a participat 
șl a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a eliberat pe tovarășul 
Marin Vasile din funcția de pre
ședinte al Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

Plenara a ales pe tovarășul Tra
ian Gîrba, membru al C.C. al P.C.R., 
in funcția de președinte al Consi
liului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție.

într-o atmosferă de vibrant en
tuziasm, participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

(Agerpres)

planul secund al preocupărilor acti
vitatea de concepție a economistului.

O asemenea concluzie degajă răs
punsul economistului Mihail Iurcu, 
șeful laboratorului oeroetare-pro- 
lectare ergonomică de la I.U.P. Tîr- 
goviște, cînd precizează că este so
licitat „în mică măsură de organul 
de conduoere colectivă al întreprin
derii și numai în domenii foarte în
guste, strict determinate de organi
zarea unor activități".

Un punct de vedere asemănător 
are și economista Constanța Popescu, 
specialistă in problemele de orga
nizarea producției șl. a muncii la 
Combinatul de oțeluri speciale Tîr- 
goviște, evidențiind faptul că „foar
te rar și numai in parte se aplică 
studiile realizate în acest domeniu".

Ion Stegăroiu, șeful biroului orga
nizarea producției și a muncii la 
aoeeași unitate, pune clar in lumină 
o altă cauză de fond a acestei stări 
de lucruri cînd atrage atenția că 
„activitatea economiștilor nu tre
buie să mal fie considerată o mun
că administrativă".

Concepția potrivit căreia munca 
economiștilor poate fi redusă la as
pecte de consemnare, oonstatare șl 
execuție mecanică constituie o trînă 
în dezvoltarea activității întreprih- 
deril. Munca economistului este prin 
natura ei (și trebuie să devină în 
fapt) o activitate creatoare, de con
cepție, de inaltă tehnicitate, ca și a 
inginerului.

Reconsiderarea statutului econo
mistului ca specialist de conoepție 
este condiționată, așadar, si de afir
marea unui stil modern in activita
tea de conducere a întreprinderii, în 
esența căruia să prevaleze viziunea 
economică de larg prizont. consacra
tă cu precădere perspectivei. Numai 
tntr-un asemenea context, gîndirea 
economistului se regăsește in adop
tarea soluțiilor ce vizează dezvolta
rea. are capacitatea să pună în „lu

Al doilea oraș ca număr de lo
cuitori al Republicii Democrate 
Germane. Leipzigul își argumen
tează cartea de vizită în primul 
rînd prin puternica dezvoltare In
dustrială a regiunii, o pondere 
deosebită deținînd-o producția de 
cărbune energetic, care reprezintă 
o treime din producția de cărbune 
extras în R.D.G. în această zonă 
se produc totodată 10 la sută din 
energia electrică. 30 la sută din 
volumul construcțiilor de mașini. 
12 la sută din producția agricolă 
anuală (cu cele 5 040 kg cereale la 
hectar, regiunea Leipzig a ocupat, 
in 1986, locul întîi pe țară).

Toate acestea sint. firesc, 
elemente concrete că definesc 
statutul industrial-agrar al unei 
regiuni dezvoltate, cu un intens ritm 
al producției bunurilor materiale, 
dar și cu o viață social-culturală 
bogată. Căci, dintr-o sumară pre
zentare a orașului n-ar putea lipsi 
acele enunțuri care să sugereze 
fenomenul cultural-artistic, imagine 
ce se conturează și la Leipzig prin 
numeroasele muzee, spectacole de 
toate genurile. expoziții etc. 
De puțin timp, locuitorii orașului 
se mîndresc. pe drept, cu noua sală 
a filarmonicii — o splendidă rea
lizare arhitectonică, „asaltată" de 
foarte multi melomani. Și e firesc 
să fie așa dacă ne gîndim numai 
la faptul că Bach a fost, din 1723 
și pînă la moartea sa. în 1750, 
organlstul bisericii Sf. Thomas din 
Leipzig. Sala se impune prin mo
numentalitatea. funcționalitatea, 
dar. în mod deosebit, prin acustica 
sa apropiată de perfecțiune — ni 
se spune și, tocmai de aceea, este 
căutată de mari muzicieni ai lumii. 
Anual, aici au loc 420 de manifes
tări muzicale, audiate de o jumăta
te de milion de iubitori ai genului.

Leipzig este și un important cen
tru universitar (10 000 studenți), fa
cultatea de educație fizică bucu- 
rîndu-se de un mare prestigiu in
ternațional pentru contribuția adu
să la apariția multor campioni 
mondiali și olimpici, la dezvoltarea 
în general a sportului în R.D. Ger
mană. Clubul studențesc este si
tuat pe locul ruinelor Bastionului 
cetății Leipzig, care datează din 
1165. Aici, studenții au prestat 
200 000 de ore de muncă patriotică, 
scoțind din ruine peste 40 000 mc 
de pămint și rocă. Cu sprijinul 
municipalității, ei au realizat, în 
răstimpul a 6 ani, un club original 
(cu sală pentru recitaluri muzica
le și teatrale, galerii de artă tînără, 
săli pentru diverse reuniuni și dez
bateri etc.). Anual, aici se organi
zează 750 de manifestări dintre cele 
mai diverse. înregistrîndu-se 320 000 
vizitatori.

Să nu uităm însă că numele ora
șului se confundă, de foarte multă 
vreme, cu cel al Tirgulul interna
țional de mărfuri — o manifestare 
comercială anuală cu un larg ecou 
internațional, la tîrg fiind prezente 
In fietrnrb toamnă peste 1 900 de 
firme din numeroase țări ale lumii. 
Atunci orașul cunoaște febra spe
cifică, aeroportul, gările, hotelurile 
sînt Inundate de vizitatori, iar ofi
ciile de turism sînt nevoite să oco

mină" incidențele economice ale de
ciziilor, să le aducă rigurozitatea 
indispensabilă.

Imperativul perfecționări! stilului 
de conduoere il evidenția tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii cînd sublinia că este necesar 
„să acționăm pentru perfecționarea 
formelor de conducere, să facem to
tul pentru buna funcționare a con
siliilor oamenilor muncii, a adună
rilor generale, astfel ca fiecare co
lectiv de oameni ai muncii — în ca
litate de proprietari, producători șl 
beneficiari, de participanți direcți la 
administrarea unei părți a bogăției 
naționale — să acționeze cu Și mal 
mare răspundere, incit întreaga ac
tivitate ce se desfășoară în fiecare 
unitate șă fie rezultatul gindirii co
lective, creatoare, a clasei munci
toare. a inginerilor, tehnicienilor, a 
tuturor oamenilor muncii".

Este notabil că majoritatea covîr- 
șitoare a economiștilor care au par
ticipat la sondajul nostru stăpînesc 
temeinic problematica sectorului în 
care activează, ca și soluțiile ce le 
reclamă soluționarea acestora. Răs
punsurile formulate la întrebarea : 
Care sînt în momentul actual dome-
niile vitale pentru bunul mers al ac
tivității întreprinderii in care tre
buie realizate studii 
adoptării unor decizii capabile
răspundă exigențelor autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești 1 — 

In vederea
să

au conturat un vast tablou al direc
țiilor prioritare in care trebuie să 
acționeze organele de conduoere co
lectivă din Întreprinderi. Soluțio
narea lor la timp și in cele mai bune 
condiții impune efortul conoertat al 
tuturor specialiștilor. In ansamblul 
căruia trebuie să prevaleze colabo
rarea eoonomist-lnginer. Asupra a- 
oestul aspect vom Insista într-un 
viitor articol realizat sub genericul 
„Economistul șl exigențele noului 
mecanism economico-financiar". 

lească orașul, propunînd alte iti
nerare.

în ceea ce ne privește, am vizi
tat orașul la ora cînd ecourile 
tîrgului erau de mult stinse și 
gazdele noastre au ținut chiar să 
ne retină cu precădere atenția 
asupra unui alt aspect al dezvol
tării social-economice, și anume 
efortul susținut al edililor pentru 
rezolvarea necesarului de locuințe, 
o problemă încă acută, dar care, 
așa cum s-a stabilit la Congresul 
al XI-lea al P.S.U.G., urmează să 
fie rezolvată pînă în anul 1990.

La primăria orașului, secretarul 
Consiliului regional, Klaus Win-

Insemnări 
din R. D. Germană

ter, ne-a informat că, din 1971 șl 
pînă în prezent, pentru 610 000 ce
tățeni ai regiunii s-au asigurat 
condiții bune de locuit, accentul 
punîndu-se pe construcțiile de 
blocuri noi, în regim industrial, 
dar și pe modernizarea unor case 
vechi, lipsite de confortul nece
sar. Aceasta cu atît mai mult, cu 
cit. Ia Leipzig, suprafața con- 
struibilă este serios diminuată de 
cele 10 cariere de cărbune din 
apropierea orașului, care își extind 
fronturile de lucru de la o zi la 
alta, „luînd cu asalt" mai întîi sa
tele limitrofe, pentru a ajunge 
acum chiar la periferiile de nord 
și de sud ale orașului. în astfel de 
condiții, proiectanții au optat pen
tru o dezvoltare intensivă.

Există Insă și un vast cartier 
nou, cu 100 000 de locuitori, situat 
dincolo de perimetrul vechi con- 
struîbil al urbei. Aici, la Griinau, 
s-au realizat blocuri cu înăl
țimi variabile. însumind 33 000 
apartamente. Altele sînt în stadiul

DREPTURILE Șl AVANTAJELE DEPUNĂTORILOR 
LA C.E.C.

Economisirea organizată prin 
Casa de Economii si Consemna- 
tiunl constituie un proces obiectiv 
prin care populația are posibilita
tea să acumuleze treptat anumite 
fonduri bănești în scopul de a le 
folosi ulterior pentru satisfacerea 
dorințelor personale. Atît timp cît 
banii sînt păstrați la C.E.C.. depu
nătorii beneficiază de multiple 
drepturi si avantaje, care conferă 
actului economisirii caracteristici 
de largă eficientă si utilitate pen
tru toti depunătorii.

Astfel. în afara avantajelor spe
cifice fiecărui instrument de eco
nomisire pe care depunătorii îsl 
păstrează banii, aceștia beneficia
ză si de drepturile si avantajele 
generale acordate de Casa de Eco
nomii si Consemnatlunl tuturor 
depunătorilor.

Un prim si important avantaj pe 
care îl conferă economisirea orga
nizată prin C.E.C. il constituie 
dobinzlle si cîstigurile. care contri
buie la creșterea veniturilor bă
nești ale depunătorilor. Un alt im
portant avantaj constă in faptul 
că statul garantează depunerile 
populației la C.E.C.

în același timp. Casa de Econo
mii si Consemnatiuni asigură se
cretul privind numele depunători
lor si ale titularilor, precum și 
operațiile efectuate.

în 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 si

INFORMAȚII
HANDBAL. în localitatea elveția

nă Gumligen s-a desfășurat cel de-al 
doilea meci internațional amical din
tre selecționatele masculine de 
handbal ale României și Elveției. 
Handbaliștii români au terminat din 
nou învingători, de data aceasta cu 
scorul de 22—17 (10—9). în primul 
joc, disputat cu o zi în urmă la 
Horgen. echipa României a cîștigat 
cu scorul de 20—14 (11—6).

ȘAH. în penultima rundă a cam
pionatului republican feminin de șah. 
de la Sovata. Smaranda Bolcu a în- 
vlns-o pe Nadejda Mitescu, Ligia 
Jicman pe Cristina Bădulescu, Ma- 

de construcție sau de proiect, lo
cul ales prezentînd și avantajul 
unei zone pitorești, căci, în ime
diata apropiere, o veche carieră de 
cărbune a fost umplută cu apă, 
creîndu-se. pe o suprafață de 127 
hectare, un frumos lac, cu plajă, 
debarcader pentru sporturi nautice 
etc., investițiile alocate pentru 
amenajarea acestei zone ridicîn- 
du-se la peste 26 milioane mărci.

..Să nu se creadă de-acum — ne 
spuneau cu sinceritate în discuția 
avută edilii orașului — că am re
zolvat toate problemele cetățenilor 
si ne putem declara mulțumiți. 
Mai avem încă multe de realizat in 
ceea ce privește, spre exemplu, 
înlăturarea poluării, completarea 
dotărilor sociale si a prestărilor de 
servicii pentru populație, imbună- 
tătirea transporturilor, amenajarea 
spatiilor verzi. Chiar in aceste zile 
am declanșat o vastă acțiune de 
etansare a acoperișurilor caselor 
vechi din oraș. Si mai sînt încă 
destule probleme."

Ceea ce este important de reți
nut este că se construiește mult. 
Se zidește trainic si frumos pentru 
a se împlini chemarea lansată la 
Congresul al XI-lea al partidului : 
„Pentru fiecare familie — o locuin
ță sigură !“.

într-adcvăr. nu numai la Leipzig, 
ci si în celelalte popasuri pe care 
le-am făcut, în zilele din apropie
rea acestui sfîrsit de an. la Berlin, 
Halle. Torgau, celebrul oraș de pe 
Elba, la Dessau ori la Quelim- 
burg — un splendid oraș istoric, pus 
sub protecția O.N.U. pentru uni
citatea fondului său de locuințe 
vechi — peste tot în orașele 
Republicii Democrate Germane se 
impune observației oricărui vizita
tor marele efort constructiv — ex
presie fidelă a unei politici al cărei 
principiu esențial este creșterea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului.

Constantin ISMAILEA.NU

cîștigurilor acordate t dreptul de
punătorilor de a împuternici alte 
persoane să dispună de sumele de
puse la C.E.C. ; dreptul de condi
ționare a restituirilor, ca si impre
scriptibilitatea depunerilor, a do
bînzilor si a cîstigurilor acordate 
de Casa de Economii si Consem
natiuni. depunătorii avînd dreptul 
să dispună timp nelimitat de su
mele depuse, de dobînzile si cîsti
gurile rezultate prin tragerile Ia 
șorti.

Pentru a răspunde dorințelor 
populației. Casa de Economii și 
Consemnatiuni — singura institu
ție autorizată să păstreze econo
miile bănești personale — oferă per
manent o gamă variată de instru
mente de economisire. care sînt 
destinate să satisfacă preferințele 
tuturor cetățenilor adepti ai chib
zuințe! si spiritului gospodăresc.

Astfel. în afara libretelor de 
economii de diferite feluri, popu
lația are permanent la dispoziție 
obligațiuni C.E.C. cu cîstiguri si 
conturi curente personale, iar cei 
mai mici depunători — elevii — 
instrumente de economisire speci
fice vîrstei si preocupărilor lor. 
Printr-o vastă rețea de unităti 
care este răspîndită în întreaga 
tară. Casa de Economii și Consem
natiuni asigură o bună servire a 
tuturor depunătorilor, iar prin în
ființarea de unităti si puncte de 
servire C.E.C. în numeroase uni
tăti economice si instituții se asi
gură servirea oamenilor muncii 
chiar Ia locul lor de muncă.

SPORTIVE
rina Pogorevid-Makropoulos a pier
dut la Cristina Stanca, iar Gertrude 
Baumstark a ciștigat la Eleonora 
Gbgilea. Partidele Mariana Ioniță — 
Viorica Ionescu și Edith Cosma — 
Angela Cabariu s-au încheiat remiză.

înaintea ultimei runde, in clasa
ment conduc Ligia Jicman, Smaran
da Boicu și Gertrude Baumstark, cu 
cite 8 puncte.

RUGBI. în finala „Masters", care 
a avut loc in Franța, echipa Stade 
Toulousaln a învins pe Farul Con
stanta cu 47—7.

cinema
• Domnișoara Aurica : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 
19,30
• Răpirea fecioarelor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30
• Actorul și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — I; 12; 15; 18
• Păcală : VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 
15; 18, CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 
15; 12

• Asediul 1 DRUMUL SĂRII (31 28 12)
— 15; 17; 19
• Un oaspete la cină : GIULEȘTI
(17 35 46) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15;,17,15; 19.30, MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Declarație do dragoste : PRO
GRESUL (23 94 10) - 15; 17; 12.
• Liceenii : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30
• Trei zile șl trei nopți : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Pericol de moarte l BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• A fost odată un căpitan curajos t

DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vreau să dansez : LIRA (31 71 71) 
- 15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor t GLORIA 
(47 46 75) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori i PA
TRIA (lt 86 25) — 9; 12; 15; 18
• Luptătorul cu sabla — 10; 12; 14;
16. Bagration — 18: STUDIO (59 33 13)
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 8,45; 11; 13; 15,15; 
17,30; 19,30
• Luptătorii din valea misterioasă : 
PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) — 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19
• Filmul și muzica : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18

• Oliver t FESTIVAL (19 63 84) —
8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 8,45; 11; 13; 15; 17; 19
• La Fayette : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Gheața verde : LUMINA (14 74 16)
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19. FLA- 
CARA (20 33 40) — 14,30; 16,45; 19,45
• Medalion Sergiu Nicolaescu. Pirați! 
din Pacific : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 8,30; 11; 13; 15; 17; 19
• Căpitan la 15 ani — 8,30; 16,45; 19,
Cine ride Ia urmă — 10,45; 12,45;
14,45 : DOINA (16 35 38)
• Atenție !a Pana de Vulturi EX
CELSIOR (65 49 45) — 8,30; 10,30; 12,30; 
15; 17; 19,15

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Ioneștil — 18; (sala Amfi
teatru) : Intre patru ochi (A) — 
18,30; (sala Atelier) : Faleza — 18
• Opera Română (13 18 57) : Travlata 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) 1 
Casa cu trei fete — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 1 

Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) 1 Dimineața 
pierdută — 18
• Tdatrul Mie (14 70 81) 1 Mitică Po
pescu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) 7 
Bărbatul șl... femeile (amînat din 
11 XII) — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) t 
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
aala Magheru) 1 Floarea de cactus 
— 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 18,30; (sala Giuleștl, 18 04 85): 
Medalionul de argint — 18

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Corina — 
18.30: (sala Victoria, 50 58 65) : Astă- 
seară sc improvizează — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe strune de 
vioară — 18
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) t 
Intre caftan și smoking — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
De la Stan și Bran la... Muppets 
— 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) ; Boroboață — io; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Dana șl 
Leul — 11,30
• Circul București (10 41 95) 1 Aprin
deți stelele — 18,30
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Schimb de mesaje Ia nivel înalt 
româno-iugoslav

Dezarmarea în Europa - preocupare 
comună a popoarelor continentului

„Dat fiind că Europa este continentul pe care s-au acumulat cele mai mari cantități 
. de arme, inclusiv nucleare, că aici se află cele două blocuri militare, care dețin cea mai 

mare parte din armamentele lumii, se impune ca țările europene să fie mult mai active, 
să acționeze și să conlucreze mai strins intre ele în problemele dezarmării și păcii, ale 
opririi cursei înarmărilor și eliberării continentului de orice fel de arme nucleare”.

BELGRAD 2-1 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se tovarășului Milanko Renovița, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
un salut cordial, precum și cele mai 
bune urări de pace, progres și 
prosperitate popoarelor iugoslave 
prietene.

Mulțumind, tovarășul Milanko 
Renovița a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut to
vărășesc, cele mai bune urări de să
nătate și pijjere de muncă în ampla 
activitate pe care o desfășoară in 
fruntea partidului și statului, iar po
porului român prieten urări de noi 
succese pe calea progresului și dez
voltării multilaterale a României so
cialiste.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către tovarășul 
Milanko Renovița a tovarășei Lina 
Ciobanii, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, in fruntea unei dele
gații sindicale, a efectuat o vizită de 
prietenie și schimb de experiență in 
R.S.F. Iugoslavia, la invitația Pre
zidiului Consiliului Uniunii Sindica
telor din Iugoslavia. La primire a 
participat Maria Todorovici, pre
ședintele Consiliului Uniunii Sindi
catelor din Iugoslavia.

Delegația sindicatelor din țara 
noastră a avut convorbiri cu . o dele
gație a sindicatelor iugoslave, in 
cursul cărora a fost efectuat un 
schimb de informații în legătură cu 
realizările obținute de oamenii 
muncii din cele două țări în con
strucția societății socialiste.

Hotărîri ale plenarei 
C. C. al P. C. Bulgar
SOFIA 24 (Agerpres). — Plenara 

C.C. al P.C. Bulgar a aprobat Di
recțiile fundamentale ale proiectului 
planului de stat de dezvoltare teh- 
nico-științifică și social-economică a 
R. P. Bulgaria in cel de-al IX-lea 
cincinal — transmite agenția B.T.A. 
Au fost adoptate, de asemenea, 
statutul de principiu și propunerea 
privind crearea unei noi structuri 
economice.

Apel la încetarea imediată a experiențelor nucleare

NICOLAE CEAUȘESCU
Pentru România socialistă anul 

19,86 a f-ost anul unei activități in
tense și multilaterale pentru înfăp
tuirea unor măsuri efective de dezar
mare în spațiul european, pentru 
transformarea Europei intr-un con
tinent al păcii și securității. Desfă
șurările de pe scena politică euro
peană au confirmat intru totul ma
rea actualitate a pozițiilor, inițiati
velor și demersurilor românești, ale 
președintelui țării in această direcție.

...Europa se pregătește să treacă 
pragul noului an 1987 împovărată de 
neliniști, dar șl cu reînnoite spe
ranțe de mai multă securitate șl 
pace.

Neliniști — alimentate de unele 
evoluții înregistrate In acest an, în 
care, departe de a se fi diminuat, 
arsenalele de pe continent au cres
cut și mal mult. Filele calendarului 
au consemnat astfel continuarea, 
într-o cadență demnă de o cauză 
mai bună, a instalării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune, a dotă
rii armatelor cu noi tipuri de arma
mente așa-zis „clasice", ultraperfec- 
ționate, cu o putere distructivă ce 
le apropie de armamentele nucleare. 
Din cele 1 000 de , miliarde de do
lari cheltuite anul acesta in lume 
pentru înarmări, 800 de miliarde au 
revenit țărilor europene, S.U.A. și 
Canadei (acestea din urmă prezente 
pe continentul nostru în cadrul 
N.A.T.O.). Numărul încărcăturilor 
nucleare, al tancurilor, avioanelor, 
al navelor din apele ce scaldă țăr
murile europene, numărul tunurilor, 
al armelor de tot felul — raportate 
la numărul de locuitori din spațiul 
nostru geografic — sînt, într-adevăr, 
generatoare de profunde neliniști. 
Dacă numai o parte a acestor arse
nale ale morții ar intra în acțiune, 
ele ar putea transforma în cenușă 
întreaga civilizație creată de milenii 
pe meleagurile europene, ar face să 
dispară „casa noastră comună", cum 
a fost denumită Europa, și, o dată 
cu ea, popoarele ce i-au adus mă
reție și renume.

Speranțele își află suport nu nu
mai în încrederea că rațiunea poate 
prevala asupra aritmeticii forței, ci 
și în realitatea de necontestat că o 
conștiință comună asupra primejdi
ilor ce amenință umanitatea, dar și 
a posibilității de a îndepărta aceste 
primejdii de pe cerul Europei și al 
lumii se impune cu tot mai multă 
pregnanță. Cu această conștiință, 
mase umane, de o mare diversitate 
ca preocupări și convingeri politico- 
ideologice, au 'inundat in valuri suc
cesive, pe parcursul întregului an. 
marile orașe ale Europei, făcîndu-șl 
cunoscută opoziția fermă față de 
continuarea cursei înarmărilor, voin
ța categorică de pace și deplină se
curitate. S-au ținut lanț reuniunile 
unor organizații neguvernamentale, 
simpozioanele, mesele rotunde cu 
participarea unor savanți de renu
me, fizicieni, medici, profesori, adu- 
cind argumentele științei drept cel 
mai teribil avertisment că o con
flagrație nucleară ar însemna dis
trugerea continentului, a inseși con
dițiilor existenței vieții.

întreaga desfășurare a evenimen
telor pune cu putere în evidență 
importanța capitală pe care o are 
pentru securitatea Europei, pentru 
pacea și liniștea popoarelor ei tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare. Iar Europa, așa cum sublinia 
președintele Nicolae Ceaușescu, are 
un rol și o răspundere istorică în 
salvgardarea păcii, in soluționarea 
marilor probleme ce confruntă ome
nirea în ansamblu.

Prin prisma acestei răspunderi, 
anul care se încheie, proclamat An 
Internațional al Păcii, a înregistrat 
evenimente cu profunde semnificații. 
Dacă s-ar organiza un sondaj inter
național pentru a se răspunde la 
întrebarea : care a fost pentru Eu
ropa evenimentul anului 1986 ? —
fără îndoială că s-ar constata un 
consens asupra desemnării. drept 
..cap de afiș" al acestui an, Con
ferința de la Stockholm, încheiată, 
după cum se știe, cu realizarea 
unui acord privind o serie de mă
suri de creștere a încrederii pe 
continent. Este indiscutabil că aces
te măsuri au o însemnătate deose
bită : notificarea mai din timp a 
manevrelor și a altor mișcări de 
trupe, reducerea substanțială a 
efectivelor' participante la aseme
nea acțiuni, schimbul de calendare 
anuale privind astfel de activități, 
invitarea de observatori — toate 
acestea creează premise reale pen
tru creșterea încrederii între state

în Europa. Ceea ce conferă însă 
reuniunii amintite o importantă par
ticulară este, mai presus de toate, 
semnificația internațională a acor
dului realizat. Intr-o perioadă de 
acută confruntare, marcată de am
plificarea pericolelor la adresa 
umanității, acordul realizat a verifi
cat și confirmat valabilitatea și efi
ciența metodei tratativelor, a de
monstrat din nou că numai pe o 
asemenea cale, numai cînd' se ma
nifestă atitudini constructive, pu- 
nîndu-se mai presus de orice inte
resele comune, se poate ajunge la 
înțelegeri, oricît de deosebite sau 
îndepărtate ar fi pozițiile părților.

Azi este unanim recunoscut că 
acest acord crease anumite auspicii 
favorabile pentru negocierile în do
meniul dezarmării din celelalte fo
ruri europene. Și, într-adevăr, Im
pactul Conferinței de la Stockholm 
s-a făcut simțit, cîteva luni .mai 
tirziu, în cadrul reuniunii de la 
Viena consacrată securități! și coo
perării în Europa. în ambianța de 
debut a reuniunii — deși întunecată 
adesea de polemici intense —, înțe
legerile de la Stockholm au consti
tuit permanent puncte luminoase, 
coloane de sprijin ale ideii că to
tuși se poate, că, în pofida diver
gențelor existente, nu trebuie pier
dută speranța în posibilitatea repe
tării consensului — de data aceasta 
pe o treaptă superioară, dezvoltînd 
măsurile de încredere prin adopta
rea unor masuri efective de dezar
mare.

Este cit se poate de sugestiv în
suși faptul că,'în cadrul expunerilor 
de poziții de către miniștrii de ex
terne ai celor 35 de state partici
pante. în prima parte a reuniunii, 
practic nu a existat cuvîntare 
în care să nu fi fost evocat 
acordul de la Stockholm ca exemplu 
deschizător de perspective și la reu
niunea de la Viena. Așa se explică și 
remarcabila convergență de păreri 
asupra convocării unei a doua etape 
a Conferinței pentru măsuri de în
credere și de securitate și pentru 
dezarmare, cu un mandat permitind 
examinarea și negocierea unor mă
suri concrete de dezarmare. Româ

nia, numărîndu-se printre promoto
rii acestei propuneri, consideră că in 
cadrul unei asemenea conferințe ar 
trebui luate în dezbatere asemenea 
măsuri de dezarmare cum ar fi re
ducerea armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, desființarea 
bazelor militare străine, retragerea 
trupelor de pe teritoriul altor state.

Pauza de mai bine de o lună pe 
care a luat-o reuniunea de la Viena 
s-ar putea dovedi un sfetnic bun 
— așa doresc și așa speră po
poarele continentului, ale lumii. 
Ideile și propunerile avansate 
pină in prezent ar putea fi armoni
zate, concretizate intr-un acord pri
vind organizarea unei noi conferințe 
de tipul celei de la Stockholm. Cum 
de altfel popoarele europene se pre
gătesc pentru trecerea în noul an cu 
speranțe reînnoite în desfășurarea cu 
succes a reuniunii de la Viena în an
samblu, care, prin măsurile asupra 
cărora este chemată să se pronunțe, 
poate și trebuie să contribuie la în
tărirea securității și dezvoltarea coo
perării multilaterale pe continent.

Tot în această perioadă de sfîrșit 
de an au devenit cunoscute propune
rile prezentate de țările membre ale 
Alianței nord-atlantice, in urma reu
niunii ministeriale de la Bruxelles, 
privind inițiere^ de negocieri cu ță
rile membre ale Tratatului de la 
Varșovia asupra reducerii armamen
telor convenționale în întreaga Euro
pă, de la Atlantic la Ural. Cadrul 
pentru asemenea dezbateri. în opinia 
inițiatorilor, ar urma să-1 ofere reu
niunea de la Viena, unde sînt re
prezentate cvasitotalltatea statelor 
europene, S.U.A. și Canada, pre- 
conizindu-se ca negocierile propriu- 
zise să aibă loc intre țările din 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo
via. Potrivit comunicatului de la 
Bruxelles, această propunere ar veni 
în întîmpinarea Apelului adresat de 
țările participante la Tratatul de la 
Varșovia cu prilejul Consfătuirii din 
iunie, de la Budapesta, pentru redu
cerea armamentului convențional, in
clusiv a rachetelor nucleare tactice 
cu o rază de acțiune pină la 1 000 km.

Firește, propunerile prezentate în 
Declarația-Apel a statelor partici

Continentul cel mai înarmat — 
și cel mai amenințat

• Europa deține recordul absolut in ce privește înarmă
rile. Statelor europene, împreună cu S.U.A. și Canada, le 
revin 80 la sută din cheltuielile militare, ceea ce a însemnat în 
acest an 800 MILIARDE de dolari.

• O bună parte din cele 55 000 de focoase nucleare 
existente în lume, însumînd circa 20 000 de megatone, sînt în 
Europa sau destinate „teatrului de operațiuni" european,

• In dotarea armatelor de pe teritoriul european se află, 
de asemenea, 24 000 avioane de luptă, circa 100 000 de 
tancuri, peste 4 500 de nave de război.

© In spațiul geografic european se află sub arme 14 MI
LIOANE de oameni, ceea ce înseamnă o densitate pe kmp 
de 6 ori mai mare decît în Asia, de 20 de ori mai mare decit 

i în America Latină și de peste 30 de ori ca în Africa.

Imperativul creării de zone denuclearizate, 
ale înțelegerii și colaborării

• România se numără printre primele țări care au elabo
rat propunerea privind transformarea regiunii Balcanilor în
tr-o zonă a prieteniei, colaborării, bunei vecinătăți și a con
viețuirii pașnice, fără arme nucleare.

9 Pe această linie de preocupări se înscrie Declarația- 
Apel a președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, Todor Jivkov, cu privire la reali
zarea, în Balcani, a unei zone fără arme nucleare și chimice.

• Țara noastră este coautoare a „Apelului statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia către statele europene, 
S.U.A. și Canada în problema creării de zone denuclearizate 
în Europa".

• România a propus stabilirea de-a lungul frontierei dintre 
țările membre ale N.A.T.O. și țările participante la Tratatul 
de la Varșovia a unui culoar liber de arme de nimicire în 
masă și, în perspectivă, de orice armamente și forțe militare, 
cu excepția forțelor de ordine și frontieră.

pante la Tratatul de la Varșovia pri
vind reducerea cu 25 la sută pină in 
1990 a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare își păstrează pe 
deplin actualitatea. După cum se 
știe, România a subliniat în repetate 
rinduri că țările celor două grup'ări 
militare, care dețin marea majorita
te a armamentelor — nucleare și cla
sice — trebuie să-și asume o mai 
mare răspundere, să participe direct 
la negocierile privind eliminarea tu
turor armelor nucleare, reducerea 
substanțială a celorlalte arme și ar
mamente de pe continent. Important 
este ca negocierile — în cadrul 
asupra căruia se va conveni — să nu 
se cantoneze in generalități, ci să 
vizeze direct adoptarea unor măsuri 
efective de dezarmare.

In prag de nou an, popoarele euro
pene așteaptă cu îndreptățire ca, 
pornindu-se de la propunerile pre
zentate și de o parte și de alta, să se 
ajungă la apropieri și acorduri, să se 
treacă de la declarații generale la ac
țiuni concrete, reale, de dezarmare.

In ce o privește, România socialis
tă și-a manifestat în mod direct, prin 
fapte, voința de dezarmare, trecind 
la reducerea, încă din acest an, în 
mod unilateral, cu 5 Ia sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, referendumul prin care a 
fost unanim validată această iniția
tivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
înscriindu-se ca un act de înaltă răs
pundere pentru destinele păcii. Ho- 
tărirea țării noastre are o profundă 
semnificație. Pentru prima dată un 
întreg popor participă la o asemenea 
consultare într-o problemă de însem
nătate vitală pentru întreaga omeni
re ; pentru prima dată se înfăptuieș
te în Europa o măsură autentică, 
reală pe calea dezarmării. Dovadă că 
dezarmarea este posibilă atunci cjnd 
se manifestă voința politică necesa
ră. Or, cum se știe, orice drum înce
pe cu un prim pas. România a făcut 
acest prim pas ehemind totodată ce
lelalte state și popoare ale Europei 
și ale lumii de a-și uni eforturile 
pentru înaintarea pe acest drum, 
menit să conducă umanitatea cit mal 
departe de prăpastia nucleară, să a- 
sigure tuturor popoarelor lumii con
diții de pace și deplină securitate.

Evocînd evenimentele petrecute in 
spațiul european în acest an, nu se 
poate omite faptul, amplu comentat, 
că Europa s-a aflat la un moment 
dat mai aproape ca oricînd de per
spectiva eliberării sale de armamen
tul nuclear. Propunerile prezentate 
în acest sens de Uniunea Sovietică, 
înțelegerile la care s-a ajuns cu pri
lejul întilnirii la nivel înalt sovieto- 
americane din Islanda deschid posi
bilități pentru încheierea unor acor
duri reale de dezarmare nucleară. 
Tara noastră consideră în acest sens 
că trebuie să se treacă la realizarea, 
in cel mai scurt timp, a unui acord 
cu privire la eliminarea tuturor ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa.

în același spirit, România, spriji
nind pe deplin propunerile Uniunii 
Sovietice privind eliminarea. în mai 
multe etape, pină în anul 2000, a tu
turor armelor nucleare, se pronunță 
cu hotărire pentru oprirea experien
țelor nucleare și încetarea oricăror 
activități de militarizare a Cosmosu
lui. Cu atit mai acută apare această 
cerință cu cit continuarea experien
țelor are consecințe profund nega
tive asupra climatului politie inter
național. duci nd Ia intensificarea 
cursei înarmărilor, Ia amplificarea 
pericolelor ce amenință toate po
poarele lumii. Și, dimpotrivă, este 
incontestabil că încetarea globală a 
experiențelor nucleare ar marca o 
contribuție de importanță covîrșitoa- 
re la înseninarea orizontului inter
național, la creșterea încrederii între 
state. O asemenea măsură de însem
nătate istorică ar avea efecte bine
făcătoare asupra tratativelor de la 
Geneva privind ansamblul proble
melor dezarmării, asupra celorlalte 
negocieri de dezarmare, ea și asupra 
desfășurării viitoare a reuniunii ge- 
neral-europene de la Viena.

Este motivul pentru care acest sfîr
șit de an găsește popoarele europene 
mai hotărîte ca oricînd să-și intensi
fice eforturile pentru a determina ca 
în anul 1987.să se facă pași efectivi 
In direcția dezarmării, a securității și 
păcii. Astfel încît nobilele obiective 
ale Anului Internațional al Păcii 
să-șl găsească împlinire, ca fiecare 
din anii ce vin să fie cu adevărat 
an al păcii internaționale.

Dumitru ȚINU

TOKIO 24 (Agerpres) — Primarul 
orașului Hiroshima a adresat con
ducătorilor U.R.S.S., S.U.A., Marii
Britanii și Franței mesaje conținînd 
apelul de a înceta imediat expe
riențele nucleare, relatează agenția 
T.A.S.S. Documentul exprimă, toto
dată. îngrijorare față de lipsa de 
progrese la negocierile privind dezar
marea nucleară și încetarea cursei 
înarmărilor in domeniul racheto-nu- 
clear.

Hiroshima, se arată In mesaje, se 
pronunță cu consecvență pentru li
chidarea armamentelor nucleare șl 
Încetarea experimentării de aseme
nea arme noi, reclamtnd acțiuni

energice pentru salvarea civilizației 
umane.

WASHINGTON 24 (Agerpres) — 
Ministerul Apărării al S.U.A. a anun
țat că. anul viitor, va debloca fondu
rile necesare construirii a două noi 
portavioane cu propulsie nucleară, 
măsură contrară cererilor opiniei pu
blice americane și internaționale de 
a se acționa pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru destindere și 
pace. După cum a precizat un pur
tător de cuvînt, citat de agenția 
Associated Press, aceasta va permite 
flotei de război a S.U.A. să mențină 
în activitate 15 grupuri navale pînă 
dincolo de anul 2000.

Pentru retragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa

LUXEMBURG 24 (Agerpres). — 
Reprezentanții partidelor socialiste 
din Norvegia, Danemarca, Belgia, 
Olanda și Luxemburg, prezenți la o 
reuniune în capitala luxemburgheze, 
s-au pronunțat pentru retragerea ra
chetelor cu rază medie de acțiune

■ . ....... . : t — . . .

Inițiative și demersuri în numele păcii în Europa și în întreaga lume
© In. mod constant, țara noastră se pronunță pentru 

oprirea instalării noilor rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și retragerea celor existente, pentru lichi
darea tuturor armelcr nucleare de pe continent.

© Exprimînd sprijin deplin față de moratoriul unilateral 
asupra experiențelor nucleare adoptat de Uniunea Sovietică, 
România a întreprins demersuri și a adresat apeluri S.U.A. și 
celorlalte state nucleare să se alăture acestei inițiative.

@ România este coautoare a Declarației-Apel a statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia, adoptată în vara 
acestui an, privind reducerea cu 25 LA SUTĂ pînă în 1990 a 
armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare.

© In documentul adoptat la Conferința de la Stockholm 
se regăsesc idei și propuneri formulate de țara noastră și

concretizate într-un ansamblu de măsuri de creștere a încre
derii și securității în Europa.

© In cadrul reuniunii general-europene de la Viena, țara 
noastră s-a pronunțat pentru organizarea unei a doua etape a 
Conferinței pentru măsuri de încredere și de securitate și 
pentru dezarmare în Europa, cu un mandat permițînd tre
cerea la măsuri efective de dezarmare.

© România a hotărît să treacă în mod unilateral la 
reducerea, încă în acest an, cu 5 LA SUTA a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare - hotărire validată prin 
votul unanim exprimat în cadrul referendumului de la 23 no
iembrie — adresînd totodată celorlalte state europene, S.U.A. 
și Canadei apelul de a trece, fiecare, la reduceri similare in 
domeniul înarmărilor, inițiativă ce s-a bucurat de un amplu 
ecou internațional.

din Europa. Ei și-au exprimat, tot
odată, sprijinul față de ideea înce
perii unor negocieri' privind limi
tarea înarmărilor convenționale, pro
punere făcută de țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia, infor
mează agenția Taniug.

Plenara C.C. 
al P.C. din Cuba
HAVANA 24 (Agerpres). — Plena

ra C.C. al P.C. din Cuba a dezbătut 
rezultatele activității economiei ță
rii în anul 1986 și planul de dezvol
tare social-economică a Cubei in 
anul 1987, precum și proiectul buge
tului de stat pe anul 1987.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C.C.. președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba.

Plenara a numit in fruntea Comi
tetului Național de Control și Revi
zie pe Juan Almeyda Bosque, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., Carlos Aldana și Pedro Rossa 
au fost aleși membri ai Secretaria
tului C.C. al P.C.C.

In perspectiva unei înlilniri 
la Washington cu liderul A.N.C.

LUSAKA 24 (Agernres). — Intîl- 
nirea dintre secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, și Oliver 
Tambo, președintele Congresului Na
țional African (A.N.C.), organizația 
politică a negrilor interzisă în R.S.A., 
va avea loc Ia 28 ianuarie la 
Washington — informează agenția 
France Presse. citind surse ale 
A.N.C. din capitala Zambiei. Aceas
tă întrevedere va da posibilitate 
A.N.C. să explice poziția sa guver
nului american și, mai ales, „atașa
mentul său la principiul unei de
mocrații nerasiale" — a declarat 
Johnny Makatini, directorul cu pro
blemele internaționale ale A.N.C.

DE PRESA
fost încheiat un acord privinda

relațiile de bună vecinătate și co
operare dintre cele două țări.

pe scurt
---- - -------------- “71

VIZITA IN U.R.S.S. La Mosco
va au avut loc convorbiri între Ni
kolai Rîjkov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., șl 
Gyiirgy Lăzăr, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ungare, 
care a întreprins o vizită în 
U.R.S.S. In comunicatul de presă 
difuzat de agenția T.A.S.S.îse re
levă că au fost discutate în prin
cipal probleme ale dezvoltării co
operării economice bilaterale. Re
feritor la problemele internaționale 
actuale, s-a subliniat necesitatea 
sporirii eforturilor pentru încetarea 
cursei inarmărildr și crearea unui 
sistem atotcuprinzător de securitaj 
te internațională.

două ori In conflict armat. Refe- 
rindu-se la hotărîrea Curții de Jus
tiție de la Haga, căreia cele două 
țări i-au supus spre soluționare di
ferendul. Perez de Cuellar esti
mează că acest organ al O.N.U. a 
făcut dovada, încă o dată, că Na
țiunile Unite constituie un instru
ment deosebit de util pentru sta
tele membre.

DATORIA EXTERNA
ZILIEI se cifrează la 
liarde dolari — se arată intr-o 
statistică publicată de Banta Cen
trală a tării. La 31 decembrie 
anul trecut, ea era de 105,12 mi
liarde dolari.

A BRA
108,8 mi-
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ALEGERE. In cadrul unei ședin
țe a prezidiului Consiliului Revolu
ționar al Republicii Democratice 
Afganistan, secretarul general al 
C.C. al Partidului Democratic al 
Poporului, Najibullah, a fost ales 
președinte al Comisiei pentru ela
borarea proiectului noii constituții 
a țării, informează agenția Bakhtar.

MANIFESTAȚII DE PROTEST. 
La inițiativa puterii executive, Ca
mera Deputaților din Argentina a 
adoptat proiectul de lege prin care 
se pune capăt proceselor inten
tate persoanelor ce s-au făcut vi
novate de abuzuri și acte de re
presiune in timpul regimurilor mi
litare anterioare — transmite a- 
genția E.F.E. Hotărîrea parlamen
tului a declanșat manifestații de 
protest, soldate cu incidente intre 
demonstranți șl poliție.

ACCIDENT. O garnitură fero
viară formată din 20 de cisterne 
Încărcate cu substanțe chimice a 
deraiat în apropiere de orașul Abi
lene (Texas). După cum transmite 
agenția U.P.I., prin scurgerea unor 
cantități de acid sulfuric și acri
lic din cisternele avariate, în zona 
respectivă s-a format un mare nor 
de vapori acizi. Populația a fost 
evacuată dintr-o zonă cu raza de 
2 km de la locul accidentului.

DOUĂ ELICOPTERE DE LUPTA 
ALE FORȚELOR AERIENE AME
RICANE, care luau parte la mane
vre militare în provincia Chunchog, 
din Coreea de Sud, s-au ciocnit în 
aer și s-au prăbușit, căzînd peste 
clădirile unei ferme zootehnice, 
incendiindu-le. Toți membrii echi
pajelor au murit.
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I MESAJE. Secretarul general al 
O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, 

' a adresat mesaje șefilor de stat 
din Burkina Faso și Mali, ca ur
mare a deciziei lor de a pune ca- 

I păt prin mijloace pașnice diferen
dului de frontieră existent intre 

Lcele două țări, care durează de 
aproape 26 de ani, degenerind de

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 24 (Agerpres) — Libanul 

a cerut înscrierea problemei „ocu
pației israeliene" a teritoriului său 
național pe ordinea de zi. a celei de-a 
V-a reuniuni la nivel înalt a Orga
nizației Conferinței Islamice, ale că
rei lucrări vor incepe la 26 ianuarie 
in Kuweit.

Guvernul libanez a transmis aceas
tă cerere într-un mesaj adresat 
secretariatului reuniunii, exprimin- 
du-și dorința de a se examina mă
suri susceptibile să pună capăt ocu
pației, transmite agenția France 
Presse.

Baterii de artilerie șl elicoptere 
ale trupelor de ocupație israeliene 
in sudul Libanului au deschis 
miercuri focul asupra unor localități 
situate in cimpia libaneză Bekaa — 
informează agenția France Presse.

Este cel de-al treilea raid israelian 
In cimpia Bekaa și cel de-al 20-lea 
in Liban de la începutul anului 1986. 
Raidurile respective au cauzat moar
tea a 46 de persoane și rănirea altor 
151, relevă A.F.P.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Situația 
fn zona taberelor de refugiați pa
lestinieni din sudul Libanului famine 
in continuare neschimbată ca urmare 
a prelungirii confruntărilor dintre 
forțele organizației politico-militare 
Amal și luptători palestinieni — 
informează agențiile internaționale 
de presă. Miercuri, Intre cele două 
părți au fost semnalate noi schimburi 
de focuri, informează agenția Reuter.

Luptele de marți după-amiază des
fășurate in apropiere de taberele 
palestiniene Bourj EJ Barajneh, Sha- 
tila și Rachidiyeh s-au soldat, după 
un bilanț provizoriu, cu 16 răniți.

In cele aproape 12 săptăminl de 
cînd s-a declanșat așa-numltul 
„război al taberelor" din sudul 
Libanului, numărul morților se ridică 
la 466, iar cel a râniților la 1 678, 
relevă agenția France Presse.

Pe lingă demersurile Ligii Arabe 
vizînd încetarea luptelor dintre for
țele Amal și palestinieni, și auto
ritățile de la Beirut incearcă să con
tribuie la oprirea ciocnirilor. Primul 
ministru al Libanului, Rashid Ka- 
rame, a adresat un nou apel pentru 
o sistare imediată a focului și re
tragerea celor două părți pe pozițiile 
dinaintea izbucnirii ciocnirilor.

DIALOG INDO-PAKISTANEZ. 
Miniștrii de stat pentru afaceri ex
terne din India și Pakistan ur
mează să aibă o nouă întîlnire în 
zilele de 27 și 28 decembrie în 
cadrul dialogului indo-pakistanez 
consacrat normalizării situației din
tre cele două țări, informează a- 
genția Chină Nouă, citind surse 
din capitala pakistaneză. Reuniunea 
precedentă a avut loc la 21 decem
brie la Lahore. In cadrul acesteia

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
OȚEL BRUT (fără țările socia
liste) s-a diminuat. In noiembrie 
anul acesta, cu 6,4 la sută față de 
aceeași lună 
anunțat, la 
International 
lui. în țările
cerea a fost de 8 la sută, în S.U.A. 
de 17,1 la sută, In Japonia de 5,5 la 
sută.

a anului trecut — a 
Bruxelles, Institutul 

al Fierului și Oțelu- 
Pieței comune redu-
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FRAGILA BARIERĂ
Stratul de ozon, 

care, la o înălțime nu 
prea mare (15—50 ki
lometri), formează un 
fel de învelit în jurul 
planetei noastre, re
prezintă — este un 
adevăr științific de 
mult, dovedit — un 
element indispensabil 
menținerii vieții pe 
Terra, intre altele prin 
faptul că acționează 
ca o barieră in calea 
razelor ultraviolete, 
deosebit de nocive, 
capabile, în doze măi 
mari, să blocheze pro
cesele biologice, ne- 
maivorbind de efecte
le imediate, canceri
gene. Or, această ba
rieră este atit de fra
gilă Incit a ajuns să 
fie amenințată de... un 
banal gaz — clorofluo- 
rura de carbon — 
utilizat in diferite 
scopuri și domenii, 
de la industria frigo- 
tehnică la spray-urile 
cu aerosoli, devenite 
azi o nelipsită pre
zență cotidiană : răs- 
pindindu-se in stra
tosfera, acest gaz „de
vorează", pur și sim
plu, încetul cu înce
tul, stratul protector 
de ozon. In asemenea 
măsură reprezintă a- 
ceasta un motiv de 
preocupare pe plan in
ternațional. incit la 
incepdtul lunii la Ge
neva a avut loc, sub 
egida Programului 
Națiunilor Unite pen
tru Mediul înconjură
tor, o Intilnire de ex- 
perți care au dezbătut 
și adoptat o serie de 
recomandări pentru 
combaterea unor a- 
semenea efecte nedo
rite, în principal prin 
limitarea producției

gazului amintit și fo
losirea unor înlocui
tori fără efecte nocive 
asupra ozonului.

întâmplarea a făcut 
ca la numai cîteva 
zile după această re
uniune, în California 
să aibă loc o expe
riență absolut inedită, 
un simulacru al „ier
nii nucleare". Este 
vorba de incendierea 
deliberată a unei su
prafețe apreciabile (de 
aproape 300 de hecta
re). acoperită cu mă- 
răciniș — chaparral 
— cu scopul de a se 
verifica teoria astăzi 
atit de cunoscută 
a consecințelor catas
trofale pe care, dinco
lo de uriașele pier
deri imediate de vieți 
omenești, le-ar avea 
asupra întregului eco
sistem planetar un 
conflict nuclear. Se 
știe că, potrivit aces
tei teorii, cantitățile 
uriașe de praf, fum și 
cenușă degajate de un 
schimb masiv de lovi
turi nucleare ar bloca, 
timp de mai multe 
luni, lumina soarelui, 
provocînd scăderea 
bruscă a temperaturii, 
un frig polar cu efec
te distructive asupra 
tuturor formelor de 
viață. Mai mult, pe 
lingă praf și funingi
ne, exploziile nuclea
re vor produce și 
uriașe cantități de 
compuși chimici — un 
veritabil „cocteil al 
apocalipsului" — sub 
acțiunea cărora stra
tul de ozon ar fi dis
trus in proporție de 
peste două treimi.. 
Aceasta va însemna 
că in momentul cînd, 
pînă la urmă, pîcla se

va risipi, Iar soarele 
va începe să strălu
cească din nou, raze
le ultraviolete nu vot 
mai intilni nici un 
obstacol, ceea ce va 
duce la pieirea rapidă 
și a puținilor supra
viețuitori ai „iernii 
nucleare".

Iată, așadar, că în
tr-un foarte scurt răs
timp, ozonul, această 
firavă barieră de apă
rarea sistemului nos
tru ecologic, s-a aflat 
în centrul a două eve
nimente — reuniunea 
de la Geneva și ex
perimentul din Cali
fornia — care, deși a- 
parent nu au o legă
tură unul cu altul, se 
completează reciproc 
prin constatările lor. 
Constatări care con
verg spre o concluzie 
comună: dacă planeta 
noastră este atit de 
vulnerabilă, rațiunea 
și. deopotrivă, instinc
tul conservării nu im
pun lichidarea a tot 
ceea ce o amenință? 
Și dacă se iau măsuri 
pentru evitarea con
secințelor folosirii în 
exces pină și a unuia 
din pașnicele produse 
curente ale civiliza
ției moderne, cită vre
me se va mai permite 
desfășurarea de expe
riențe atomice, cu tot 
cortegiul lor de conse
cințe asupra mediului 
înconjurător și, mai 
ales, cită vreme se va 
mai îngădui acumula
rea la nesfirșit a teri
bilelor instrumente 
războinice declanșa
toare ale iernii — și 
morții — nucleare?

R. CAPLESCU
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