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Bogat bilanț de înfăptuiri 
în primul an al cincinalului, 

în anii Republicii
If B - In industrie, ritmuri susținute, acțiuni eficiente 

pentru modernizare și dezvoltare intensivă
„Mai sînt puține zile pînă la încheierea anului. Pe baza rezultatelor de pînă acum 

se poate aprecia că vom încheia primul an al celui de-al 8-lea cincinal cu rezultate bune în 
dezvoltarea producției industriale - care va fi cu peste 7 la sută mai mare față de anul 
precedent - cu o creștere importantă a productivității muncii, a venitului național și a 
altor indicatori importanți ai planului.”

NICOLAE CEAUȘESCU

încheiem peste cîteva zile primul an al 
actualului cincinal, an dominat de sarcini 
deosebit de complexe, mobilizatoare pentru 
dezvoltarea in ritm susținut a industriei, pen
tru ridicarea pe un plan superior o acțiuni
lor de modernizare și dezvoltare intensivă 
din această ramură principală a economiei 
naționale. Făcind o retrospectivă a rezulta
telor obținute în acest an, rezultate ce se 
adaugă mărețelor realizări obținute în anii 
Republicii și îndeosebi în anii de după 
Congresul al IX-lea al partidului în dezvol
tarea industriei, putem afirma că practic 
nu există domeniu de activitate care să nu 
fi beneficiat de realizările industriei noastre 
sau asupra căruia industria să nu-și fi pus 
amprenta în mod decisiv. înfăptuirea neabă
tută a programului de industrializare socia
listă a țării a constituit și constituie ung 
dintre opțiunile fundamentale ale partidului 
nostru, pentru împlinirea căreia s-a acționat 
cu consecvență și hotărire prin programe 
de anvergură, a căror înfăptuire s-a urmărit 
pas cu pas.

Puterea de azi , a economiei românești, 
împlinirile întregului popor pe planul vieții 
materiale și spirituale, chipul nou, înfloritor 
al țării au ca suport și se explică prin 
puternica, multilaterala dezvoltare a indus
triei în anii socialismului. Desfășurindu-se 
pe baza efortului propriu, cu participarea 
nemijlocită a specialiștilor, a oamenilor 
muncii formați din mers la școala integrării 
învățămîntului cu cercetarea științifică avan
sată și cu exigențele producției moderne, in
dustrializarea socialistă a României a consti
tuit, după Congresul al IX-lea, cea mai vie 
expresie a hotărîrii unui popor de a-și forma 
condițiile necesare realizării unei înalte civi
lizații materiale și spirituale.

Transformarea industriei in ramură moder
nă, conducătoare s-a înfăptuit in strînsă le
gătură cu exigențele' dezvoltării și moder
nizării agriculturii - a doua ramură de bază

a economiei naționale — ale celorlalte ra
muri ale producției materiale, cu cerințele 
formării unei economii naționale armonios 
structurate pe termen lung, capabilă să va
lorifice superior, la un înalt nivel de compe
titivitate, ansamblul resurselor antrenate în 
procesul reproducției lărgite.

în acest an, ca și în întregul cincinal, un 
accent cu totul deosebit în dezvoltarea in
dustriei românești este pus asupra creșterii 
calitative, menite să asigure o înaltă compe
titivitate produselor românești pe piața ex
ternă.

Se poate afirma, așadar, cu deplin temei, 
că dezvoltarea accelerată a industriei a re
prezentat în acest an și reprezintă în conti
nuare în actualul cincinal unul din factorii 
hotărîtori ai progresului economico-social ai 
țării. înfăptuirea exemplară <j obiectivelor 
pe care ni le-am propus în domeniul indus
triei trebuie să mobilizeze, prin urmare, toate 
forțele creatoare ale națiunii, astfel încît să 
se asigure înflorirea necontenită a patriei, 
ridicarea continuă a bunăstării întregului 
popor.

Publicăm în paqina a Il-a 
secvențe din bilanțul muncii 
depuse în acest an de colec
tive de oameni ai muncii din 
industrie, din rezultatele obți
nute în creșterea producției și 
eficientei economice.

R ac HN

Oamenii muncii din Capitală au realizat. în ziua de 
25 decembrie, planul la producția-marfă industrială 
pe anul 1986, ceea oe permite obținerea, pînă la sfirși- 
tul anului, a unei producții suplimentare de peste 3 
miliarde lei. In realizarea ritmurilor de creștete a 
producției, o contribuție deosebită revine înfăptuirii 
programelor de modernizare a întregii activități eco- 
nomico-sociale. în vederea accentuării laturilor calita
tive. de eficientă în toate domeniile. Pe această bază, 
productivitatea muncii a crescut cu 9,5 la sută față de 
anul trecut. Totodată, au fost reduse consumurile nor
mate, economisindu-se peste 20 000 tone de metal, l70 
mii MWh energie electrică ■ și 75 mii tone combus
tibil convențional. Au'fost asimilate în fabricație peste 
1 000 de produse și aplicate 500 tehnologii moderne, 
ponderea produselor noi și reproiectate în totalul 
producției-marfă ajungînd, la sfîrșitul acestui an. la 
25 la sută, cu 7 procente peste nivelul planificat.

în telegram.a adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul municipal București 
al P.C.R., se subliniază că realizările obținute de 
colectivele de muncă bucureștene se datoresc spriji
nului statornic pe care secretarul general al partidului 
îl acordă organizației de partid a Capitalei în înfăp
tuirea sarcinilor economico-sociale, pentru realizarea 
unei calități noi. superioare în întreaga activitate. Este, 
totodată, exprimat angajamentul oamenilor muncii din 
Capitală de a-și consacra toate eforturile pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 
viitor și pe întregul cincinal, pentru transpunerea 
neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.. a Programului de făurire a societății 
socialiste Multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

JUDEȚUL TIMIȘ
Oamenii muncii din unitățile economice ale ju

dețului Timiș au îndeplinit, la data de 25 decem
brie, sarcinile de plan la producția-marfă industrială 
pe anul 1986. De asemenea, au fost onorate integral 
obligațiile contractuale față de partenerii externi în 
condițiile în care volumul acestei activități a fost în 
anul 1986 cu aproape 17 la sută mai mare decît în 
anul precedent. Acest bilanț este întregit de sporirea 
productivității' muncii cu peste 20 000 lei pe lucrător, 
precum și de economisirea a peste 5 000 tone'metal, 
aproape 60 milioane kWh energie electrică și 45 000 
tone combustibil convențional.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, de către Comitetul județean Timiș al 
P.C.R., se arată că rezultatele obținute au la bază ac
țiunile întreprinse pentru accentuarea factorilor inten
sivi ai dezvoltării economice, precum și aplicarea 
măsurilor de modernizare a proceselor de producție, 
de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor.

în lumina exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
și la forumurile democrației muncitorești revoluțio
nare, oamenii muncii timișeni acționează hotărit pen
tru asigurarea celor mai bune condiții de realizare a 
producției anului viitor, făcind din aceste ultime zile 
ale anului zile ale producțiilor-reCord. în telegramă 
se exprimă angajamentul organizației județene de 
partid de a mobiliza activ puternicul potențial uman 
și tehnico-material de care dispune în scopul. înfăp
tuirii neabătute a mobilizatoarelor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și 
orientărilor secretarului general al' partidului, înde
plinirii ejcerțplare a tuturor obiectivelor de dezvol
tare economico-socială in profil teritorial.

Oamenii muncii din economia județului Vran- 
cea și-au îndeplinit, la 24 decembrie, sarcinile 
de plan pe acest an la producția industrială. în pe
rioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului, se 
vor obține suplimentar peste 300 milioane lei la pro- 
ducția-marfă industrială. 100 milioane lei la produc
ția netă. 25 milioane lei la investiții, 620 milioane lei 
la livrările de mărfuri la fondul pieței și 75 milioane 
lei la desfacerile de mărfuri, depășindu-se. totodată, 
sarcinile ' planificate' la' productivitatea muncii cu 5,7 
mii lei/persoană.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, de Biroul Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R.. prin care se raportează aceste succese, se sub
liniază că în toate unitățile economice se acționează 
pentru pregătirea corespunzătoare a cpnditiilor de 
realizare a planului pe anul viitor, acordîndu-se în 
continuare -o atentie deosebită folosirii intensive a 
capacităților de producție, reducerii cheltuielilor totale 
si materiale, a consumurilor specifice pe unitatea de 
produs. în scopul sporirii eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate. Totodată. în telegramă se dă 
expresie voinței ferme a comuniștilor. a tuturor 
oamenilor muncii vrinceni. de a nu precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din ho- 
tărîrile Congresului al XIII-lea, pentru transpunerea 
în viată a indicațiilor și orientărilor formulate de 
conducătorul partidului și statului nostru, aducîndu-și 
astfel contribuția la înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

JUDEȚUL COVASNA
Acționînd cu dăruire patriotică pentru înfăptuirea 

istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, oamenii muncii din unitățile economice 
ale județului Covasna raportează îndeplinirea în ziua I 
de 25 decembrie a sarcinilor de plan la producția- 
marfă industrială pe anul 1986. Acest avans va per
mite obținerea pînă la sfîrșitul anului a unei pro
ducții suplimentare în valoare de peste 150 milioane 
lei, concretizată, intre Altele, în 77 000 tone lignit, pro
duse ale industriei electrotehnice în valoare de 53,3 
milioane Iei, aparataj de joasă tensiune în valoare de 
9.6 milioane lei, motoare electrice totalizind o putere 
de 2 050 kW, 2 900 mc rășinoase, 164 000 mp țesături din 
bumbac, confecții textile in valoare de 41,6 milioane 
lei. La baza acestor importante realizări a stat creș
terea continuă a productivității muncii pe seama 
transpunerii în practică a programelor de organizare 
științifică a proceselor de fabricație si de moderni
zare a produselor, utilizarea la întreaga capacitate a 
dotării Jehnice și a potențialului creator al muncito
rilor și specialiștilor, în condițiile respectării cu stric
tețe a normelor și normativelor de consum.

în telegrama adresată, cu acest prilej, C.C. al P.C.R., 
.tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, de către Comitetul 
județean Covasna al P.C.R., se exprimă un fierbin
te omagiu, secretarului general al partidului pen
tru neobosita sa activitate pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și a statului, pentru neostenita grijă 
ce o manifestă față de dezvoltarea continuă și armo
nioasă a tuturor județelor țării și a județului Co
vasna. Se exprimă, totodată, hotărîrea fermă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii din acest județ 
de a acționa pentru pregătirea în cele mai bune con
diții a producției anului viitor, pentru a spori neîn- I 
cetat contribuția lor la înflorirea scumpei noastre pa
trii, Republica' Socialistă România.

RĂSPUNDEREA TUTUROR ȘI A FIECĂRUIA ÎN PARTE

DIMENSIUNI NOI

• In acest an - așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. — ritmul de creștere a industriei față de anul trecut este 
de peste 7 LA SUTÂ.

• Din anul 1965 și pînă în prezent au fost create peste 250 de zone și 
platforme industriale.

• Aportul industriei la crearea venitului național a crescut de la 26,5 la 
sută în anul 1945 la 48,9 la sută in 1965 și la peste 60 LA SUTÂ în anul 1986.

• Industria noastră produce astăzi 90-95 LA SUTÂ din necesarul de 
mașini și utilaje tehnologice al economiei naționale.

Aceste ultime zile ale anului 1986 . 
îi găsesc pe oamenii muncii anga
jați în marea bătălie pentru înde
plinirea și depășirea planului, pen
tru realizarea marilor programe 
ale dezvoltării economiei naționale, 
pentru pregătirea celor mai bune 
condiții demarării cu succes a ce
lui de-al doilea an al cincinalului. 
Colectivele tuturor unităților cu
nosc din plin o stare de eferves
cență creatoare, de mobilizare a 
resurselor umane și materiale puse 
în slujba realizării întocmai și la 
timp a sarcinilor ce le stau în față. 
Ampla bătălie pentru încheierea 
cu succes a anului în curs și 
crearea celor mai bune condiții 
pentru cel care vine ■ pun în va
loare acele trăsături ale fizionomiei 
politico-morale a poporului nostru 
care de-a lungul noii sale istorii, 
mai cu seamă in glorioasa epocă 
deschisă de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", stau la rădă
cina tuturor victoriilor noastre :

voința neclintită de a construi pe 
pămîntul României cea mai bună 
și mai dreaptă orînduire din isto
ria omenirii, atașamentul fierbinte

față de Partidul Comunist Român, 
de politica sa înțeleaptă, spiritul 
revoluționar care mobilizează și 
amplifică energiile națiunii, capa
citatea de a învăța necontenit pe 
toate planurile în vederea sporirii 
continue a zestrei materiale și 
spirituale a țării.

Sînt zile fierbinți care, în fiecare 
unitate socialistă, în fiecare comu
nă și oraș, în fiecare județ, aduc 
in prim-plan una dintre valorile 
morale cele mai de preț forjate în 
anii revoluției socialiste : spiritul 
de răspundere. în concepția parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fiecare om al muncii, in tripla sa 
calitate de proprietar, producător 
și beneficiar, fiecare colectiv răs
punde în chipul cel mai direct pen
tru bunul mers al unității unde își 
desfășoară activitatea, pentru gos
podărirea cu maximum de eficien
ță a mijloacelor de producție în-

(Continuare în pag. a V-a)

ALE CALITĂȚII VIEȚII

Sănătatea celor ce muncesc - politică de stat, 
expresie a grijii permanente față de om

L
• reportaje • însemnări •

La multi ani, 
tractoare românești!

...în mai puțin de jumătate de 
secol, în epoca de construire a noii 
societăți in republica noastră, du
rata medie de viață a crescut, in 
România, cu peste 30 de ani.

...într-o țară în care mortalitatea 
infantilă era una din cele mai ri
dicate din Europa — 116,7 la mie 
în 1950 — pe 11 luni din 1986 s-a 
ajuns la 22,6 la mie, în unele ju
dețe (Alba. Suceava și altele) Si- 
tuîndu-se între 15—16 lâ mie...

...înaintea eliberării țării, 68,3 Ia 
sută din oameni nu apucau să fie 
văzuți nici măcar o singură dată 
înf cursul vieții de medic sau de 
personalul mediu sanitar ; numai 
în anul ce se încheie — anul 39 al 
Republicii — au fost examinați 90 
la sută din oamenii muncii an
gajați in producție.

Iată conturate succint, în graiul 
de netăgăduit al datelor statistice, 
citeva coordonate sugestive privind 
schimbări de esență în planul ca
lității vieții, in ridicarea nivelului 
de sănătate al întregii populații — 
expresie majoră a politicii profund 
umaniste a partidului și statului, a 
măsurilor adoptate cu consecvență 
in anii Republicii, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., a 
preocupării constante față de om 
și sănătatea sa. față de potenția
lul vital și robustețea națiunii 
noastre socialiste.

Abordată multilateral și complex, 
in baza unei cuprinzătoare viziuni, 
sub directa îndrumare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ocrotirea

sănătății a căpătat dimensiuni Ia 
care nici nu s-ar fi visat cu 40 
de ani în urmă.

Un element determinant pentru 
perfecționarea activității sectorului 
sanitar îl constituie sporirea de la 
an la ăn a fondurilor repartizate 
de la bugetul de stat. De la 0,6 mi
liarde lei în anul 1950 s-a ajuns 
la nivelul de peste 18 miliarde lei 
în 1986, practic de 30 de ori mai 
mult !

Astăzi nu mai există în țara 
npastră oraș sau comună fără spi
tal, policlinică, dispensar, fără ma
ternitate sau casă de naștere : tot
odată, s-a dezvoltat asistența la 
locul de muncă, a crescut gradul 
de accesibilitate a populației la 
orice formă de îngrijire medicală; 
La ora actuală, fiecare din miile 
de comune ale țării are asigurat 
locul medicului generalist și dis
pune de propriul punct farmaceu
tic, în majoritatea lor funcționea
ză, de asemenea, medici pediatri și 
stomatologi, 0 urmînd ca prin noile 
promoții să fie completate peste 
tot cele trei profiluri.

CorpftI medical — pentru creș
terea competenței și profesionali- 
tății căruia se acționează hotărit, 
așa cum a indicat conducerea 
partidului, prin organizarea reci
clării permanente la toate nivelu
rile — numără astăzi peste 47 000 
de cadre, față de nici 28 000 cu 20 
de ani în urmă. în ritm rapid a 
crescut și numărul personalului 
mediu din unitățile medicale.

Prin întregul complex de măsuri 
adoptat in ultimul timp, s-a extins' 
capacitatea de acordare a asistenței 
medicale în general și a celei de 
urgență. în special, inclusiv în me
diul rural. în slujba sănătății popu
lației sînt tot mai efiiient utiliza
te cele peste 203 000 de paturi din 
spitale, numeroasele institute recu
peratorii, ca și vasta rețea sanato- 
rială din stațiunile balneoclimatice.

Sînt de notat însă nu numai 
transformările materiale, ci și cele 
conceptuale. De pildă, s-a impus în 
prim plan „medicina omului să
nătos" — concept care pune ac
centul pe prevenire, pe profilaxie 
— desfășurindu-se programe pe 
termen lung pentru combaterea 
bolilor cronice. Ca urmare, unele 
maladii generale au fost complet 
eradicate, indicii morbidității ge
nerale s-au îmbunătățit, înregis- 
trindu-se progrese vizibile în sta
rea de sănătate a populației.

Nu s-ar putea încheia o succintă 
trecere în revistă a stărilor de 
lucruri din acest domeniu fără a 
aminti grija deosebită acordată în
tăririi și consolidării familiei, asis
tenței mamei și copilului, ca parte 
integrantă a strategiei partidului 
și statului nostru privind tinerețea 
și vigoarea națiunii. Statistica 
aduce și în acest sens argumente

Maria BABOIAN
(Continuare în pag. a II-a)

De fix 40 de ani se in- 
timplă așa :

Sub cer de foc ori de 
plumb, în zile-lumină și 
în nopți-lumină, cu ele 
arăm, semănăm, fertili
zăm, recoltăm ; cu ele 
desțelenim și prășim, în
cărcăm și cărăm ; cu ele 
săpăm canale pentru iri
gat și desecat ; cu ajuto
rul lor construim șosele, 
nivelăm platforme, astu-

programate pe calculator. 
Cu ele am transformat in 
tot atitea grădini rodi
toare fostele bălți ale Ia- 
lomiței și Brăilei, fostele 
nisipuri zburătoare din 
sudul Olteniei, fostele... 
Cu ajutorul lor. acolo 
unde altădată domneau 
pîrloaga și seceta, astăzi 
soarele răsare și apune in 
plantații și semănături, li-

nia orizontului a devenit 
locul unde pare că cerul 
se unește cu porumbul, cu 
griul, cu floarea-soarelui...

Fără ele, tractoarele, 
n-am fi putut organiza și 
revoluționa agricultura 
noastră socialistă. Fără 
ele e greu de crezut că 
am fi putut obține recol
tele anului 1986 — cele 
mai mari din întreaga is

torie a unei țări pe care 
răposatele regimuri ar fi 
vrut-o veșnic eminamente 
agrară. Fără ele nu pot fi 
înțelese nici programele a- 
nuale. nici cincinalele, nici 
ambițiile noii revoluții a- 
grare. Au intțat atît de.a- 
dînc în viața și în con
știința noastră încît a- 
proape că fără ele nu ne 
mai -putem imagina spa
țiile carpato-dunărene. 
Fără ele n-am fi avut nici 
medaliile de aur ale tîr- 
gurilor internaționale de 
la Leipzig, Agra și Za
greb, nici trofeul calității 
decernat la Madrid, nici 
„Trofeul Internațional ai 
Africii", nici numeroasele

diplome și distincții cu
cerite la diferite concur
suri, nici aprobate testă
rile și nici eliberate ates
tările de performanțe de la 
peste douăzeci de repu
tate institute, birouri de 
încercări și secții specia
lizate ale universități
lor lumii. UNIVERSAL
TRACTOR s-a impus și 
pe piața ' internațională și 
prin vînzarea de licențe 
de produse și tehnologii 
de fabricație. Este firesc

Mircea BUNEA 
Nicolae MOCANU

(Continuare in pag. a V-a)
păm rîpi. mutăm ape, 
dealuri și munți, tăiem 
terase, transportăm pereți 
de case, plantăm arbori, 
scoatem lemnul din pă
dure, piatra din cariere. 
Sint de două feluri : agri
cole și industriale. Dar fie 
că s-au numit IAR, KD, 
SRT. UTOS, A.S.U. — sigle 
precedate ori succedate de 
cifre și litere indicînd ti
puri, variante, destinații, 
clase și puteri — pentru 
noi ele au semnificat tot
deauna TRACTORUL RO
MANESC.

Adică : tractorul-spe-
ranță ; tractorul-industrie ; 
tractorul-fiiă de istorie ; 
tractorul-școală ; . tracto- 
rul-„ambasador“ ; tracto- 
rul-perfomanță ; tracto- 
rul-viață nouă.

Cu ele ăm făcut pămînt 
bun din pămînt sărac ; cu 
ele am alungat smîrcuri și 
am curățat ape, am stîrpit 
mohor, șovar, papură și 
trestii, am dezrădăcinat 
cioturi, am scos bărăganerj 
de sub zodia paparudelor 
și le-am conectat defini
tiv la algebra recoltelor

Un aspect din hala de montaj a tractoarelor care au ajuns Ia cifra de 1 115000. (In medalion — „străbunicul" 
de acum patru decenii al modernelor tractoare românești de astăzi)

Foto : E. Dichiseanu
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BOGAT BILANȚ DE ÎNFĂPTUIRI ÎN PRIMUL AN 
AL CINCINALULUI ÎN ANH REPUBLICII

1986-1N INDUSTRIE, RITMURI SUSȚINUTE, ACȚIUNI EFICIENTE 
PENTRU MODERNIZARE ȘI DEZVOLTARE INTENSIVĂ

DINAMISM, CALITATE, EFICIENȚA
In sistemul organizatoric al industriei noastre, ministerelor si cen

tralelor le revin răspunderi deosebite in domeniul asigurării tuturor 
condițiilor tehnice, materiale și organizatorice pentru realizarea riguroasă 
a sarcinilor de producție, pentru urmărirea zi de zi. decadă cu decadă 
Si lună de lună a modului cum se îndeplinesc indicatorii de plan spe
cifici fiecărei ramuri si subramuri industriale. In acest an, în activitatea 
fiecărui minister, un accent deosebit a fost pus asupra înfăptuirii pro
gramelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, a 
măsurilor privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție si 
asigurarea unei tot mai bune pregătiri profesionale a personalului 
muncitor.

Din datele preliminare puse la dispoziție de direcțiile de sinteză din 
clteva ministere prezentăm o serie de realizări din activitatea produc
tivă a acestui an.

în industria electrotehnică
® Se estimează că in acest an producția-marfâ industrială va fi cu 

peste 10 LA SUTA mai mare decit anul trecut.
• Sporul de producte s-a obținut in intregime pe seama Creșterii cu 

circa 10,3 LA SUTA a productivității muncii, in condițiile în care s-a dez
voltat fabricația unor produse cu un conținut mare de manoperă și de 
complexitate ridicată și s-a realizat un volum mare de integrare a im
porturilor.

• Deși producția a crescut cu peste 10 la sută, consumul de metal 
a sporit cu numai 4,3 la sută ; indicele de valorificare a metalului a sporit 
cu peste 3,5 LA SUTA.

• Au fost asimilate peste 2 000 de produse noi, dintre care mai im
portante sînt : sistemul de conducere pentru roboți industriali tip PTP, seria 
de surse de sudare sub flux de 1 250 amperl, cabina tehnologică pentru 
controlul procesului de foraj, mașinile de dublat fire subțiri de sticlă, seria 
de motoare asincrone antlexplozive și antlgrizutoase tip ASAVA, echipamen
tele electrice și electronice pentru automobilele OLTCIT și DACIA, receptorii 
de navigație prin satelit, televizorul staționar color bisistem și bistandard, 
echipamentele dispecerizare cîmpurl de sonde.

• Exportul a crescut in 1986, față de 1985, cu circa 11,5 la sută. 
Dintre produsele apreciate în mod deosebit la export pot fi amintite t 
motoare electrice sub 0,25 kW, frigidere și congelatoare, televizoare alb- 
negru portabile, produse ale mecanicii fine, componente electronice pentru 
mașini-unelte, din care linia flexibilă de prelucrat tamburi de frînă, surse 
de lumină, polizoare electrice, locomotive electrice și diesel electrice, con
toare pentru măsurarea energiei electrice.

• In cadrul acțiunilor de modernizare, care au avut un rol hotăritor 
In creșterea producției, deosebit de eficiente s-ou dovedit a fi cele referi
toare la: implementarea ' instalațiilor de detensionare prin vibrații; reor
ganizarea fluxurilor tehndlogice pe linii specializate în fabricație de echipa
ment hidraulic ; extinderea implementării tehnologiei de execuție a repere
lor de p'rese cu transfer ; introducerea tehnologiei de confecționat repere 
din poliester armat cu fibră de sticlă ; proiectarea circuitelor imprimate 
asistate de calculator ; introducerea tehnologiei de acoperire selectivă cu 
metal prețios.

® Cele mai bune rezultate in îndeplinirea planului și a angajamente
lor asumate in întrecere le-au obținut întreprinderile : „Electroaparataj" - 
București, întreprinderea de frigidere — Găești, „Electrotimiș" — Timișoara, 
„Electrobanat" - Timișoara, „Electromureș" - Tg. Mureș, „Electrocontact" - 
Botoșani, „Metaloglobus" — București, „Metalica" — București, „Emailul 
Roșu" — Mediaș, întreprinderea de echipamente periferice București, între
prinderea de mecanică fină București, intreprinderea mecanică Roman.

în industrializarea lemnului 
si materialelor de construcții » »

• Producția-marfâ industrială a sporit cu 5,1 la sută in 1986 față 
de 1985.

• Fizic, s-au realizat mal mult cu 9,3 milioane mp PFL, 417 milioane 
lei mobilă, 2 611 mii tone ciment, 109 mii mc prefabricate din beton 
armat, 1 327 km tuburi din azbociment, 170 mii mp plăci din faianță, 
5 492 mii mp geamuri și alte produse.

• întregul spor al producției — care in valoare absolută este cel mai 
mâre din istoria ramurii - s-a obținut pe seama ridicării productivității 
muncii, care a crescut cu 7,3 LA SUTA.

• Produsele acestei ramuri s-au exportat în peste 75 de țări, cele mai 
multe cu nivel ridicat de dezvoltare economică, între care U.R.S.S., S.U.A., 
R. F. Germania, R.D.G., Franța, Marea Britanie, Suedia, R. S. Cehoslovacă.

• Pe relația devize convertibile, exportul a sporit cu 17,8 la sută, în 
condițiile in care gradul de valorificare a produselor pe piața externă a 
fost cu 8,2 la sută mai mare.

• Livrările la fondul pieței au crescut în aceeași proporție cu produc- 
ția-marfă industrială.

• Cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă s-au redus cu 16,1 lei.
• La majoritatea produselor s-au obținut economii față de normele de 

consum, cum ar fi : 8 894 mc bușteni pentru cherestea, 525 tone ciment pen
tru plăci de azbociment, 4 365 tone combustibil convențional la producția de 
mobilier și plăci din lemn și 448 MWh la țeșături din fibră de sticlă și 
geamuri.

• în cadrul acțiunilor de perfecționare a organizării și modernizare a 
producției s-au introdus în fabricație 80 de grupe de produse și produse noi 
și modernizate (care au asigurat un grad de înnoire a producției de 15,4 la 
sută, superior prevederilor din plan) și 23 de tehnologii noi sau îmbu
nătățite.

• Au fost puse In funcțiune peste 50 obiective și capacități noi, care 
asigură condiții pentru sporirea și mai rapidă a producției în anii următori.

În industria cărbunelui
în acest an, industriei miniere, îndeosebi industriei de extracție a căr

bunelui, i-au revenit sarcini cu totul deosebite pentru asigurarea bazei de 
materii prime și energetice a țării. Acum, la ora bilanțului, în preajma ani
versării Zilei Republicii, la cumpăna dintre primul șl cel de-al doilea an al 
cincinalului, consemnăm faptul pozitiv că o serie de unități miniere și-au fă
cut datoria muncitorească, onorîndu-și in cele mai bune condiții sarcinile de 
plan, extrăgind suplimentar importante cantități de cărbune cocsificabil și 
energetic :

• Combinatul minier Ploiești a obținut o producție suplimentară de 
334 635 tone cărbune, remarăîrtdu-se colectivele de mineri de la Voivozi - 
cu 207 502 tone, Căpeni - cu 78 474 tone, Sălaj - cu 30 665 tone, Comă- 
nești — cu 10 000 tone Șl Ploiești cu 8 353 tone.

• întreprinderea minieră Paroșeni a reajizat suplimentar o producție de 
150 000 tone cărbune.

• întreprinderea minieră Lonea a extras peste plan o cantitate de 30 803 
tone cărbune.

• întreprinderea minieră Horezu — 23 214 tone cărbune peste plan, 
în același timp, se cuvine să precizăm că alte unități miniere nu au

reușit să se încadreze in sarcinile de plan, înregistrînd unele restanțe care 
pot și trebuie să fie recuperate in perioada următoare, astfel incit prevede
rile planului să fie realizate in cele mai bune condiții, pe baza unei orga
nizări exemplare a lucrului, a preocupărilor susținute pentru generalizarea 
experienței înaintate, printr-o angajare fermă a tuturor forțelor.

UNITATEA DE MĂSURĂ: ÎNALTA PRECIZIE
Știați că o mică linie trasată cu 

stiloul pe 6 bucată de hirtie de 
cîțiva milimetri poate fi cîntărită ? 
Micul semn de cerneală are o greu
tate care reprezintă a 20-a sută 
parte dintr-un miligram. Măsura
rea poate fi efectuată cu noua ba
lanță analitică de 100 grame cu ci
tire optică, sau eu cîntarul mono- 
platan de 1 kg (ambele cu o preci

zie de 0,01 miligrame), produse noi, 
intrate de curînd în fabricația de 
serie la întreprinderea „Balanța11 
din Sibiu. Dar acestea nu sînt sin
gurele. Lor li se adaugă un șir de 
alte produse de mare finețe și pre
cizie, intre care modernele echipa
mente hidraulice de presiuni pînă 
la 615 bari.

Imaginea alăturată îi reprezintă 
pe cîțiva dintre montorii acestor 
perfecționate modele de balanțe. 
Ei sînt : Nicolae Nistor, Gheorghe 
Mămularu, Vasile Dordea și lu
crează în secția de mecanică fină 
a întreprinderii, unde etalonează 
un nou lot de asemenea aparate, 
care urmează a fi expediate atît 
la export, cit și beneficiarilor in
terni. (E. Dichiseanu).

REZULTATELE CERCETĂRII-PROMPT
VALORIFICATE ÎN PRODUCȚIE

9

Un rol important în amplul proces de modernizare a producției, desfășurat la știafa.'întregii econtrhtit 
naționale, îl define cercetarea științifică. La elaborarea și înfăptuirea programelor de modernizare a 
unităților economice, institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică din întreagg țară au avut un 
aport deosebit, prin studierea și implementarea unor produse și tehnologii noi, cu parametri calitativi'’$!! 
economici superiori. u

• In 1986, ca urmare a activității de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și introducere a pro
gresului tehnic, au fost asimilate și introduse în pro
ducție 2 264 mașini, utilaje, instalații și aparate, 640 
materiale noi, 350 bunuri de consum, 1 117 tehnologii 
noi și sisteme de mecanizare și automatizare.

• Prin introducerea în fabricație a unor produse

de nivel tehnic ridicat, în industria prelucrătoare a 
fost asigurată înnoirea producției in proporție de 
15 LA SUTA.

• Prin contribuția cercetării științifice și ingineriei 
tehnologice, în anul 1986 au fost realizate o producție 
de peste 21 MILIARDE LEI și o creștere a producti
vității muncii de 50 LA SUTA.

ÎN JUDEȚELE ȚĂRII - PUTERNICĂ 
AFIRMARE A INDUSTRIEI MODERNE

Industria românească este astăzi o prezentă vie, tonifiantă și eficientă, 
în toate județele tării. Rod al politicii partidului de repartizare ar
monioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, județele care 
înainte nu cunoșteau decit firave prezente ale activității industriale se 
afirmă astăzi in peisajul economic al firii cu puternice unități indus
triale, cu produse de înaltă tehnicitate, apreciate deopotrivă de partene
rii din tară și de peste hotare.

Și in această perioadă, ca efect al unor ample acțiuni ale oamenilor 
muncii sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, intr-un șir de 
județe s-au obținut rezultate de prestigiu in realizarea sarcinilor de Plan. 
Iată cîteva secvențe desprinse din bilanțul inci incomplet al activității 
economice a acestui an.

HUNEDOARA

Accent asupra creșterii eficienței
• Față de realizările obținute anul 

trecut. în acest an volumul produc- 
tiei-marfă industriale este mai mare 
cu 2,2 miliarde lei. realizîndu-se, 
mal mult ca anul trecut. 687 000 tone 
cărbune brut. 360 000 tone huilă spă
lată pentru cocs. 23 000 tone cocs me
talurgic. 84 000 tone oțel. 387 000 tone 
ciment. 5 500 mc prefabricate din 
beton.
• Producția industrială din 1965 

se realizează în acest an intr-un 
singur trimestru, cea de fontă în 203 
zile, de oțel în 234 zile, de laminate 
în 192 zile, de cocs in 250 zile, de 
cărbune in 195 de zile, iar de ener
gie electrică în 116 zile.
• Productivitatea muncii a crescut 

cu 6 la sută, comparativ cu anul tre
cut. în timp ce cheltuielile la 1 000 
lei productie-marfă au fost mai mici 
cu 9 Iei.

• Beneficiile realizate în 11 luni 
din acest an sînt mai mari cu 22,4 la 
sută față de 1985.

• în acest an producția pentru ex
port a fost mai mare cu 30 milioane 
lei decit anul trecut.

• Valoarea lucrărilor de investiții 
realizate pînă în prezent depășește 
7,3 miliarde lei. punîndu-se in func
țiune 92 obiective și construindu-se 
peste 2 300 apartamente.

• Ponderea produselor de nivel 
tehnic și calitativ mondial ridicat în 
valoarea produselor de bază din ju
deț a ajuns în prezent la 62,1 Ia sută, 
cu 1.2 la sută mai mult decit s-a 
planificat.

• Au fost introduse în fabricație 
1 763 produse noi și 15 noi tehnologii 
de lucru.

• Printre unitățile cu cele mai 
bune rezultate în domeniul sporirii 
producției și eficienței economice se 
numără Combinatul minier Valea 
Jiului. Combinatul siderurgic Hune
doara. întreprinderea de lianți Deva, 
Termocentrala Mintia Deva.

GALAȚI
■ ....... #

O înaltă productivitate a muncii
• în acest an se realizează o pro

ductie-marfă industrială cu 6.8 la 
sută mai mare decit anul trecut.

• Ritmul de creștere al producti
vității muncii a fost de 8,6 la sută.

• Cele mai mari ritmuri de creș
tere a productivității muncii s-au în
registrat la : Combinatul siderurgic 
Galați — 8.5 la sută. întreprinderea 
de sîrmă. cuie și lanțuri — 17.2 la 
sută. întreprinderea laminorul de 
tablă din Galați — 10,4 la sută. în
treprinderea electrocentralo din Ga
lați — 20,9 la sută. întreprinderea 
mecanică navală — 12,31a sută, în
treprinderea „Apolo" — 22.8 la sută, 
întreprinderea textilă —• 12,6 la sută.
• Pînă în prezent au raportat în

deplinirea sarcinilor de plan la pro- 
ducția-marfă industrială 47 unități 
care pînă la sfîrșitul anului vor to
taliza o producție suplimentară de 
peste un miliard lei.

• De la începutul anului au fost 
introduse în fabricație aproape 100 
de produse noi șl modernizate, s-au 
aplicat 33 de tehnologii, mecanizări 
și automatizări noi.

• în 11 luni, in 31 de unități s-au 
economisit 4 775 tone metal, iar în 
41 de unități au fost economisite 
29 103 tone combustibil convențional 
și importante cantități de energie 
electri că
• 11 unități din județul Galați 

și-au îndeplinit pînă la această dată 
planul anual la export.

SIBIU

Produse moderne, intens solicitate
pe piața

• Produsele realizate de industria 
județului Sibiu sînt exportate in 65 
de țări de pe toate continentele.
• 15 întreprinderi cu plan la ex

port și-au realizat integral. în avans, 
contractele cu partenerii de peste 
hotare. între acestea : întreprinderea 
de piese auto Sibiu. „Mecanica" Me
dias. „Flamura Roșie" Sibiu. „Car- 
bosin“ Copșa Mică, întreprinderea 
poligrafică Sibiu.
• Au fost asimilate 79 de produ

se noi. între acestea se cuvin re
marcate : la „Independența" Si
biu — mașina de miezuit în coji și 
ciocanul pneumatic de abataj ; la 
întreprinderea mecanică Mîrșa — 
autobasculanta de 27 de tone sarcină 
utilă, cu motor de 360 CP, auto
basculanta de transportat lignit cu 
sarcina utilă de 16 tone, autotrenul 
pentru transport bușteni cu remorcă 
cu 3 axe, sarcina utilă de 30 tone, 
autovehiculele autopropulsate tip 
VA-5. autotrenul format autotractor 
cu șa și cu motor de 360 CP la 
„Automecanica" Mediaș, autocister
na combinată cu capacitatea de 
15 000 litri, autotrenul de transport 
azot lichid, cu capacitatea de 12 
mc : la „Balanța" Sibiu — distribui
torul hidraulic de presiune înaltă cu 
închidere etanșă și cu comandă nu
merică pentru acționare, panourile 
hidraulice pentru mașinile de recti
ficat ; la „Mecanica" Sibiu — pre
sele de decupare fină de 63 tone.
• Pe ansamblul județului, gradul 

de înnoire a producției a fost de 22,3

externă
la sută, superior cu 2,5 la sută celui 
planificat.
• în acest an -au fost aplicate 51 

de tehnologii noi și modernizate 
care, alături de produsele noi și per
fecționate intrate in fabricație și in
troducerea sistemelor de mecanizare 
și automatizare, au condus la un 
spor de prbducție-marfă de 362 mi
lioane lei, 92 milioane lei beneficii, 
economii de metal — 513 tone, com
bustibil convențional — 113 tone, 
energie electrică — 2 683 MWh, o re
ducere a importului cu 87 milioane 
și o creștere a exportului cu 81 mi
lioane lei.

• Au fost aplicate și au căpătat 
extindere o serie de valoroase ini
țiative muncitorești, cum sînt : „Fie
care cadru tehnico-ingineresc de 
specialitate să rezolve anual o pro
blemă tehnică sau de organizare a 
producției și a muncii in afara ore
lor de serviciu", acțiune in care, în 
municipiul Sibiu, sint antrenați 3 800 
oameni care au rezolvat sute de 
teme, iar valoarea economiilor rea
lizate în urma aplicării acestora de
pășește 71 milioane lei. De aseme
nea, in cadrul inițiativei „Contul de 
economii al grupei sindicale" sînt 
antrenați în municipiul Sibiu 56 000 
oameni ai muncii din 51 unități eco
nomice, care au obținut însemnate 
economii prin reducerea consumuri
lor normate, recuperarea resurselor 
materiale, recondiționarea pieselor 
de schimb.

ARGEȘ

Sănătatea 
celor 

ce 
muncesc

(Urmare din pag. I)
convingătoare : 99 la sută din 
copii se nasc în unități sanita
re. fată de numai 6,5 la sută în 
1948 ; numărul paturilor pentru 
copii se ridică la aproximativ 
48 000. iar capacitatea de cu
prindere a creșelor și a leagă
nelor — la aproximativ 100 000.

întregul cadru economico-so- 
cial și moral creat în anii Re
publicii situează România în 
rîndul țărilor avansate din 
punct de vedere al bazei mate
riale si al dotării cu cadre me
dicale. toate eforturile sectoru
lui de ocrotire a sănătății avînd 
drept obiectiv principal per
fecționarea întregii activități. 
„Trebuie — sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Cfeușescu — să unim 
toate forțele poporului, ale sta
tului și partidului nostru într-o 
direcție unică în acest domeniu 
— aceea a apărării sănătății, a 
prevenirii bolilor, a asigurării 
natalității și a creșterii vigorii 
și dezvoltării continue a națiu
nii noastre socialiste !“.

Un tel în slujba căruia se 
cere a fi pusă, cu răspundere 
Si competentă. întreaga activi
tate a celor ce lucrează în do
meniul apărării vieții si sănătă
ții poporului, un tel a cărui 
noblețe dă o elocventă imagine 
a politicii umaniste si patriotice 
a partidului și statului nostru.
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Importante sporuri la producția fizică
• Producția-marfă industrială la 

nivelul județului înregistrată pe 11 
luni din acest an este cu 3 miliarde 
lei mai mare decît cea obținută in 
aceeași perioadă din anul 1985.
• între unitățile cu ritmuri înalte 

la acest indicator se remarcă între
prinderea de electrocentrale Curtea 
de Argeș, cu 60,1 milioane lei, între
prinderea de autoturisme Pitești, cu 
73,4 milioane Iei, întreprinderea de 
autoturisme ARO Cîmpulung, cu 75,1 
milioane lei.
• Produsele unităților economice 

din județ se exportă în 50 de țări.
• Productivitatea muncii a fost 

cu 5,8 procente mai mare decît în 
aceeași perioadă a anului trecut.

Ritmurile cele mai mari de creștere 
a productivității muncii se înregis
trează la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești, I.F.E.T. Ar
geș și întreprinderea de textile Pi
tești.

O De Ia începutul anului s-au pro
dus peste plan in cadrul celor două 
întreprinderi electrocentrale — din 
Curtea de Argeș și Pitești — 85 160 
MWh ; la rîndul său, întreprinderea 
minieră Cîmpulung a livrat peste 
plan, de la începutul anului, 9 600 
tone cărbune.
• De la începutul anului au fost 

puse In funcțiune total sau parțial 
48 obiective industriale.
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EXTINDEREA BAZEI MATERIALE. A OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
• Prin creșterea natalității și scăderea mortalității, 

pe 11 luni din acest an, sporul natural al populației 
s-a ridicat la 6,1 la mie, fiind superior celui din 
perioada corespunzătoare a anului trecut.

• Celor peste 100 noi unități spitalicești moderne, 
multifuncționale, construite in orașele țării in anii 
socialismului, li s-au adăugat, in 1986, spitalele din 
Cimpeni-Alba, Oltenița-Călărași, Calafat-Dolj, Orăștie- 
Hunedoara, fiecare cu cite 250 paturi și dispensar 
policlinic, spitalul de pediatrie din Galați-cu 300 de 
paturi și dispensar policlinic, spitalul din Șimieu Silva- 
niei cu 430 de paturi și dispensar policlinic ; a fost, 
totodată, extins cu 100 de paturi spitalul din Segar- 
cea-Dolj și date in funcțiune noi dispensare-polidinici 
la Galați și Roman.

• Industriei chimice românești i se alătură toi 
mai activ laboratoarele galenice de microproducție, 
valoarea medicamentelor realizate de acestea depă
șind in acest an 100 milioane lei.

• Se reduce neîntrerupt incidența bolilor transmi
sibile : variola și malaria au fost eradicate ; indicele 
poliomielitei, care in 1957 afecta 42,5 din 100 000 de 
locuitori, a scăzut astăzi la doar 0,048 ; la febra 
tifoidă se înregistrează 3 cazuri la... 1 milion de locui
tori ; numai in decursul ultimilor 7 ani, datorită intro
ducerii vaccinului antirujeolic la copii, numărul cazu
rilor de rujeolă s-a redus de la 740 la numai 22 la 
suta de mii de locuitori, fiind in continuă scădere.

4 I
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ÎN întreaga țară, zile de muncă rodnică pentru

înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice

EXEMPLE DE URMAT
în legătură directă cu județele care au realizat in avans planul pe acest an

IN JUDEȚUL SUCEAVA
• •Temeinica organizare a muncii

în toate
JUDEȚUL SUCEAVA a raportat 

primul, la data de 18 decembrie, în
deplinirea planului anual la produc
ția-marfă industriala, obținînd de 
atunci un spor de producție de peste 
700 milioane lei. Cum s-a acționat 
pentru realizarea planului înainte de 
termen ?

— Pornind de la sarcinile primu
lui an al actualului cincinal, ne-a 
spus tovarășul Constantin I. Con
stantin, secretar al comitetului ju
dețean de partid, a fost inițiat un 
ansamblu de măsuri politico-organi- 
zatorice și tehnico-economice pentru 
soluționarea problemelor referitoare 
la dezvoltarea bazei de materii pri
me și energetice, utilizarea intensi
vă a capacităților productive, organi
zarea și modernizarea proceselor de 
producție, diminuarea consumurilor, 
executarea cu prioritate a produse
lor contractate cu partenerii externi 
și sporirea eficienței ^economice. Una 
din preocupările de bază ale organe
lor și organizațiilor de partid, ale 
conducerilor unităților, ale tuturor 
oamenilor muncii a constituit-o fun- 

/ damentarea și aplicarea integrală a 
programelor de organizare și mo
dernizare a proceselor de producție. 
Prin aplicarea tuturor măsurilor pre
văzute, planul Ia productivitatea 
muncii a fost depășit cu 2,8 la sută 
și s-au economisit 925 tone metal, 4,2 
mii mc lemn, 22,9 mii MWh energie 
electrică și 31,1 mii tone combusti
bil convențional.

Ca sistem de lucru s-a stabi
lit urmărirea zilnică și rezolvarea 
promptă a problemelor care condi
ționează bunul mers al activității 
productive. Prin controale'complexe, 
tematice, efectuate la întreprinderea 
de prospecțiuni și explorări geolo
gice, întreprinderea de piele și în
călțăminte „Străduința", cariera Că- 
limani, întreprinderea de rulmenți 
etc., s-a asigurat creșterea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea cheltuielilor de producție, 
introducerea în circuitul productiv a 
unor cantități sporite de materiale 
refolosibile. Au fost inițiate, tot- 

I odață, Și o serie de acțiuni de coope- 
; rțire între unitățile cu profil apro

piat, ca de exemplu între întreprin
zi deyeș forestieră dp „exploatare și 
i transport și Combinatul pentru pre- 
' lucrarea lemnului, între întreprinde

rea de prospecțiuni și explorări geo-

unitățile
logice și combinatul minier, între 
toate - unitățile producătoare de ma
terii prime (întreprinderea de in și 
cinepă, Combinatul de fibre, celulo
ză și hîrtie) și cele prelucrătoare (fi
laturile din Fălticeni, Gura Humoru
lui și Cîmpulung Moldovenesc, 
treprinderea de — .
din Suceava).

în anul 1987, 
sarcini sporite, 
creștere a producției industriale cu 
13,1 la sută, a productivității muncii 
cu 10,5 la sută și reducerea cheltuie
lilor la 1 000 lei producție-marfă cu 
31,4 lei, în vederea înfăptuirii obiec
tivelor prevăzute, biroul și secreta
riatul comitetului județean de partid 
au inițiat analize concrete, împreună 
cu conducerile și specialiștii din în
treprinderi, centrale, ministere, iar 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii din perioada octombrie- 
noiembrie a.c. s-au dezbătut și adop
tat o serie de măsuri tehnice, orga
nizatorice concrete : realizarea încă 
din primele zile ale anului viitor a 
producției fizice la toate sortimente
le, îndeosebi la fibre și fire artifi
ciale, detergenți, prefabricate din 
beton armat, plăci înnobilate, celu
loză. mobilier, încălțăminte, țesături 
subțiri din in și cînepă, produse care 
nu s-au realizat în 1986 la nivelurile 
planificate.

O direcție prioritară și pentru anul 
1987 o constituie îndeplinirea exem
plară a sarcinilor deosebit de mobi
lizatoare la export. Astfel, au fost 
luate măsuri hotărîte pentru asigu
rarea bazei tehnico-materiale, orga
nizarea și specializarea unor unități 
(întreprinderea de tricotaje „Zim
brul", Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului din Suceava, întreprinde
rea de prelucrarea lemnului Ră
dăuți), secții și formații de lucru 
pentru producția destinată exportu
lui, ridicarea gradului de tehnicitate 
•al produselor, calificarea și perfec
ționarea pregătirii profesionale a 
personalului muncitor.

Acum, cu cîteva zile înainte de 
sfirșitul primului an al cincinalului, 
se poate spune, așadar, că există 
toate condițiile necesare pentru în
deplinirea ritmică, integrală, din pri
mele zile 
anul 1987.

în-
tricotaje „Zimbrul"

județului îi revin 
fiind prevăzută o

a sarcinilor de plan pe

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii''

IN SECTORUL 4 AL CAPITALEI

Efect direct al creșterii 
productivității muncii

—■_ în ziua de 23 decembrie, la 
orele 15,30, cele peste 40 de unități 
industriale din SECTORUL 4 AL 
CAPITALEI — ne spune tovarășul 
Stelian Văcărelu, secretar cu pro
bleme economice al comitetului de 
partid — au raportat indeplinirea, 
cu 8 zile mai devreme, a sarcinilor 
de plan la producția-marfă indus
trială pe anul 1986.

— Chiar așa, ați calculat și ora ?
— Da, pentru noi acest rezultat 

reprezintă efortul unui an de mun
că rodnică. Finalizarea unui aseme
nea efort nu se poate uita.

încercăm, pornind de la această 
informație, să conturăm semnifica
ția și experiența care stau la baza 
succesului obținut.. Aflăm în pri
mul rind că cele 8 zile cîștigate in 
lupta cu timpul vor permite unită
ților economice din sector să reali
zeze pină la sfirșitul anului o pro- 
ducție-marfă suplimentară în valoa
re de circa 600 milioane lei. Se pre- 
limină că ea se va concretiza in 
470 de tone utilaj tehnologic pentru 
metalurgie, 
logic 

,:ții și 
lope

271 tone utilaj tehno- 
pentru materiale de construc- 
refractare, 32 400 bucăți anve- 
pentru autoturisme, 736 benzi

de transport și curele late de trans
misie din cauciuc, importante can
tități de produse de mecanică fină 
și echipamente hidraulice și pneu
matice, 200 tone fibre și fire artifi
ciale și altele. De asemenea, se va 
realiza pină la sfirșitul anului o 
producție netă suplimentară în va
loare de peste 200 milioane lei.

Caracteristic activității depuse în 
întreprinderile din sector pentru o 
dezvoltare intensiv-calitativă, în 
spiritul orientărilor stabilite de con
ducerea partidului, este faptul că 
întreaga creștere a producției-marfă 
industriale obținute în acest an a 
fost realizată pe seama sporirii pro
ductivității muncii, indicator la care 
prevederile de plan au fost depășite 
cu 8 000 lei pe fiecare om al muncii. 
De asemenea, sporurile de producție 
au fost obținute în condițiile bunei 
gospodăriri a materiilor prime și 
materialelor, economisindu-se 3 500 
tone metal, 20 000 tone combustibil 
convențional și 12 000 kWh energie 
electrică. Aplicarea a peste 1 000 de 
măsuri din programele de perfecțio
nare a organizării și modernizării 
proceselor de producție a avut cea 

■mai importantă contribuție la re-

'zultatele obținute, la creșterea efi
cienței economice.

Rezultate pozitive s-au înregistrat 
și in domeniul investițiilor. Pină la 
ora actuală planul de investiții a 
fost îndeplinit integral, punîndu-se 
în funcțiune importante capacități 
de producție. Astfel, la întreprinde
rea de mașini grele București a fost 
dată în folosință capacitatea de 3 300 
tone pe an piese forjate, la „Steaua 
roșie" capacitatea de 250 milioane 
lei pe an. echipamente hidraulice, 
la întreprinderea „Protan" capaci
tățile de 5 990 tone pe an făină de 
carne și 1 700 tone pe an grăsimi 
tehnice și altele.

Așadar, un bilanț pozitiv pe toată 
linia. Dar și mai important este 
faptul că acest bilanț, prin rezul
tatele lui, pune bazele unuia și mai 
bun în anul viitor. Răspunderea cu

care acționează în prezent comite
tul de partid al 
zațiile de partid 
nilor muncii din 
tru pregătirea
viitor reprezintă garanția cea mai 
sigură in acest sens. Comitetul 
de partid al sectorului a efectuat 
analize in toate intrcprinderile cu 
privire la trei probleme esențiale : 
fundamentarea programelor de creș
tere a productivității muncii, funda
mentarea programelor de încadrare 
in costurile de producție și asigu
rarea bazei materiale și a contrac
telor. în funcție de problemele cu 
care se confruntă fiecare unitate au 
fost stabilite măsuri adecvate pen
tru ca activitatea anului 1987 să se 
desfășoare ritmic și la un înalt nivel 
calitativ din prima zi.

Constantin PRIESCU

ÎN JUDEȚUL VASLUI

Indici superiori de folosire
a utilajelor din dotare

sectorului. organi- 
și consiliile oame- 
intreprinderi pen- 

producției anului

La întreprinderea

și a săptămîniiA • •

„Timpuri noi"

din Capitală

Acționînd cu hotărîre, in spiritul 
orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,» secretarul general 
al partidului, pentru înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a sarcinilor economice 
ale actualului cincinal, oamenii mun
cii din ÎNTREPRINDERILE INDUS
TRIALE ALE JUDEȚULUI VASLUI, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, au obținut un suc
ces deosebit în activitatea producti
vă. Printr-o mobilizare susținută a 
tuturor forțelor umane și materiale, 
printr-o mai bună organizare și dă
ruire în muncă, planul la producția- 
marfă industrială pe acest prim an 
al cincinalului a fost îndeplinit cu 8 
zile înainte de termen. Cum a fost 
obținut acest remarcabil succes în 
producție ?

— Toate pre' 
județean de pai 
tate politică și org< J.zatoricș au fost 
îndreptate în acest m cu precădere 
spre îndeplinirea sarcinilor econo
mice. ne spune tovarășul Mircea Si- 
movici, secretar al comitetului jude
țean de partid. Pentru aceasta ne-am 
străduit să acționăm mai strîns cu 
organizațiile de partid din între
prinderi. să fim mai mult iu mijlocul 
oamenilor. căutînd soluții practice 
peptru folosirea la maximum a ca
pacităților de producție, continua 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției, valorificarea su
perioară a materiilor prime și ma
terialelor. sporirea eficienței econo

lările comitetului 
întreaga actdvi-

Tehnologii de fabricație 
modeme

Anul acesta, la întreprinderea 
metalurgică din Iași s-au pus în 
practică 66 de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice privind amplul program 
de modernizare a producției. Din
tre acestea, cele __ ' ' .
sînt : ® fabricarea țevilor sudate din 
otel cu diametre mici, sub 10 mm. 
(în cadrul secției a doua s-au mon
tat 5 linii de sudură în mediu pro
tejat cu argon — în fotografia ală
turată, laminatorii Angela Moșnea- 
gu. Dumitru Moraru și inginerul 
Mihai Curteanu verifică buna func
ționare a acestor noi 'instalații — 
ele au fost realizate prin autouti- 
lare și contribuie la valorificarea 
superioară a metalelor) ; & îmbu
nătățirea tehnologiei de fabricație 
a țevilor sudate cu diametre de 89, 
102 și 108 mm fără reducere la cald, 
prin care se obțin importante eco
nomii de energie electrică și gaz 
metan ; 9 extinderea tratamentu
lui termic de ionitrurare a cilin
drilor de laminare în vederea creș
terii durabilității lor.

în scurt timp urmează să fie 
aplicată robotizarea operațiilor de 
zincare a țevilor, temă care a ob
ținut premiul al II-lea la Salonul 
național de invenții de la Iași din 
acest an. (E. Dichiseam;).

mice. Suportul îndeplinirii înainte 
de termen a planului anual îl consti
tuie creșterea productivității muncii 
pe fiecare lucrător cu 6 460 lei. Ast
fel că, față de anul precedent, am 
realizat o producție-marfă mai marc 
cu aproape 1 miliard lei, iar pină la 
1 ianuarie estimăm să obținem o 
producție suplimentară in valoare de 
330 milioane lei. Și aceasta în. condi
țiile reducerii continue a consumuri
lor materiale, economisind 2 523 
MWh energie electrică și 3 430 tone 
combustibil convențional.

Rezultatele obținute se datoresc în 
primul rind măsurilor luate pentru 
îndeplinirea programelor de moder
nizare și ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor. Astfel au 
fost introduse în fabricație peste 30 
de noi tehnologii de mare randament 
și 190 de produse noi, ponderea pro
duselor noi și modernizate în valoa
rea producției-marfă ridicîndu-sp la 
22.2 la sută, față de 15 la sută cft 
a fost prevăzută. Cele mai bune re
zultate au obținut în această acțiune 
colectivele Întreprinderilor mecanica, 
de materiale izolatoare, de aparate 
de măsură și control. Combinatul de 
fire sintetice Vaslui. întreprinderile , 
„ABROM", de elemente pneumatice, 
si aparate de’ măsură, de confecții 
Bîrlad, fabrica de utilaj complex’ din 
Huși și altele, unde s-au ’ asigurat 
indici superiori de utilizare a mași
nilor și utilajelor.

în aceste zile de sfîrșit de an, în 
toate unitățile economice din județ 
se desfășoară o vie și intensă acti
vitate. se mențin ritmuri superioare 
de lucru pentru amplificarea bunelor 
rezultate obținute. Se muncește cu 
hotărîre. în așa fel încît producția 
planificată în primul trimestru al 
anului viitor să fie realizată la înalți 
parametri calitativi și livrată opera
tiv beneficiarilor interni și la ex
port. ’

La trei ore de lă începerea activi
tății celui de-al treilea schimb de 
muncă din ziua respectivă, ne aflăm 
în incinta stației de conexiuni, sediul 
dispeceratului energetic permanent 
al întreprinderii de scule și elemen
te hidraulice din Focșani. Inginerul 
Dumitrache Tugurlan, dispecerul de 
serviciu, a sesizat la un moment dat 
că a crescut consumul de energie, 
iar în aceste condiții era depășită 
puterea stabilită. Depistarea cauze- 
jor și 
mediere 
diat în secțiile 
producție, și 
primul rind 
acele sectoare 
pondere mai mare 
în consumul de 
energie electrică. 
Locul- si- catiza 
neregulii au fost 
stabilite în scurt 
timp : în secția 
de prelucrări scule 
plus față de numărul planificat două 
instalații de brazat. S-a dispus pe 
loc oprirea celor două instalații și 
prin telefon s-a confirmat de la sta- 
țîa. de cpnexiuni încadrarea în con
sumul planificai de energie electrică.

, Deci,, operativitate și eficiență in

stabilirea măsurilor de re- 
impuneau 

de 
în , 
în 
cu

controlul ime-

mai importante

9

Secvențe 
cotidiene

La întreprinderea de scule 
și elemente hidraulice — 

Focșani

funcționau in schimbul doi nu

un consum cit mai echilibrat la ni
velul celor trei schimburi de lucru.

— în perioada 1—20 din această 
lună — ne spune ing. Gheorghe 
Toma, șeful biroului mecano-ener- 
getic din cadrul întreprinderii — eco
nomia de energie electrică trece de 
70 000 kWh. Consumurile energetice 
pe schimburi au fost echilibrate prin 
aplicarea unor măsuri organizatorice, 
ele situindu-se în medie la 35, 33 și, 
respectiv, 32 la sută din consumul 
realizat în 24 de ore. în primul rind, 
s-a trecut la adaptarea programului 

de lucru specific 
unităților cu foc 
continuu. Secțiile 
și locurile de 
muncă a căror 
activitate se des
fășura în două 
schimburi au fost 
planificate să lu
creze in schimbu
rile I si III. în 

lucrează nici un
utilaj energo-intensiv — cuptoarele 
de inducție și de tratament termic, 
mașinile-unelte cu puteri instalate 
de peste 15 kW și altele.

De asemenea,. am reținut că se țțr- 
mărește permăherft ca instalațiile 
tehnologice care ' 

. ,,,.... schimbul-1 III să fie
. intervenții, apreciere susținută șț •• paritatea. nominală;

parațiilor curente 
parte din utilajele 
s-a făcut pentru perioadă de iarnă. 
In același timp, se asigură o com
petentă asistență tehnică in toate 
schimburile de lucru, măsură care, 
așa cum s-a văzut, își dovedeș
te eficiența în respectarea normelor 
tehnice și tehnologice ale producției. 
Și un ultim aspect demn de men
ționat : sarcinile de plan au fost rea
lizate integral prin încadrarea in 
normele de consum energetic pla
nificate.

la fabrica de

„culese" din 
Așa, de 
elemen-

funcționează, în 
încărcate la ca- 
Planificarea re- 
și capitale la o 
energo-intensive

de muncă
muncii de la între- 
..Tjmpuri noi“ din

de alte argumente 
schimbul trei de muncă, 
exemplu, 
te hidraulice a fost luată măsura
de a se asigura loturi optime de 
probă în vederea eliminării mersului 
în gol al pompelor de la stația de 
alimentare cu ulei și acestea se efec
tuează cu preponderență în schimbul 
III. Optimizarea loturilor a fost in
trodusă și la tratamentul 
acoperiri metalice din cadrul 
de prelucrări la cald. Sînt 
care vizează in egală măsură
misirea energiei electrice, precum și

termic, 
secției 

acțiuni 
econo- Dan DRĂGULESCU 

corespondentul „Scînteii
Petru NECULA 
corespondentul „Scînteii

Oamenii 
prinderea 
Capitală au încheiat primele 11 
luni ale anului cU realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan. în 
primele două decade ale lunii 
decembrie, însă, din cauze le
gate in special de asigurarea 
bazei energetice, s-au înregis
trat unele rămîneri în. urmă 
față de grafice. Iată dar, din 
capul locului, două teme de 
discuție, două probleme im
portante. pe cane vrem să le 
surprindem „la zi" : economisi
rea energiei și recuperarea 
restantelor din prima parte a 
lunii la producția fizică. Cum 
se acționează 
narea lor 1 11

La nivelul 
elaborat un 
încadrarea în 
te care
programului ____________

,șohimburir.HȘ<30'—16-^0 , și 22,30— 
6,30) pentru limitarea consu
mului in perioadele de vîrf do 
sarcină ; eșalonarea programu
lui de funcționare — pe ore — 
al marilor consumatori de e- 
nergie electrică. Astfel.s-a asi
gurat încadrarea zilnică în con
sumul planificat. ‘

— Față de un consum apro
bat de 32,5 MWh, luni am eco
nomisit 1,1 MWh, marți —1 >2,3 
MWh, iar miercuri 24 decem
brie, cînd n-a lucrat secția de 
prelucrări mecanice, economia 
a fost și mai mare — ne spune 
economistul Radu Ionel, șeful 
serviciului plan.

...Marți 23 decembrie. Ora 10. 
în secția de prelucrări mecanice 
— de care depinde, practic, pro
ducția întregii uzine — are loc, 
ca în fiecare dimineață, analiza 
operativă cu șefii secțiilor. Se 
rezolvă problemele curente ale 
producției, . se stabilește — de 
comun acord — programul de 
lucru al fiecărei secții. Discu
țiile sînt concrete, la obiect : 
trebuie, asigurat front de lucru 
pentru recuperarea restantelor ! 
Șeful secției prelucrări meca- 
nioe, inginerul Marin Constan
tin, se angajează să predea in 
plus două seturi motor D-120, 
cinci seturi compresor C.10, 
șapte seturi compresor C.l. Este 
suficient ? Nu. Se stabilește a- 
tunci ca o parte din secție să 
lucreze miercuri. în ziua liberă, 
pentru a preda la montaj 40 
chiulase D-120. zece seturi bie
lă D-120. alte cîteva repere 
strict necesare.

...Secvențe cotidiene ale mun
cii, ale răspunderii.

Eugen RADULESCU
Foto : S. Cristian

pentru soluțio-

întreprinderii s-a 
program pentru 
puterile aproba- 

prevede : decalarea 
de lucru în două
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Numeroși participanți la ancheta 

noastră au subliniat ideea că ridica
rea substanțială a eficienței produc
ției materiale este determinată de 
contopirea eforturilor inginerilor, 
consacrate introducerii progresului 
tehnic și tehnologic, cu cele ale e- 
conomiștilor, privind cheltuirea eco
nomicoasă a tuturor resurselor.

Factor de permanentă conlucrare 
In complexa ecuație a creșterii efi
cienței, relația econom ist-inginer se 
impune astăzi ca necesitate obiectivă 
în „realizarea unei noi calități in 
întreaga activitate economică". în 
acest sens, conlucrarea celor două 
categorii de specialiști se aseamănă^ 
in viziunea unui reputat specialist, 
cu brațele unui foarfece, al cărui 
principal rost este „ciupirea timpu
lui și a cheltuielilor de prisos", pen
tru „croirea" optimă a eficienței e- 

’ conomice.
Comparația își găsește acoperirea 

In cazul oficiului de calcul al între
prinderii de contactoare din Buzău. 
Șeful acestuia, economistul Ion 
Pascu, este convins că numai printr-o 
strînsă conlucrare. în spirit de echi
pă. a celor două categorii de spe
cialiști, pot rezulta lucruri notabi
le. cu real ecou în planul creșterii 
eficienței economice a întreprinderii. 
Reținem în această ordine de idei 
faptul că. tocmai ca urmare a unei 
asemenea împletiri profesionale, la 
întreprinderea de contactoare a fost 
finalizat un proiect de înaltă efi
ciență : organizarea și conducerea, 
cu ajutorul calculatorului, a depozi
tului de semifabricate, piese și alte 
materiale. Automatizarea tuturor o- 
perațiilor în acest punct nodal al 
întreprinderii a determinat sporirea 
productivității muncii de 4 ori. La 
acest consistent avantaj se adaugă 
creșterea apreciabilă a operativității 
în aprovizionarea secțiilor, evitarea 

erorilor. Valoarea acestui proiect s-a 
impus și în afara unității buzoiene. 
In prezent este în curs de imple
mentare la întreprinderea „Semănă
toarea" din Capitală, în vreme ce 
colectivul oficiului pune la punct 
proiectul privind gestionarea lami
natelor, cu ajutorul calculatorului, 
proiect solicitat de baza județeană 
de aprovizionare tehnico-materială 
din Buzău.

Desigur, conlucrarea optimă dintre 
cele două profesii presupune utili
zarea aceluiași „limbaj", adică ingi
nerul să aibă suficiente cunoștințe 
economice spre a putea înțelege pe 
economist, iar economistul suficiențe 
cunoștințe tehnice pentru a-1 înțelege 
pe inginer. în acest dialog, fiecare 
are de urmat drumul specialității 
lui, căutîndu-se doar acele puncte 
de contact care servesc interesele 
creșterii eficienței economice. Eco
nomista Elena Rebegea, șefa biroului 
organizarea producției și a muncii 
de la întreprinderea de contactoare, 
este convinsă că, în acest sens, este 
indispensabilă legătura strînsă a 
economistului cu producția, pentru 
„a-i simți toate articulațiile", ă-i 
„prinde" subtilitățile tehnice și teh
nologice, operație care trebuie des
fășurată încă de la intrarea tînăru- 
lui economist în întreprindere. Din 
păcate, acest moment al „inițierii" 
economistului nu se realizează pre
tutindeni ca o sarcină obligatorie a 
conducerilor întreprinderilor. înca
drați în cîte un compartiment econo
mi?. aceștia sînt uițați, cu timpul, 
acolo. Nesimțind pulsul întregului 
organism productiv al întreprinderii, 
acești economiști ajung să se retragă 
în umbra hirtiilor, a cifrelor seci, 
refuzînd, din tinwrare, dialogul, 
confruntarea de opinii, colaborarea 
cu ceilalți specialiști ai întreprin
derii.

Ridicarea eficienței producției so
ciale constituie problema vitală și 
răspunderea comună a economiștilor 
și inginerilor, ca și a tuturor celor
lalți lucrători din economie, iar 
în această acțiune economistul tre
buie să fie un factor motor, un 
propulsor al noului eficient. Din 
această perspectivă, tovarășul

Economistul și exigențele 
noului mecanism 

economico - financiar (»d
I

Nicolae Ceaușescu sublinia că rolul 
economistului în adoptarea decizii
lor cu caracter economic este necesar 
să crească. Noul mecanism economic 
impune acest lucru în cel mai înalt 
grad.

Acest imperațiv al etapei actuale 
pune în lumină faptul că, în virtu
tea vechiului principiu „omul po
trivit la locul potrivit", fiecare spe
cialist trebuie să ocupe locul pentru 
care are pregătirea și aptitudinile 
cuvenite — cadrele de diferite spe
cialități nefiind substituibile în pro
fesie fără pericolul de a provoca 
daune economiei.

Din păcate, o asemenea practică 

mai persistă, într-o formă sau alta, 
și azi. Sondajul întreprins în cele 
șapte unități industriale a prilejuit 
constatarea că în fruntea unor com
partimente pur economice, sau în 
aJcăMiirea lor, cum ar fi cele de 
aprovizionare, desfacere, planificare, 
retribuirea muncii, organizarea pro
ducției și a muncii se află nu

meroși ingineri. Semnificative în 
acest sens sînt situațiile întîlnite la 
întreprinderea de utilaj petrolier 
Tîrgoviște. Din cei 8 membri ai ser
viciului organizarea producției și a 
muncii. 7 sînt ingineri, între care se 
numără și conducătorul acestuia. In 
compartimentul de planificare, tot 
din 8 membri, unul este inginer, 
bineînțeles șeful serviciului. Chiar 
și în componența serviciului perso
nal, învățămînt și retribuirea muncii 
se află încadrați trei ingineri. Si
tuații similare există și la întreprin
derea de scule și elemente hidrau
lice Focșani. întreprinderea „Tim
puri noi", întreprinderea de con

fecții Focșani. Combinatul de oțeluri 
speciale Tîrgoviște. în legătură cu 
„roadele" acestor substituiri, șeful 
oficiului de calcul al uneia dintre 
aceste unități, metalurgist de pro
fesie, notează în chestionar : „Deși 
analizez fenomenele economice, 
într-o mare parte din aplicații lu- 

• crările realizate nu sînt rezultatul 

muncii de economist" (este absolut 
normal să fie așa, de vreme ce>nu 
sînteți economist — subl. ns.).

Este bine cunoscut faptul și de 
înțeles că în anii de început ai in
dustrializării țării a fost necesar să 
se pună accentul pe promovarea in 
posturile cheie ale întreprinderilor, 
de regulă, a inginerilor. Cu timpul 
însă, această rațională măsură s-a 
.transformat în contrariul ei. înlă- 
turîndu-se fără discernămînt eco
nomiștii din funcția lor normală, 
organică, de a planifica, organiza, 
conduce, controla șî dispune în 
chestiunile respective, au . apărut 
acele situații nefirești în care în

treprinderi bine dotate tehnic lu
crau „cu pierderi planificate, cu re
buturi etc. S-a ajuns chiar la teo
retizarea anomaliei. Problemele teh
nice deținînd supremația, cele de 
eficiență economică erau trecute, de 
regulă, cu vederea. Exista cantitate, 
dar nu și calitatea dorită în dezvol
tarea economică, aspect pus tran
șant în atenție de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă Ia Conferința 
Națională din 1967. Nu o dată, la 
vremea aceea, într-un mod mai des
chis sau mai voalat, unii factori de 
conducere din economie au susținut 
că studiile tehnice oferă posibilita
tea îndeplinirii în mai bune condiții 
a sarcinilor economice care cer o 
pregătire multilaterală. Argumenta
rea nu arată — și în realitate nici 
nu poate demonstra -v de ce pre
gătirea economiștilor este mai puțin 
multilaterală în specialitatea, bună
oară, de planificare, și în general 
în problemele economice și de con
ducere, decît cea a cadrelor cu 
pregătire tehnică superioară.

Fără teama de a greși, se poate 
afirma că, oricît de bine ar fi pre
gătit inițial un inginer, după 8—10 
ani — asta cu larghețe spus — cu
noștințele lui vor fi complet uzate 
dacă nu activează în specialitatea 
sa. în același timp, cunoștințele 
economice însușite de un inginer din 
practică, sau chiar Ia cursuri post
universitare, sînt cu totul insufici
ente pentru a face din el un ade
vărat gînditor în economie, un lu
crător independent, care ,să aibă 
capacitatea de a sesiza legăturile de 
cauzalitate și de interdependență 
dintre fenomenele economice.

Prin natura sa. decizia în econo
mie are un caracter complex și de 
aceea presupune abordaje multi și 
pluridisciplinară, necesitînd cunoș
tințe economice, tehnice, juridice. 

politice ș.a.m.d. în calitatea sa de 
specialist în științele economrce, în 
cercetarea și analizarea fenomenelor 
din viața economică, în • studierea 
nevoii sociale și a sistemului dina
mic de resurse, în căutarea căilor 
de sporire a eficienței, economistul 
trebuie să fie un participant activ și 
de seamă la adoptarea deciziilor. 
Este de la sine înțeles că, pentru 

# aceasta. în posturile cu caracter 
economic trebuie să fie economiști 
de formație. Acolo unde șefii com
partimentelor de planificare, apro
vizionare. desfacere ș.a.m.d. nu au 
pregătirea economică cuvenită, con
vocarea lor spre a participa la adop
tarea de decizii, ca reprezentanți ai 
resoartelor economice, nu poate 
asigura în fapt o reală consultare 
a competentelor.

„Omul potrivit la locul potrivit" 
trebuie să fie în etapa dezvoltării 
intensive a economiei românești 
principiul de guvernare al raportului 
economist-inginer, raport care nu 
are nimic de-a face cu competiția 
dintre cei doi specialiști, cu dilema 
cine să fie vioara întîi în unitățile 
economice.

Obiectivele economico-sociale care 
stau în etapa actuală în fața socie
tății noastre impun colaborarea 
strînsă. fructuoasă între aceste două 
componente umane ale aparatului 
productiv din întreprinderi, chemate 
să coopereze într-o orchestră bine 
sudată, perfect sincronizată. în an
samblul căreia fiecare să-și inter
preteze cu înaltă profeșionalitate 
„partitura" pentru care s-a pregătit 
ani și ani de zile în scoală.

Ioan ERHAN 
Stelian CHIPER 
Gheorghe MANEA

/
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îndeplinirea exemplară a sarcinii de partid 
-dovada responsabilității comuniste

între formele si metodele multi
ple initiate de Comitetul municipal 
de partid Tulcea pentru sporirea ca
pacității si forței de acțiune a or
canelor si organizațiilor de partid 
din unitățile economice, un loc im
portant îl ocupă activitatea de pri
mire in partid a celor mai buni oa
meni ai muncii care au dove
dit. asa cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretarul gene
ral al partidului. înalte calități mo- 
ral-nolitice. combativitate, intransi
gentă. o comportare exemplară in 
muncă si viată.

— în primele luni ale acestui ân. 
analizînd munca desfășurată de or
ganele si organizațiile de partid în 
ce privește creșterea rîndurilor co
muniștilor si educarea membrilor de 
partid — ne spune tovarășul Costache 
Ancuta. secretar al comitetului mu
nicipal de partid — biroul comitetu
lui municipal de partid a ajuns la 
concluzia că este nevoie să se acorde 
o atentie mai mare acțiunilor poli
tico-educative desfășurate cu cei ce 
sînt primiți in partid. S-a atras a- 
tentia comitetelor de partid din 
acele unităti economice care primesc 
lunar un număr mare de membri de 
partid să găsească modalități Con
crete de atragere a acestora la re
zolvarea oroblemelor cu care se 
confruntă întreprinderile respective. 
A fost formulată această cerință 
considerîndu-se că responsabilitatea 
de care trebuie să dea dovadă un 
tînăr comunist in îndeplinirea pri
mei sarcini trebuie să ateste matu
ritatea sa politică.

Pentru a ilustra preocupările, me
todele folosite si rezultatele obținu
te în acest sens, ne-am oprit la trei 
mari unităti economice din munici
piu în care experiența acumulată 
dobîndeste. fără îndoială, valoare de 
generalizare.

— în întreprinderea noastră își des
fășoară activitatea aproape 2 000 de 
tineri și în fiecare lună primim în 
partid 15—20 noi membri — preci
zează tovarășul Alexandru Todorov, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de construcții de 
nave si utilaj tehnologic. Se poa
te spune că avem în fiecare organi
zație de bază o bună experien

ță în ce privește creșterea rindu- 
rilor partidului — numerică și. în
deosebi. calitativă. Acționăm stă
ruitor pentru antrenarea acestor for
te la rezolvarea problemelor cu care 
ne confruntăm în realizarea navelor 
si utilajelor tehnologice planificate, 
în urma unor analize am aiuns la 
concluzia că trebuie să ne îngrijim 
ca viitorul membru de partid să fie 
antrenat cu sarcini concrete încă 
din perioada în care se pregătește 
să fie primit în rîndurile partidului. 
Practic, generalizăm experiența do- 
bindită de organizația de bază de la 
secția tubulatură. unde secretarul

nat. Tinărul inginer rrietalurg Victor 
Spîn.u, de la secția nr. 1 de fero
aliaje. a solicitat să fie primit în 
partid. înainte de a pune în discu
ția adunării generale cererea de 
primire, biroul organizației de bază 
i-a cerut să ■ caute și să găseas
că soluții pentru extinderea produc
ției de ferowolfram. în adunarea 
generală în care comuniștii au ho- 
tărît primirea tînărului inginer în 
rîndul membrilor de partid, acesta 
a făcut cunoscut proiectul de extin
dere a producției de ferowolfram. A 
prezentat atunci o serie de idei in
genioase. cerind totodată să i se in-*

VIAȚA DE PARTID în municipiul Tulcea

acestei organizații, maistrul Ilie 
Amfin. le-a cerut viitorilor membri 
de partid să rezolve diferite proble
me ale procesului de producție, să 
se gindească la îmbunătățirea fluxu
rilor de fabricație. „Colectînd" ideile 
acestora. împreună cu Dumitru Vlad 
si inginerul Constantin Popa s-a 
întocmit o nouă schemă de organi
zare a producției în secție, a fost 
stabilită o nouă amplasare a utila
jelor. Cei care au formulat propu
nerile. sprijiniți de comuniști cu 
experiență, de alte cadre tehnice, au 
trecut la aplicarea lor. Acum cînd 
toate măsurile au fost aplicate, pro
ductivitatea muncii în secția respec
tivă s-a dublat. Este o primă' probă 
a maturității comuniste de care au 
dat dovadă nu mai puțin de 10 ti
neri muncitori primiți in ultimele 
luni in rindul membrilor de partid.

în combinatul metalurgic, anali
zele întreprinse de comitetul de 
partid au demonstrat că cea mai efi
cientă metodă de pregătire a tine
rilor comuniști este repartizarea de 
sarcini concrete pe linie de produc
ție. urmărindu-se îndeaproape modul 
în care le îndeplinesc.

— Un exemplu în ăcdastă privin
ță este concludent — ne spune to
varășul Severip Iriciuc. secretarul 
comitetului de partid din combi-

credinteze lui sarcina de a le aplica, 
în numai patru luni, cu sprijinul 
otelarilor. a pus în funcțiune o nouă 
instalație care produce dublu fată 
de cea existentă". Roade ale acestor 
acțiuni practice de antrenare a viito
rilor membri de partid pot fi întîl- 
nite în majoritatea secțiilor de pro
ducție. La Uzina de produse magne- 
ziene. bunăoară. în perioada pregă
tirii în vederea primirii în partid, 
trei electromecanici au răspuns la 
prima sarcină încredințată de orga
nizația de bază rezolvind problemele 
de automatizare de care depindea 
buna funcționare a cuptoarelor tu
nel. asigurînd. astfel, creșterea pro
ducției cu aproape 20 la sută.

între preocupările constante, de zi 
cu zi. ale organizațiilor de partid de 
la întreprinderea de alumină se 
înscriu si cele legate de pregătirea 
politică si profesională a celor care 
solicită să devină membri ai parti
dului.

— De aceasta depinde în mare mă
sură capacitatea de a face fată sar
cinilor. maturitatea politică de,care 
va .da dovadă în toate împreju
rările viitorul membru de partid — 
ne spunea maistrul Vasile Ursu. se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de alumină. Am ho- 
tărît ca tinerii care îsi exprimă do

rința de a fi primiți în rîndurile 
partidului să fie repartizați de Ia 
bun început pe lingă comuniști cu 
o bogată experiență de muncă si 
viată, care se îngrijesc îndeaproape, 
cu tact, pas cu pas. de pregătirea 
lor multilaterală. Procedînd astfel, 
aceștia rezolvă cu pricepere si răs
pundere. după ce sînt primiți în 
partid, sarcini din ce în ce mai 
grele, mai complexe.

Maturitatea politică si profesională 
a tinerilor comuniști de la instalația 
de lesiere. de exemplu, a fost do
vedită prin acțiunile pe care ei le-au 
întreprins în vederea modernizării 
registrelor de încălzire a autoclave- 
lor. Doi tineri, sub îndrumarea co
munistului Corneliu Munteanu. au 
pus în funcțiune prima autoclavă eu 
un astfel de sistem de încălzire. 
Efectul ? A crescut randamentul de 
extracție a metalului din bauxită cu 
15 la sută, economisindu-se. totoda
tă. însemnate cantități de abur teh
nologic.

Am prezentat cîteva experiențe 
care atestă preocuparea organizații
lor de partid pentru asigurarea unui 
nivel corespunzător de pregătire po
litică si profesională a celor care 
sint primiți în partid. Se cuvine 
însă relevat că în unele organizații 
de partid din municipiul Tulcea, 
cum sînt cele de la întreprinderea 
antrepriză de constructii-montai. în
treprinderea de morărit si panifica
ție. întreprinderea de gospodărie 
comunală si locativă. se manifestă 
lacune în această privință. Mai 
mult chiar, in unele organizații de 
bază din aceste unităti economice, 
activitatea de pregătire politică și 
profesională a celor ce solicită pri
mirea în partid este lăsată la voia 
întîmplării. Este un motiv în plus 
care ar trebui să determine comite
tul municipal de partid să întreprin
dă acțiuni concrete, perseverente in 
vederea generalizării experiențelor 
la care ne-am referit în activitatea 
tuturor organizațiilor de partid din 
municipiu.

Neculal AMIHULESEI
corespondentul „Scînteii"

Concert ol Filarmonicii din Botoșani pe scena»noii săli a 
Casei de cultură a sindicatelor
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20,00 Telejurnal
20,35 Cadran mondial (color).

România în Anul Inter
național al Păcii. Docu
menta r-sin teză

20.50 La stema Republicii (co
lor). Versuri și cîntece

21,05 Patria de lumină și . de 
glorii (color). Epoca 
Ceaușescu. Documentar- 
sinteză

21,25 Serial științific (color). 
„Din tainele naturii". 
Episodul 3

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Rezolvarea prompta, temeinica 
a scrisorilor oamenilor muncii

Pentru protejarea terenurilor 
agricole

în ‘r-n --scrisoare pri
mită la redacție se re
lata că jn localita
tea Gemeni, județul 
Mehedinți, în ultimul 
an a crescut nivelul 
apelor freatice, provo
când inundații pe une
le terenuri agricole și 
degradarea unor case. 

Din verificările făcu
te pe teren — ne-a răs
puns Consiliul popular 
al județului Mehedinți, 
căruia i-a fost trimisă 
scrisoarea spre solu
ționare — a reieșit că, 
într-adevăr, în locali
tatea respectivă creș
terea nivelului apelor 
subterane a provocat 
băltiri cu efecte ne
gative asupra unor su
prafețe agricole și 
parțial asupra locuin
țelor. Pentru stabilirea 
cauzelor care au pro
dus acest fenomen șl 
adoptarea unor mă
suri de natură să 
ducă la înlăturarea și

prevenirea--sa, au fost 
efectuate o seamă de 
studiigeotehnice și 
hidrogeologice de că
tre Institutul de studii 
și proiectări pentru 
îmbunătățiri funciare 
București. Pe baza 
acestor studii, pentru 
eliminarea excesului 
de umiditate și cobo- 
rirea nivelului freatic 
din zona respectivă, a 
fost întocmită docu
mentația tehnică de 
executare a unui sis
tem de lucrări de 
desecare (canale, dife
rite construcții hidro
tehnice etc.). Pină in 
prezent, peste 70 la 
sută din aceste lucrări 
au și fost executate. 
După finalizarea lor se 
va urmări funcționali
tatea pe care o au și 
se va interveni, în caz 
de nevoie, și cu alte 
soluții pentru a le 
asigura o eficiență de
plină.

de producție pentru 
patiserie. Utilajele fo
losite aici (malaxoare, 
cuve rulante pe roți 
de fler, frigidere de 
mare capacitate etc.) 
sint însă zgomotoase, 
tulburînd liniștea lo
catarilor.

Pentru verificarea 
acestei sesizări s-au 
deplasat la fața locu
lui reprezentanți ai 
Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al județului Vrancea, 
precum și ai Consi
liului popular muni
cipal Focșani șl ai 
întreprinderii de mo
rărit, panificație și 
produse făinoase. Din 
analiza făcută, se 
arată în răspunsul 
adresat ziarului, a 
reieșit că, într-adevăr, 
funcționarea utilaje
lor din dotarea sec
ției de producție pa
tiserie și programul 
acesteia afectează, in 
anumite ore ale zilei, 
liniștea locatarilor. 
Pentru înlăturarea 
unor asemenea fe

nomene de poluare 
sonoră, s-a stabi
lit să se asigure și 
să se amenajeze un 
alt spațiu pentru sec
ția de producție pati
serie în incinta între
prinderii. Pină la rea
lizarea acestei mă
suri s-a hotărît ca 
secția să lucreze nu
mai între orele 7—19, 
cu pauză între orele 
12—15. De asemenea, 
s-a prevăzut ca spa
țiul respectiv de la 
parterul blocului să 
fie repartizat între
prinderii județene de 
producție industrială 
și prestări servicii 
Vrancea in vederea 
înființării aici a unor 
unități prestatoare de 
servicii pentru popu
lație, care să nu, afec
teze liniștea și buna 
conviețuire a locata
rilor.

Se precizează că 
toate aceste măsuri 
vor fi aduse la înde
plinire pină la sfîrși- 
tul primului trimes
tru al anului viitor.

vremea
Institutul de meteorologie și 

hidrologie comunică timpul 
probabil pentru intervalul 26 
decembrie (ora 20) .— 29 .de
cembrie (ora 20). In țară: Vre
mea va fi rece, geroasă noap
tea și dimineața, îndeosebi în 
primele zile, cerul va fi va
riabil, mai mult noros în estul 
și sudul țării, unde ninsorile 
vor fi mai frecvente. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, 
cu intensificări locale în estul 
țării, din sectorul nord-estic, 
precum și la munte. Tempe

ratura în creștere ușoară în 
ultima zi. Minimele vor'oscila 
între minus 14 și minus 4 gra
de, local mai coborîte în pri
mele nopți, iar maximele, în 
general, între minus 6 și plus 
4 grade. Se va produce ceață, 
cu depunere de chiciură, în
deosebi în nordul și centrul 
țării. în București : Vremea 
va fi rece, iar cerul variabil, 
mai mult noros.' Temporar va 
ninge, îndeosebi în primele 
zile. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 
minus 8 și minus 4 grade, iar 
maximele între minus 2 și plus 
2 grade. Se va produce ceață, 
cu depunere de chiciură.

Noua calitate în creația 
artistică studențească

Cine nu întreține corespunzător 
locuința își pierde dreptul 

de folosință

La semnalele cititorilor

*

loan Proca din Hîr- 
lău, județul Iași, a 
sesizat redacției că 
mal multe apartamen
te și părți de folosin
ță comună din unele 
blocuri (B2, B3) de pe 
strada Mihai Emi- 
nescu din localitate nu 
sînt întreținute cores
punzător sau au fost 
degradate de locații. 
..Deși am mai sesizat 
acest lucru — scria 
semnatarul scrisorii —• 
nu s-au luat încă mă
surile corespunzătoare 
pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri".

Sesizarea a fost tri
misă de redacție, spre 
soluționare. Consiliu
lui popular al județu
lui Iași. în răspunsul 
comunicat ziarului de 
către conducerea Gru
pului întreprinderilor 
de gospodărie comu
nală și locativă al ju
dețului se menționea
ză că faptele sesizate 
se confirmă. Din ve
rificările efectuate a 
reieșit că unele apar
tamente (mal ales din 
blocul B2) au fost de-

ținute de locatari cer
tați cu etica și cu 
normele de conviețui
re în comun, care nu 
numai că nu au între
ținut corespunzător 
locuințele, dar le-au 
degradat, înregistrind 
totodată și debite la 
chirie și K cheltuie
lile comune. Avînd in 
vedere această situa
ție, Consiliul popular 
al orașului Hirlău, 
împreună cu asociația 
de locatari, a proce
dat, în conformitate 
cu prevederile legale, 
la evacuarea locatari
lor respectivi, luînd, 
de asemenea, măsuri 
pentru readucerea 
locuințelor la starea 
normală de folosință, 
în adresa de răspuns 
se arată, totodată, că 
apartamentele respec
tive au fost atribuite 
colectivelor fabricilor 
de Confecții și de 
mobilă pentru a fi 
repartizate oamenilor 
muncii îndreptățiți, in 
ordinea listelor de 
prioritate.

Sesizarea locatarilor - 
recepționată cu solicitudine

O scrisoare adresată 
ziarului semnala că 
la parterul unuia din 
blocurile de pe strada 
Cuza Vodă nr. 5, din

noul ansamblu de lo
cuințe „Vama Veche", 
municipiul Focșani, 
au fost amenajate 
spații comerciale și

• Pentru mai buna 
organizare a muncii 
la cooperativa agri
colă de producție 
Bogdănești, se arată 
în răspunsul Uniunii 
județene a cooperati
velor agricole de pro
ducție Suceava la o 
sesizare trimisă de 
redacție, s-a intervenit 
cu măsurile corespun
zătoare. Totodată, s-a • 
propus ca la prima a- 
dunare generală a co
operativelor. președin
ta unității să fie în
locuită din funcție, 
datorită unor nea
junsuri în activitatea 
de conducere, precum 
și pentru dețipere de 
lot în folosință per
sonală mai mare de- 
cit prevăd normele 
legale.

• Prejudiciile vor 
fi recuperate. Verifi- 
cindu-se sesizarea 
adresată „Scînteii", se 
arată în răspunsul 
primit din partea con
ducerii Trustului în
treprinderilor agricole 
de stat Giurgiu, s-a 
constatat că, într-ade
văr, la ferma zooteh
nică a I.A.S. Prundu 
lipsesc peste 250 ovi
ne și că ciobanii creș
teau animale proprii 
pe care le hrăneau cu 
furajele unității. Pen
tru recuperarea pre
judiciului s-au emis 
decizii de imputare, pe 
numele șefei de fer
mă Elena Sandu, pen
tru contravaloarea 
animalelor găsite lip

să și pe numele cio
banilor, pentru con
travaloarea furajelor. 
De asemenea, au fost 
sesizate și organele 
de cercetare pentru 
stabilirea eventuale
lor răspunderi penale.

9 Reclamantul era, 
de fapt, cel incorect. 
Mircea Dragomir din 
București, fost șef 
sector producție Ia 
secția anexă de con
strucții a Cooperativei 
de producție, achiziții 
și desfacere a mărfu
rilor Domnești. Sec
torul agricol Ilfov, a 
reclamat ziarului că 
în unitate s-ar comite 
unele ilegalități și că, 
pe nedrept, i s-ar fi 
blocat retribuția. în 
urma cercetărilor 
efectuate de Miliția 
Capitalei, așa cum 
reiese din răspunsul 
primit la redacție, a 
rezultat însă că afir
mațiile celui în cau
ză nu corespund rea
lității, că nu este 
vorba de vreo ilegali
tate. în ce privește 
plata retribuției lui 
M. D. și a indemniza
ției de concediu, aces
tea i-au fost in
tr-adevăr blocate, dar 
pentru a se putea 
recupera de la el un 
prejudiciu de peste 
douăzeci de mii lei, 
pe care l-a adus 
uftității.

Gheorqhe 
PARVAN

Realitățile creației contemporane 
oferă multiple fațete ale unui relief 
artistic de o extremă complexitate. 
Alături de valorile existente se afir
mă mereu noi. valori artistice situate 
într-o fecunclă continuitate. Printre 
acestea edițiile succesive ale con
cursurilor artei și- creației studențești 
integrate marelui Festival național 
„Cîntarea României" au contribuit 
la cultivarea unor însușiri creatoare, 
la stimularea în vederea studierii 
patrimoniului cultural-artistic, la for
marea unei gindiri analitice, la orien
tarea acestei gindiri in funcție de exi
gențele artei contemporane și de pro
blematica ei actuală. De curînd' a 
avut loc la București (după competi
ții desfășurate la Cluj-Napoca, Iași 
și Timișoara) o fază zonală a con
cursului creației studențești. Ne-am 
adresat pictorului Ion Sălișteanu 
care, in acest an ta și în anii trecuți, 
a fost membru al juriului acestei 
competiții pentru a afla iii ce mă
sură manifestările din acest an ale 
artei studențești au închis în spațiul 
lor acumulări ale unei superioare 
exprimări artistice în domeniul ar
telor vizuale.

— Am participat și în acest an cu 
același interes stîrnit de spectacolul 
total al direcțiilor de creație artis
tică pe care-1 oferă studenții, spec
tacol remarcabil ca pluralitate, ca 
volum de muncă și nu în ultimul 
rînd ca forță artistică. Alături de 
starea de efort am întilnit forța 
proaspătă de reacție a spiritului, 
spectaculosul multora dintre afirmă
rile creației studențești. Uneori am 
simțit că acest spectaculos este 
foarte lucrat, am simțit- îndrumarea 
ațentă a specialiștilor, alteori mani
festările s-au situat sub semnul unei 
fantezii remarcabile în cadrul căreia 
muzica, dansul, urporul studențesc, 
artele vizuale (și plastice, dar și 
fotografia, filmul) s-au aflat în aria 
unei bogate informații culturale și a 
bunului gust. Este o adevărată plă
cere să simți virtuți artistice neo
bișnuit de bogate tezaurizate în zona 
acestor vîrste tinere și este uimitor 
că paralel cu solicitările vieții de 
student a existat și există acest 
mare răgaz al perfecționării din 
punct de vedere artistic.

— Care este sensul acestei afirmări 
dintr-un punct de vedere creator al 
unor viitori specialiști în cu totul 
alte domenii decit cele artistice ?

— Văd în asta în primul rind o 
necesitate, o recunoaștere a funcției 
artei în modelarea și construcția 
complementară a ființei umane,- in
diferent ce profesiune va îmbrăca 
studentul de acum. Mai văd fasci
nația vîrstei și a colectivității stu
dențești care antrenează în general 
in spații elevat culturale capacități 
imaginative, fantezia și bucuria jo
cului activităților în grup. Găsesc că 
acest lucru e un tezaur de forță 
care nu e insă suficient explorat. 
De pildă, artele plastice propriu-zise 
sînt destul de sărac abordate de stu
denții din alte specialități decit 
cele ale institutelor de artă. în 
schimb arta vestimentară, arta foto
grafică, diaporama, dar mai ales 
dansul (folcloric și modern) s-au do
vedit a fi genuri in care nevoia 
debordantă de expresie, degajarea 
vitală de energii au cuprins sala de 
privitori intr-un mod spectaculos. 
Spiritul, ascuțimea observației au 
răzbătut prin tipul de umor atot
cuprinzător al studenților. Este însă 
un domeniu în care uneori se simte 
nevoia unei anumite temperări pen
tru a se evita gustul îndoielnic. Ce 
mi se pare insă remarcabil la o ast
fel de etapă a artei și creației stu
dențești este siguranța intuițiilor 
sub semnul unor sensibilități con
temporane, nota gravă ascunsă sub

șotie, orientarea culturală exprimată 
prin selecția pieselor, sursa cea mai 
directă și de calitate a folclorului 
aflate în obiectiv, evident, cu spri
jinul oamenilor de specialitate.

— Cum s-a afirmat creația stu
dențească în domeniul artelor plas
tice ?

— în artele plastice studenții au 
eliminat în mod firesc zona naivă a 
unei atitudini plastice instinctive și 
neinformate. Cele mai bune dintre 
lucrări se înscriu in succesiunea 
picturii tradiționale, urmind-o in
tr-un pas destul de pliat Pe proble
matica profesioniștilor. în faza de la 
București am întilnit preocuparea 
pentru ceramică și forme spațiale 
mai interesante și cu preocupări 
pentru efectul arderii care comple
tau structura artei studențești ama
toare din alte ediții. Sînt însă sur
prins de cvasiabsența afișului și a 
graficii de multiplicare, justificată 
poate prin condițiile de ordin tehnic 
și de ordinul meseriei care trebuie 
stăpînite în acest domeniu. Un lu
cru e clar, că îndrumarea, orienta

rea. stimularea pasiunii studențești 
cu ajutorul specialiștilor este ne
cesară. Dezbaterile, consultările cu 
specialiști, forme sistematice și gra
date de Îndrumare — în care institu
tele de artă ar trebui să fie mai 
implicate — ar orienta toate aceste 
pasiuni către calitate și eficiență 
socială mai deplină. Pentru că numai 
preocuparea in acest domeniu nu e 
suficientă fără formarea studenților 
intr-un cîmp bogat de referiri ' cul
turale și artistice. Lacunele de infor
mare ale școlii pot deveni uneori 
sesizabile. Multilateralitatea de care 
vorbeam trebuie să marcheze spiri
tul omului de mîine cu dimensiuni 
amplificate de atingerea culturii. Nu 
mă îndoiesc, și îaptul mi s-a . confir
mat adesea, că mobilitatea, ingenio
zitatea, imaginația hrănite de preo
cupările artistice, se întorc cu mari,, 
ciștiguri pentru fiecare . profesiune , 
de bază a viitorilor specialiști.

— Noțiunea de talent se cere des
cifrată, fără îndoială, din corelarea, 
specifică multor domenii artistice, a 
gindirii, a culturii dobindite cu mo
dalități pe cit posibil inedite de ex
primare. Ce au relevat din acest 
punct de vedere pentru cei ce, ase
menea dumneavoastră, lucrează in 
domeniul educației, etapele de pînă 
acum ale acestei ample competiții 
studepțești ?

— Pentru oamenii din domeniul 
educației este deosebit de clar că 
trecerea prin zonele interdeparta
mentale ale cunoașterii, a zonelor de 
hotar între domenii îmbogățește dez
voltarea unor specialiști din cele mai 
diferite domenii. Dincolo de compe
tiție există un travaliu artistic care 
unifică, solidarizează în idealuri și 
cunoaștere pe componenți. Organi
zarea manifestărilor in direcții care 
se dovedesc mai numeroase decit 
acelea fixate de genurile tradițio
nale ale artei studențești indică nu 
numai mobilitate, dar și largă des
chidere spre fenomenele artei con
temporane. Au contribuit la aceasta 
organizarea unor tabere, locuri de 
informare și schimb de experiență

pentru realizatorii de film, ca și 
acele „Ateneuri ale tineretului" a 
căror eficiență se simte in calitatea 
spectacolelor, tot mai înaltă de la 
an la an.

Arta este o oglindă a spiritului și 
fiecare gest artistic devenit centru 
al atenției publice trădează virtuți, 
dar și servituti ale efortului de edu
care. Am văzut echipe ale unor 
institute ale căror manifestări făceau 
simțită circulația informației cultu
rale, inteligența vie, plăcerea pentru 
lectură, dar și alte manifestări in- 
chise în zone impermeabile la bunul 
gust, incompatibile cu o anume înăl
țime de spirit. Era evidentă în 
aceste cazuri calitatea școlii care a 
livrat asemenea studenți, dimensiu
nile informației și ale culturii dobin
dite acolo. Importantă mi s-a părut 
în aceste condiții fermitatea sanc
ționării de către membrii juriului a 
producțiilor subculturale. Compo
nența și competența echipei de se
lecționeri (condusă de Ion Cojar) 
m-a făcut să mă gindesc la obliga
toria și discreta baghetă a specia
liștilor din domeniul culturii care 
ghidează cu implicită răspundere 
procesul de formare, etic și estetic, 
al noilor generații.

— Fără îndoială, munca intensă, 
concentrată, exercițiul continuu sînt 
menite să asigure continuitatea unei 
exprimări de calitate. Ce ne puteți 
spune despre calitatea artei studen
țești în actualele ei forme de ma
nifestare ?

— Spre finala studențească care 
va avea loc pe genuri, in diferite 
centre ale țării, au plecat în mod 
cert cele mai bune ansambluri și 
lucrări și cred că pot afirma, pe 
baza participării mele îndelungate la 
asemenea lucrări de jurizare, că 
manifestările în totalitatea lor atestă 
încă o dată adevărul mereu și totuși 
insuficient repetat că avem un popor 
talentat. Creația artistică comple
tează și adesea echilibrează viitoa
rele profesiuni alese de studenți 
într-o formă a autoconstrucției plu
rale care întregește și -animă spațiul 
social in care vor evolua.

— Cum ați formula exigențele cu 
care trebuie intimpinate viitoarele 
manifestări ale artei studențești și, 
în general, prezența artiștilor ama
tori în ampla competiție pe care o 
reprezintă Festivalul național „Cîn
tarea României" ?

— Descoperirea și stimularea nu
meroaselor talente din toate catego
riile de oameni ai muncii este un 
prilej de cunoaștere deosebit. Prin
tre amatori se găsesc atîtea eroice 
dăruiri, atîtea forme de abnegație 
incit cred că noi, profesioniștii, tre
buie să-i ocrotim, așa cum trebuie 
să ne opunem, cu aceeași fermi
tate, lunecărilor aculturale. devalo
rizatoare ale unui tezaur cum este 
cultura noastră populară, folclorul 
nostru care a dat un meșter Manole, 
o Mioriță, o bogăție cromatică și o 
decență a formei la un nivel de la 
care nu avem voie să abdicăm. 
Veleitarismul (nu atit de bogat 
numeric) este gălăgios și cu pene
trație în zonele de mass-media 
atunci cînd nu există o autoritate 
selectivă reală. Cred că e momentul 
de intervenit cu bisturiul exigenței 
critice pentru a promova calitatea, 
semnificația culturală autentică și 
spiritul expresiei artistice conforme 
cu dimensiunea spirituală a artei pe 
care ne-au lăsat-o marii noștri 
predecesori. Dimensiunea educativă 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" este atinsă pe temeiurile 
acestor exigențe și pe convingerea 
că fiecare ființă este supusă unei 
construcții pe care cultura noastră 
o poate opera.

Marina PREUTU

cinema
• Domnișoara Aurica : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19.30 
e Răpirea fecioarelor î VICTORIA 
(16 28 79> — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30 
© Actorul și sălbaticii : UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18
• Păcală : VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 
15; 18, CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 
15; 18
• Asediul î DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Un oaspete Ia cină : GIULEȘTI

(17 55 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 de dragoste : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19
• Liceenii : COTROCENI (49 48 48) — 
15; 17; 19, MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15; 19,30
© Trei zile și trei nopți : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Pericol de moarte : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• A fost odată un căpitan curajos :
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Vreau să dansez : LIRA (31 71 71) 
— 15; 17; 19

@ Răzbunarea haiducilor : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9: 12; 15; 18
€? Luptătorul cu sabia — 10; 12; 14; 
16, Bragation — 18: STUDIO (59 53 15) 
© 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 : FESTIVAL (15 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

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Titanic vals — 18; (sala
Amfiteatru) ; Poveste din Hollywood 
— 18,30; (sala Atelier) : între patru 
ochi (B) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) j Concert

simfonic. Dirijor : Paul Staicu. So
list : Dan Atanasiu — 18
© Opera Română (13 18 57) : Albă ca
Zăpada și cei 7 pitici — 18
© Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Secretul 
lui Marco Polo — 18,30
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : într-un parc 
pe o bancă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Niște țărani 
— 18,30
• Teatrul „C. I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) ; Micul infern — 18
©Teatrul Giuleștl (sala Majestic,, 
14 72 34) .; Arta conversației — 18,30;

(sala Giuleștl, 18 04 85) : Simple 
coincidențe — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Romeo și 
Julieta la Mizil — 18,30; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Eu vă fac să rîdeți 
— 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe strune de 
vioară — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15^3 77, sala
Victoria) ; Boroboață — 10; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Amnarul — 
11,30
© Circul București (10 41 95) i! Aprin
deți stelele — 18,30

J
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*
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• AIDOMA STRĂMOȘILOR 
DACI.
dacică", 
cembrie 
nările despre români ale Iui E. L. Blutte, 
consul englez in Principatele române in 
perioada 1826—1834. Pentru frumusețea și 
profunzimea observațiilor ce le cuprind, 
reproducem și noi citeva pasaje ilustrind 
convingerea autorului că geto-dacii sint 
strămoșii direcți ai românilor : „înfățișarea 
locuitorilor de azi (ai țărilor române n.n.) 
în portul lor de vară este întocmai, (...) 
asemenea cu cea a strămoșilor daci reprb- 
zentați pe Columna lui Traian. O figură 
dirză, îmbrăcată într-o cămașă de in (...) 
și o/pereche de ițari lungi, o secure atîr- 
nind la brîu, o blană de oaje aruncată pe 
umărul sting și prinsă la piept și opinci 
de piele netăbăcită în picioare. Așadar — 
prin costumul și exteriorul figurii dacului 
sculptat pe Columna lui Traian din Roma, 
prin dibăcia lor la călărie, mai ales fără 
șa, prin lipsa lor de teamă la orice ivire 
a vreunui dușman, prin iscusința de a-și 
construi la repezeală case, mori, căruțe, 
numai dintr-o singură ochire, și de a-și 
făuri îmbrăcămintea singuri (...), prin ospi
talitatea lor atit de omenească arătată ori
cărui străin, prin caracterul și cintecele 
lor atit de eroice, prin fireasca lor însușire 
de a umbla fără nici o umbră de teamă 
prin bezna cea mai adîncă a codrilor ne
străbătuți și pustii, în munții cei mai pri- 
mejdioși, prăpăstiile cele mai fioroase sau 
peșterile cele mai adinei și întunecoase (...) 
și, în sfîrșit, printr-o mulțime de termeni 
și denumiri, ce nu se întîinesc în nici o 
limbă a națiunilor mai cunoscute ce s-au 
perindat pe aici de atitea secole, și care 
deci se văd a fi numai ale lor proprii, prin 
toate acestea și multe 
dovedesc chiar 
origine dacică".

Sub titlul „Indiscutabilă origine 
revista „Magazin istoric" din de- 
1986 publică fragmente din insem-

altele — românit 
și astăzi o indiscutabilă

DESCOPERIRI AR
IN ZONA FĂGA-

• DOUĂ 
HEOLOGICE 
RASULUI. Recent, in hotarul localității
Felmer, cercetătorii Muzeului Țării Făgă
rașului și ai Muzeului județean Brașov au 
descoperit un cuptor de ars ceramică cu 
două focare, ale cărui vetre sint consoli
date cu pietre provenite dintr-un monu
ment roman. Datarea cuptorului in seco
lele III—IV e.n. vine să ateste, o dată 
mai mult, continuitatea populației daco
române pe aceste meleaguri. în cazul celei 
de-a doua descoperiri arheologice, este 
vorba de o mască de paradă din bronz da
tată in secolele II—III e.n. Masca — des
coperită de . către excavatoristul Gheorghe 
Nica în lunca Oltului. în imediata apro
piere a castrului roman de la Cincșor, cu 
ocazia lucrărilor de excavații la hidrocen
trala de la Voila — reprezintă o figură 
feminină tipic romană ; masca era folosită 
in .întreceri hipice, exerciții militare.sau i J 
lupte. Deși realizată prin lurnare și apoi 
cizelare, ea este executată cu o mare 
măiestrie. Gele două obiecte descoper,if,ț 
sint expuse in cadrul Muzeului Țării Făgă
rașului (Nicolae Mocanu, corespondentul 
„Scînteii").

• VALOROASE VESTIGII AU
TOHTONE DIN VEACURILE V- 
VII e n cadrui celui de-al lX-lea 
Simpozion național de tracologie. arheolo
gul băcăuan dr. Ioan Mitrea a prezentat o 
seamă de considerații privind așezarea din 
veacurile V—VII e.n. de la Ștefan cel 
Mare (județul Bacău), situată pe Valea 
Trotușului, importantă arteră de legătură 
intre Moldova și Transilvania, Cercetările 
sistematice, începute aici în 1984, au dat 
la iveală mai multe locuințe, cu inventar 
constînd din ceramică și diferite obiecte 
din lut, fier și piatră. Vasele sint- lucrate 
cu mina sau la roată ; in cea mai mare 
parte ceramica de aici aparține fondului 
autohton. S-au mai descoperit un cuptor 
pentru redus minereul din fier, un tipar de 
piatră pentru podoabe, o serie de obiecte 
meșteșugărești din fier, atestînd așadar 
preocupări legate de obținerea și prelu
crarea metalelor. Asemenea ocupații, pre
cum și practicarea agriculturii și a creș
terii animalelor dovedesc prezența în zonă 
a unei așezări autohtone, care-și află ana
logii în descoperirile aparținînd aceleiași 
epoci din alte părți ale țării.

• DATE PRIVIND SITUAȚIA
ȚĂRĂNIMII LA ÎNCEPUTURILE
EPOCII REGULAMENTARE. In ca- 
drul dezbaterilor din Laboratorul de de
mografie istorică de pe lingă Facultatea 
de istorie-filosofie a Universității bucu- 
reștene, dr. Ioana Constantinescu de la 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga" a pre
zentat un important document de arhivă 
asupra proprietății funciare din Moldova 
în ajunul introducerii, lat 1 ianuarie 1832, 
a Regulamentului Organic, ne comunică 
prof. dr. L. Roman, secretarul laborato
rului. Situația atunci întocmită arată că 
boierimea poseda aproximativ 59 la sută 
din totalul moșiilor, pe care trăiau 56 la 
sută din locuitorii țării. Peste 21 la suta 
din moșii (pe care trăiau 24 la sută din 
populație) reveneau mănăstirilor. Proprie
tatea feudală deținea astfel peste 80 la 
sută, răzeșilor nemhirăminindu-le decit 
ceva mai puțin de 20 la sută. Aceste date, 
făcute acum cunoscute, arată cit de grea 
ajunsese în primele decenii ale veacului 
trecut situația țărănimii, aflată în covîrși- 
toarea j
dență, lucrînd pămînturile care nu-i apar
țineau.

ei majoritate în stare de depen-

• CINSTIRE CURAJULUI SI 
BĂRBĂȚIEI IN APĂRAREA PĂ- 
MINTULUI STRĂBUN. De curind- 
la Editura militară, a văzut lumina tipa
rului lucrarea ..Războiul dintre goți și 
perși. 514 î.e.n.", elaborată de Dumitru 
Berciu și Adina Berciu-Drăghicescu. Apă
rută sub semnul cinstirii a 2500 de ani de 
la prima atestare documentară a luptelor 
poporului geto-dac pentru libertate și 
neatîrnare, lucrarea înfățișează, pe baza 
izvoarelor scrise, dar mai cu seamă a do
cumentației acumulate prin cercetările 
arheologice, rădăcinile adinei ale geto- 
dacilor în vatra carpato-danubiano-pontică, 
forța lor de creație istorică, originalitatea 
civilizației făurite de ei. Sînt evocate îm
prejurările în care s-a ajuns la confrun
tarea armată din anul 514 î.e.n.. relevin- 
du-se hotărîrea de luptă a geto-dacilor, 
vitejia lor, spiritul de dreptate în care-și 
orînduiseră viața, înțelesurile, semnifica
țiile și consecințele acestei confruntări 
pentru istoria acestor meleaguri. Sînt re
levate, apoi, alte momente din istoria stră
bunilor noștri, de-a lungul căreia geto- 
dacii s-au dovedit aceiași dîrzi și neînfri- 
cați apărători ai libertății și neatîrnării 
pămîntului pe care trăiau.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM

l)
J
V

r
I
i

*

*

*

-•A
/In

>01 j
V
ț
i

*

»

l

*

*

u
A

'i

I



SCINTEIA — vineri 26 decembrie 1986 PAGINA 5

Plenara lărgită a Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEl!"

Joi s-au deschis in Capitală lu
crările plenarei lărgite a Consiliu
lui Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor.

Convocată din indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, .secretar ge
neral al Partidului Comunist Roman, 
președintele Republicii Socialiste 
România, plenara dezbate activita
tea desfășurată și rezultatele oo- 
ținute în 1986 în aceste ramuri șl 
sectoăre ale economiei naționale, 
urmînd Să stabilească măsurile ne
cesare pentru înfăptuirea în cele mal 
bune condiții a planului șl progra
melor de dezvoltare pe anul 1987, a 
prevederilor actualului cincinal, a 
obiectivelor noii revoluții agrare.

La1 lucrările plenarei participă, 
alături de membrii Consiliului Na
țional ar Agriculturii, primii secretari 
și secretarii pentru problemele de 
agricultură ai comitetelor județene 
de partid, reprezentanți ai organelor 
județene din subordinea Ministerului 
Agriculturii, Ministerului Industrial 
Alimentare și al Achiziționării Produ
selor Agricole, Ministerului Silvicul
turii. Consiliului Național al Apelor, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și Băncii pen
tru Agricultură și Industrie Alimen
tară, cadre de conducere, specialiști 
și lucrători din unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, din cele de cer
cetare și invățămînt, organizatori de 
partid — președinți ai consiliilor 
unice agroindustriale, țărani cu gos
podărie individuală din zonele ne
cooperativi za te.

Iau parte, de asemenea, cadre 
cu munci de răspundere din ministe
rele și organele centrale cu sarcini 
în domeniile agriculturii, industriei 
alimentare și achiziționării produse
lor agricole, silviculturii și gospodă
ririi apelor, activiști de partid, ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

Participanții au aprobat urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport privind activitatea des
fășurată de Consiliul Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor 
pe anul 1986 și măsurile pentru rea
lizarea planului pe anul 1987.

2. Program de măsuri cu privire la 
pregătirea și desfășurarea campaniei 
agricole de primăvară.

3. Program cu privire la organi
zarea teritoriului, asolamentelor și 
creșterea fertilității solului.

4. Program privind creșterea cu 
320 000 hectare a suprafeței arabile 
în cultură în anul 1987.

5. Program de măsuri pentru pu
nerea în funcțiune a capacităților de 
irigații prevăzute in planul de cul
tură pe anul 1987, măsuri eu privire 
la realizarea integrală a suprafeței 

(Urmare din pag. I)
pentru că — așa cum re
marca președintele unei 
companii de peste ocean 
— „uzinele din Brașov 
stat Mart? moderne, poale 
chiar în&i mult decît ' u- 
nele din America de 
Nord".

Astfel de tractoare con
struiesc românii șl le ex
portă în peste nouăzeci de 
țări — unele dintre ele cu 
un ridicat nivel indus
trial, eu vechi tradiții și 
cu nestinse ambiții in do
meniul construcției de 
tractoare. Iată o știre 
proaspătă : pină ieri, 25 
decembrie, uzina din Bra
șov a realizat 1 115 000 
tractoare, din care 681 000 
pot fi întîlnite acum pe 
multe dintre meridianele 
Terrei.

$i toate acestea s-au 
întimplat în fix 40 de ani. 
Pentru că astăzi, vineri 26 
decembrie, se împlinesc 
exact patru decenii de cind 
a pornit primul IAR 22, 
inaugurind anii de aur ai 
industriei românești. Este 
o zi înscrisă cu roșu in 
calendarul constructorilor 
noștri de tractoare. Cu 
roșu, ca și culoarea fla
murilor sub care s-a trăit 
în România de atunci în
coace. Iată ce comunica 
trimisul special al „Scîn- 
teii" la senzaționalul eve
niment brașovean (dar nu 
numai) al acelui dramatic 
sfîrșit de an 1946 : „Am 
văzut pornind primul 
tractor românesc ! Tracto
rul IAR 22 merge cu 18 
km pe oră pe șosea și cu 
6—7 km pe oră pe ogor1, 
iar sub fotografia înfăți- 
șind pe primul născut al 
industriei românești de 
tractoare s-a scris : „A-
cesta este primul tractor 
românesc făurit cu mintea, 
cu brațele și cu sufletul 
tehnicienilor de la IAR. 
Brașov". Ceva mai jos, 
reporterul de atunci con
semna : „în ciuda tuturor 
greutăților, IAR-iștii au 
reușit să fie la înălțimea 
uzinelor din străinătate".

„în ciuda tuturor greu
tăților..." Cit de greu a 
fost ? Imaginați-vă o u- 
zină hăcuită de bombar
damente, cu mașinile-u- 
nelte dispersate in toate 
punctele cardinale... Tre
buiau readuse utilajele, 
inăltate zidurile distruse, 
dar cite nu erau de făcut ? 
„Ne-am pus ca sarcină — 
raportau comuniștii de la 
IAR la prima conferință 
legală a Regionalei P.C.R. 
Brașov din 19—20 august

INFORMAȚII
ȘAH. Campionatul republican fe

minin de șah s-a încheiat la Sovata, 
dar campioana va fi cunoscută nu
mai după disputarea unui meci de 
baraj între Smaranda Boicu, Gertru
de Baumstark și Ligia Jicman, cla
sate pe primul loc, Ia egalitate, cu 
cite 9 puncte din 12 posibile. Pe locu
rile următoare în clasamentul final 
s-au situat Marina Pogorevici-Ma- 
kropoulos, Cristina Bădulescu — 7,5 
puncte, Cristina Stanca — 7 puncte, 
Viorica lonescu — 6,5 puncte. Euge
nia Ghindă — 6 puncte, Mariana 
Ioniță — 4,5 puncte, Nadejda Mitescu
— 3,5 puncte, Angela Cabariu. Edith 
Cosma — 3 puncte, Eleonora Gogilea
— 2,5 puncte.

în ultima rundă, Jicman a cîștigat 
la Cabariu, lonescu la Mitescu, 

de 650 000 hectare amenajări pentru 
irigații in 1987, precum și a celor
lalte lucrări de desecări și comba
terea eroziunii solului.

6. Program pentru insămințarea și 
supraînsămințarea unei suprafețe de 
1 milion hectare pajiști naturale și 
cultivarea a 1,2 milioane hectare cu 
furaje, din care 1 milion hectare 
teren arabil și 200 000 hectare în 
pajiști naturale.

7. Programul de creștere a efecti
velor de animale pentru asigurarea 
exportului, a aprovizionării Capita
lei și a programelor județene de 
autoaprovizionare. z

8. Program de contractări și achi
ziții de animale și produse agricole 
de la gospodăriile populației.

9. Program privind realizarea fon
dului centralizat de produse agro- 
alimentare și a rezervei de stai.

10. Programul industriei alimen
tare pe anul 1987.

11. Programul de împădurire pe 
anul 1987.

12. Programul de gospodărire a 
apelor pe anul 1987.

13. Măsuri organizatorice.
Ca urmare a redistribuirii unor 

atribuții în cadrul guvernului, ple
nara a hotătît eliberarea tovarășului 
Ion Dirică, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R, 
prim viceprim-mlnistru al guvernu
lui, din funcția de președinte al Con
siliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Plenara a ales pe tovarășul Cornel 
Pacoste, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, în funcția de președinte al 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

De asemenea, plenara a aprobat 
unele modificări în componența Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal al Agriculturii.

Tovarășul Gheorghe David, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
agriculturii, vicepreședinte al Con
siliului Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a prezentat ra
portul înscris la primul punct al 
ordinii de zi.

în continuare, au început discuțiile 
pe marginea documentelor supuse 
dezbaterii.

în cursul după-amiezli, lucrările 
plenarei s-au desfășurat în cadrul 
consiliilor pe domenii de activitate : 
producția, livrarea la fondul de stat, 
industrializarea și cercetarea științi
fică în domeniul cerealelor și plan

194Ș — ca în timp de cinci 
luni să readucem mașinile 
și uneltele la Brașov. 
Printr-o muncă încordată, 
muncind uneori cîte 17 ore 
pe zi la încărcarea și des
cărcarea vagoanelor, am 
realizat planul în două 
luni și jumătate." Memo
riei documentului i se a- 
daugă memoria oameni
lor. Iată ce ne spunea 
zilele trecute inginerul 
Nicolae Costache —> pe a- 
tunci muncitor — parti
cipant direct la nașterea 
lui IAR 22 :

— Nu muncă ,cl bătălie 
a fost. După' ce ne-am re
întors de la locurile de 
dispersare, am găsit aici 
doar moloz și'fiare răsu-

După IAR 22 au urmat al
tele KD — primul pe șe
nile. apoi SRT și UTOS. 
cu performanțe imbunătă- 
țite, apoi celebrele trac
toare universale de 65 de 
cai putere, apoi...
.Un avînt pe care nu ezi

tăm să-1 numim prodigios 
a cunoscut fabricarea de 
tractoare românești după 
Congresul al IX-lea al 
partidului. Ca urmare a 
vizitelor de lucru efectuate 
la uzina „Tractorul", a in
dicațiilor și orientărilor 
formulate la fața locului 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. diver
sificarea și dezvoltarea 
construcției de tractoare au 
cunoscut ritmuri impresio-

La mulți ani, 
tractoare românești!

cite de explozii. în prima 
clipă ne-a copleșit triste
țea. Apoi am auzit che
marea comuniștilor : „Nu 
părăsiți uzina, o vom re
construi și vom fabrica 
tractoare".

Iată și mărturia electri
cianului Gheorghe Aposto- 
lescu, unul dintre veteranii 
uzinei :

— Din zilele acelea nu 
voi uita niciodată momen
tul de mare emoție cind 
directorul general de pe 
atunci, fluturind prin aer 
o hirtie, în fața unei săli 
arhipline a spus : „Tova
răși. am reușit, priviți aici. 
Țin în mină comanda Mi
nisterului Agriculturii pen
tru 5 000 de tractoare !“. 
Au fost clipe de nedescris. 
Vestea s-a răspindit ca 
fulgerul in întreaga uzină...

Ceea ce a urmat : în- 
tr-un timp record, in ciuda 
tuturor greutăților, cu sa
crificii imense, s-a născut 
primul tractor. Era formi
dabil, era colosal, era vi
sul devenit realitate, era 
prefigurarea reușitelor vi
itoare, dar să nu uităm că 
el însemna doar un tip, o 
variantă, destinată unei 
singure utilizări. Ce a ur
mat ? Ca și înainte : 
munca. Au urmat nopțile' 
tirzii ale zilelor trăite în 
încordări întreite. Au ur
mat săptămini fără dumi
nici. ani fără odihnă, de
cenii de eforturi creatoare.

nante. Iată dovezile : dacă 
în cincinalul 1966—1970 
uzina brașoveană realiza 
în medie 1 800 de trac
toare pe lună, in cincina
lul trecut (1980—1985) ea 
a produs 5 600 ! Dacă în 
anul 1965 se fabricau nu
mai 4 tipuri și 15 variante, 
acum s-a ajuns la 40 tipuri 
de tractoare. în peste 300 
de variante constructive, 
cu puteri cuprinse între 22 
și 360 CP ! Dacă în 1965 
producția industrială va
lora doar 1,5 miliarde de 
lei, iată că in acest an 
același indicator a sporit 
la 7,2 miliarde lei !

Succesele remarcabile 
obținute de constructorii 
de tractoare din Brașov 
sint rodul ajutorului deo
sebit acordat de condu
cerea partidului și statului 
nostru. De fiecare dată 
vizitele de lucru ale 
secretarului general al 
partidului au marcat în 
activitatea uzinei noi etape 
de dezvoltare ; fondurile 
bănești alocate au fost 
materializate in construirea 
de noi hale de fabricație 
dotate cu tehnica cea mai
modernă, asigurată nu de 
puține ori cu forțe proprii. 
De fiecare dată, în fața 
noilor sarcini cuvintul ho-
tăritor l-au avut capacitatea 
și maturitatea, spiritul de 
creație și de abnegație al 
colectivului. Deloc nu 
exagerăm afirmînd că în

SPORTIVE
Baumstark Ia Ghindă, Pogorevici- 
Makropoulos a pierdut la Boicu, 
Stanca a învins-o pe Cosma, iar 
partida Gogîlea—Ioniță s-a terminat 
remiză.

Meciul de baraj se va desfășura în 
perioada 10—17 ianuarie 1987 la So
vata.

TENIS DE MASA. La CIuj-Napoca 
s-a incheiat competiția de tenis de 
masă pentru juniori „TOP 12". Con
cursul feminin a fost ciștigat de Emi
lia Ciosu (Spartac C.S.Ș. 1 București), 
cu 10 victorii, urmată în clasamen
tul final de Otilia Bădescu — 9 v. și 
Maria Bogoslov — 8 v. La masculin, 
pe primul loc s-a situat Eugen Si- 
mion (C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Con
stanța), cu 10 victorii. 

telor tehnice ; producția, livrarea la 
fondul de stat, industrializarea și 
cercetarea științifică în horticultura ; 
producția, livrarea la fondul de stat, 
industrializarea ' și cercetarea știin
țifică în Zootehnie ; fondul funciar, 
problemele din domeniul silvicultu
rii ; problemele de gospodărire a 
apelor ; problemele autoconduceril și 
autogestiunii economico-financiare ; 
dezvoltarea industriei mici și pres
tărilor de servicii. A avut loc, de a- 
semenea, ședința Comisiei centrale a 
producătorilor agricoli din localită
țile necooperativizate.

Participanții la dezbaterile în plen 
și în consiliile pe domenii au anali
zat, in spiritul indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu înalt simț de răspundere, acti
vitatea depusă in acest an, rezulta
tele dobîndite, precum și direcțiile 
de acțiune pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor prevăzute în pla
nul pe 1987 și pe întregul cincinal, 
pentru transpunerea in practică a 
hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al P.C.R., a orientărilor, indicațiilor 
și exigențelor formulate de secreta
rul general al partidului. Au fost 
prezentate realizările obținute în 
creșterea producțiilor vegetale și ani
maliere, în livrarea produselor agro- 
alimentare la fondul de stat, pe 
această bază asigurîndu-se cerințele 
de aprovizionare a populației și ale 
industriei prelucrătoare cu materii 
prime, satisfacerea altor necesități 
ale economiei. S-a subliniat rolul 
stimulator pe care l-a avut în acti
vitatea lucrătorilor ogoarelor expe
riența bună dobîndită de numeroase 
județe și unități agricole, de stat și 
cooperatiste, in obținerea unor re
colte record.

în cadrul discuțiilor s-a evidențiat 
că, deși au fost obținute producții su
perioare față de anii precedenți, în 
activitatea unor unități s-au mani
festat o serie de deficiențe în orga
nizarea muncii, în folosirea inten
sivă a fondului funciar, respectarea 
riguroasă a disciplinei tehnologice și 
de plan, în utilizarea mijloacelor 
mecanice, ceea ce a făcut ca rezul
tatele să nu se situeze la nivelul pre
vederilor, al dotării tehnico-materia- 
le asigurate și rezervelor de care 
dispune agricultura.

Vorbitorii au dat expresie angaja
mentelor oamenilor muncii din agri
cultură, industria alimentară, silvi
cultură' și gospodărirea apelor^ de a 
acționa cu hotărire . pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor prevă
zute pe anul 1987 și pe întregul cin
cinal, pentru sporirea contribuției 
acestei importante ramuri la dezvol
tarea 'generală a patriei, la creșterea 
bunăstării întregului popor.

Lucrările Rlenarei continuă.

toți acești 40 de ani în
treprinderea „Tractorul" a 
fost un veritabil laborator, 
dublat de o stație-pilot. în 
care s-au zămislit multe 
din tehnologiile și metodele 
de organizare și urmărire 
a fabricației, larg genera
lizate apoi în întreaga țară 
(amintim aici doar folosi
rea curenților de înaltă 
frecvență, organizarea pri
mului cabinet tehnic, or
ganizarea primei gospodă
rii a materialelor refolo- 
sibile, respectiv sfărîma- 
rea, brichetacea șpanului 
de oțel și utilizarea lui în 
cuptoarele proprii , etc.). 
„Tractorul" a fost și a 
rămas o veritabilă școală 
a noului, a înaltelor per
formante profesionale, lo
cul unde s-au format con
tingente întregi de munci
tori și specialiști, care au 
răspindit apoi experiența 
școlii de tractoare brașo
vene în întreaga țară. 
„Tractorul" a fost și a ră
mas o școală a responsabi
lității și disciplinei, o au
tentică citadelă a conști
inței muncitorești revolu
ționare. Pornindu-se de la 
experiența ciștigată în 
Țara Bîrsei, în „geogra
fia" ■ tractorului românesc 
au fost înscrise localități 
noi. Craiova și Miercurea- 
Ciuc sînt deja bine cunos
cute ca atare, dar la ele 
mai trebuie adăugate și 
altele : Codlea. Oradea, 
întorsura Buzăului. Re
ghin ș.a., care au făcut ca 
fabricația românească de 
tractoare să se situeze pe 
unul dintre primele locuri 
din lume.

Există la „Tractorul" 
Brașov o hală special ame
najată ca expoziție per
manentă a produselor uzi
nei. Poate fi admirat acolo 
și bătrinul IAR 22, dar și 
ultimele creații. Privin- 
du-le, parcurgi in cîteva 
clipe 40 de ani de istorie 
a unei ramuri industriale 
de excepție. Nr. 1 in seria 
exponatelor este tractorul- 
speranță ; ultimele — trac- 
toarele-performanță. în
tre cele două capete de 
scală s-au plasat tractorul- 
industrie, tractorul-cintec, 
tractorul-,.ambasador", trac- 
torul-școală. Aflați lingă 
toate acestea l-am în
trebat, pe Nicolae Cos- 
tache, fostul muncitor, ac
tualul inginer și mecanic- 
șef al uzinei, ce le... dorește 
în continuare. Ne-a răs
puns : „Ceea ce le doresc 
în aceste zile tuturor oa
menilor" — LA MULȚI 
ANI !“

De la Regionala 
de căi ferate 

București
Regionala de căi ferate București 

anunță tă în ziua de 28 decembrie 
a.c., din cauza unor lucrări tehnice 
la linii, pe distanța Răzvad — Tirgo- 
viște, următoarele trenuri de călă
tori 3333 3334 3335 3336 3337, 3338 se 
anulează. Transportul călătorilor în
tre aceste localități va fi asigurat 
de autobuze ale întreprinderii de 
Transporturi Auto.

(Agerpres)

IAȘI : Producție-marfâ 
superioară

Răspunzînd chemărilor și în
demnurilor adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
din industria județului Iași obțin 
succese tot mai mari in întrecerea 
socialistă ce Se desfășoară pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asu
mate. Astfel, de la începutul anului 
și pină în prezent, pe ansamblul 
industriei ieșene a fost realizată o 
producție-marfă mai mare cu 2.6 
miliarde lei față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Au fost 
realizate peste prevederi însemna
te cantități de mașini și utilaje 
pentru construcții și lucrări de 
drumuri, produse ale . industriei 
electrotehnice și electronice, de 
mecanică fină, optică și echipa
mente hidraulice, medicamente, o 
largă gamă de articole ale indus
triei ușoare. (Manole Corcaci).

VIDELE : Piese de schimb 
recondiționate

Concomitent cu eforturile între
prinse pentru extracția unor can
tități cit mai mari de țiței, oa
menii muncii de la Schela de pro
ducție petrolieră Videle acționează 
cu perseverență în vederea dimi
nuării cheltuielilor materiale și 
sporirii, pe această cale, a eficien
ței economice O bună experiență 
a dobîndit colectivul de aici în re
cuperarea, recondiționarea și refo- 
losirea pieselor de schimb și a țe
vilor de extracție. în această amplă 
acțiune sînt antrenați numeroși 
muncitori, maiștri și specialiști. 
Pe baza unui program riguros ur
mărit pe secții, ateliere și bri
găzi de producție, în perioada ce 
a trecut din acest an au fost re
condiționate piese de schimb ■ și 
alte renere în valoare de peste 18 
milioane lei, depășindu-se preve
derile de plan. (Stan Ștefan).

IALOMIȚA : Revelionul 
în case noi

Prin muncă plină, de hotărire și 
dăruire. constructorii din cadrul 
întreprinderii de antrepriză con
strucții mbntaj' Ialomița au reușit 
ca acum, cind ne mai despart pu
ține zile de noul an. să predea be
neficiarilor, care sînt oameni ai 
muncii din municipiul Slobozia, 
orașele Urziceni, Țăndărei și Fe
tești, 200 de apartamente. Noile 
construcții sînt de o deosebită 
calitate, ponderea avînd-o aparta
mentele cu 3 și 4 camere destinate 
familiilor cu mai multi copii. La 
Slobozia se vor muta in case noi 
92 de familii de operatori chlmiști, 
filatoare, de la întreprinderile de 
ulei și prestări servicii și produc
ție industrială. La Urziceni, 60 de 
familii de pe platforma industrială 
a orașului vor beneficia de case 
noi. De asemenea, în noile apar
tamente se vor muta și 35 de fa
milii de pe platforma industriei 
alimentare a orașului. Țăndărei. 
iar la Fetești în noul cartier cu 
blocuri cu 3 niveluri se vor muta 
familii de feroviari și constructori 
de poduri. De remarcat este fap
tul că noile apartamente au la 
parter magazine pentru produse
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RADIORECEPTOARE MODERNE, 
FUNCȚIONALE

La ora actuală, printre creațiile 
electronicii noastre, se numără și 
citeva radioreceptoare portabile, 
funcționale, cu un design modern : 
de buzunar, de poșetă. servietă 
sau umăr. între acestea se numără 
radioreceptoarele SONG cu unde 
medii și ultrascurte. TOP cu unde 
medii. IRIS și SOLO 100 cu unde 
lungi și medii. SOLO 300 cu unde 
lungi, medii, ultrascurte. SOLO 
500 și GLORIA cu unde lungi, 
medii, scurte și ultrascurte — toate 
fiind aparatele ideale pentru dru

alimentare și secții de prestări 
servicii. (Mihai Vișoiu).

MUREȘ : Energie electrică 
peste prevederi

în cinstea aniversării Republicii, 
energeticienii de De cele trei Dlat- 
forme ale întreprinderii „Electro- 
centrale“-Mures — Iernut. Fînti- 
nele si Tîrnăveni — au pulsat. în 
perioada 'care a trecut din acest 
an. în magistralele energetice ale 
tării peste sarcinile de plan 260 
milioane kWh energie electrică. 
Este de remarcat eă acest spor de 
producție realizat în principal pe 
seama menținerii in funcțiune 
neîntreruptă a' fiecărui agregat, s-a 
obținui in condițiile în care au 
fost economisite 1 300 tone com
bustibil conventional, iar consumul 
propriu a fost diminuat,cu aproape 
6 milioane kWh energie electrică.

— Prin efectuarea reviziilor și 
reparațiilor la un înalt nivel ca
litativ — ne-a sdus Ștefan Nemeti, 
șeful compartimentului olan-dez- 
voltare — avem certitudinea că. in 
perioada vîrfului de sarcină din 
timpul iernii, toate grupurile ener
getice vor funcționa la întreaga 
capacitate , că toti cei 1100 de 
eneraeticieni mureșeni vor acționa 
astfel îneît realizarea și depășirea 
olanului să fie obținute, si în con
tinuare. cu consumuri cit mai re-» 
duse. (Gheorghe Giurgiu).

POIANA MĂRULUI :
Barajul spre cota finală

Constructorii hidroenergeticieni 
de la amenajarea Poiana Mărului 
raportează in aceste zile un nou 
și remarcabil succes A fost reali
zat planul anual de depuneri de 
argilă in corpul viitorului baraj. 
Este demn de subliniat faptul că, 
prin eforturile reunite ale con
structorilor, mecanicilor de utilaje 
și conducătorilor de autobasculan
te, în acest an, comparativ cu 
anul trecut, au fost depuse in ba
raj cu peste ’• 35 000 mc anroca- 
mente mai mult.-astfel incit ba
rajul viitorului lac de acumulare, 
ce se va înălța în final pină la 
130 m, a ajuns la cota 40. (Ion D. 
Cucu).

VASLUI : Cantități 
suplimentare de materiale 

refolosibile
Ca urmare a mai bunei organi

zări a activității și antrenării tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii din întreprinderi, a asocia
țiilor de locatari, a tuturor cetă
țenilor la acțiunea de colectare a 
materialelor refolosibile, de la în
ceputul anului pină în prezent. în
treprinderea județeană de profil a 
preluat, peste prevederi, și expe
diat unităților prelucrătoare 4 850 
tone oțel, 7.20 tone fontă, 41 tone 
metale neferoase. 31 tone abrazive 
uzate, alte însemnate- Cantități de 
hirtie. textile, cauciucuri uzate, 
cioburi de sticlă și altele. După cum 
ne informează Costică Tiron, direc
torul I.J.R.V.M.R.. rezultate remar
cabile au fost obținute în munici
piile Vaslui și Bîrlad, precum și in 
comunele Munteni de Jos. Tanacu, 
Codăești, Murgeni, Dimitrie Can- 
temir. Banca, Costești, Laza, Făl- 
ciu, Rebricea și altele. (Petru Ne- 
cula).

meții și excursii. Ușoare și como
de la purtat, ele prezintă sensibili
tate, selectivitate, audiție clară, 
plăcută. Pentru autoturisme, spe
cialiștii în domeniu recomandă ra
dioreceptorul LIRA și radiocftse- 
tofoanele STELA și RALLY. Cei 
interesați iși pot procura unul din
tre aceste aparate din orice ma
gazin al comerțului de stat din 
Capitală și din întreaga tară, spe
cializat în desfacerea produselor 
electronice. (M. Cuibuș).
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Obiective ale politicii interne 
si externe a Mozambicului
5

La plenara extraordinară a C.C. al Partidului .FRELIMO care a avut 
loc nu demult in capitala Mozambicului, Joaquim Alberto Chissano. ales 
in funcția de președinte al partidului și președinte al Republicii Popu
lare Mozambic, a rostit o cuvintare, in care a prezentat principalele sar
cini ce stau in fața tării in noua etapă, atit In domeniul dezvoltării 
interne, cit și in sfera politicii internaționale. In cele ce urmează 
tedăm in formă prescurtată cuvintarea respectivi.

Plenara extraordinară a C.C. al 
Partidului FRELIMO ■—a subliniat 
Chissano — s-a desfășurat intr-un 
moment de încordate deosebită, 
cind dușmanii revoluției mozambi* 
cane s-au dezlănțuit Împotrivă re
publicii, lansînd o campanie de a- 
menințărl la adresa R.P. Mozambic. 
în noua etapă istorică de dezvol
tare a tării, poporul mozambican 
trebuie Să rezolve sarcini de di
mensiuni cu adevărat gigantice si 
să demonstreze că se poate consi
dera pe bună dreptate continuato
rul cauzei începute de Eduardo 
Mondlare șl Samora Machel.

Cel de-al IV-lea Congres al 
Partidului FRELIMO a trasat prin
cipalele direcții de dezvoltare eco
nomică, politică si socială a socie
tății mozambicane. direcții cate nu 
și-au pierdut actualitatea. Pe plan 
intern, sarcina prlrtcipală rămîrie în 
continuare lupta împotriva forțelor 
ostile inarmate Pină la lichidarea 
lor totală. Această luptă reclamă 
participarea întregului popor, mo
bilizarea tuturor resurselor umane, 
materiale și financiare pentru a 
obține victoria definitivă, a men
ține cuceririle revoluționare si a 
asiigura construirea socialismului. 
Economia de război a tării trebuie 
să capete integral un conținut 
concret și eficient, in numele solu
ționării sarcinilor aflate in fata 
Mozambicului. Este necesar să fie 
ridicat prin toate mijloacele nive
lul organizării politice a maselor, 
pentru ca în fiecare colt al repu
blicii să se înalte in fata dușma
nului zidul de neclintit al unității 
poporului.

în fața tării se află sarcina 
respingerii ferme a uneltirilor for
țelor ostile ce amenință suverani
tatea. integritatea teritorială si li
bertatea Republicii Populare Mo
zambic.

Chissano a subliniat necesitatea 
imperioasă a consolidării in con
tinuare a rîndurilor Partidului 
FRELIMO, a ridicării, rolului său 
conducător în viața societății mo
zambicane. a perfecționării stilului 
și metodelor de conducere în toate 
verigile sale — de la organizațiile 
de bază pină la comitetul central. 
Această activitate trebuie să se 
imbine cu intensificarea luptei 
ideologice in toate direcțiile. îm

Răspunderea tuturor 
și a fiecăruia în parte

(Urmare din pag. I)
credințate de popor, pentru reali
zarea unor producții pe măsura 
dotării, pentru dezvoltarea în per
spectiv^ în conformitate cu măre
țele planuri inițiate de partid, de 
secretarul său general. In aceeași 
măsură, fiecare om al muncii, fie
care colectiv este mobilizat de răs
punderea pentru bunul mers al ac
tivității în întreaga economie na
țională, pentru dezvoltarea susți
nută a patriei. Este și firesc, de 
vreme ce fiecare dintre noi și fie
care colectiv muncitoresc este co
nectat prin mii de fire la ansam
blul activității ecQnomico-sociale, 
este o parte dintr-un întreg — po
porul român mergînd hotărît îna
inte către idealul său de progres și 
bunăstare.

în această amplă bătălie — la < 
care nc-am referit pină acum pu- 
nind accentul pe latura economică
— spiritul de răspundere se defi
nește ca o componentă a spiritu- 
lui*Tevoluționar, motorul ce poartă 
înainte societatea noastră. El este 
o cucerire a anilor socialismului, 
care au cunoscut generalizarea sa 
in proporții de masă, pină la a de
veni o trăsătură definitorie a omu
lui muncii. Forjarea și consoli
darea sa merg mînă în mină cu 
procesul de construire și aprofun
dare a democrației muncitorești 
revoluționare, formă de organizare 
superioară a societății ce educă și 
consolidează spiritul de răspundere.

Zi de zi, mii și milioane de fap
te demonstrează, cu puterea de 
convingere a vieții, că, in condi
țiile societății noastre, răspunderea 
individuală nu poate îi gîndită de- 
cit intr-o conexiune organică cu 
răspunderea colectivă ; la fel, răs
punderea colectivă nu poate tl 
concepută decît ca fiind într-o 
strînsă legătură cu cea individuală. 
Una trăiește prin cealaltă, flecare
— dacă ne putem îngădui această 
figură de stil — respiră prin plă- 
minii celeilalte. Răspunderea indi
viduală și cea colectivă se poten
țează, reciproc. Este , și firesc să fie 
așa de vreme ce comunitatea de 
interese a celor ce muncesc gene
rează o comunitate de aspirații și 
de acțiune. Atunci cind sînt che
mați să hotărască intr-o chestiune 
sau alta, uneori prin vot — ne refe
rim la organismele democrației 
muncitorești revoluționare — oa
menii muncii își asumă, automat, 
alături de orizontul individual p i 
cel colectiv, dobîndesc capacitatea 
de a îmbrățișa cu privirea cîmpul 
larg de interese al colectivului, al 
întregului popor. Fiecare răspunde 
pentru sine și pentru toți, după 
cum întregul răspunde pentru sine 
și pentru toți cei care îl compun.

în mai multe rinduri, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că 
răspunderea colectivă nu presupu
ne în nici un caz, nu poate presu
pune, diminuarea răspunderii per
sonale. într-adevăr, viața demon
strează că mai sînt cazuri cind, la 
adăpostul unei decizii colective, 
decizie ce s-a dovedit a nu fi cea 
mai judicioasă, unul sau altul din
tre cei care au adoptat-o se re
trage de la răspunderea personală 
la adăpostul unui paravan 

potriva oricăror manifestări incom
patibile cu morala revoluționară, a 
încercărilor de a dezbina societa
tea mozambicană. de a sădi ideile 
străine ale-inegalității sociale. Par
tidul FRELIMO șt-a propus ca 
sarcină fundamentală edificarea iii 
Mozambic a unei societăți socia
liste. capabile să asigure egalitatea 
deplină a tuturor membrilor săi.

în domeniul economiei, princi
palele eforturi trebuie orientate in 
direcția luptei împotriva foametei 
și mizeriei, care sînt o consecință 
a politicii de destabilizare si agre
siune practicată față de R.P. Mo
zambic. Trebuie căutate noi căi si 
soluții, care să se bizuie pe for
țele proprii ale poporului mozam
bican. orientate spre mobilizarea si 
dezvoltarea inițiativei sale creatoa
re. Conducerea tării va acorda in 
continuare o însemnătate priorita
ră consolidării sectorului de stat al 
economiei naționale, va combate 
cu intransigentă manifestări ca lua
rea de mită, specula, risipa, delă
sarea. va continua ofensiva poli
tică pe frontul producției.

în activitatea pe arena interna
țională. Partidul FRELIMO va ră- 
mine fidel principiilor internațio
nalismului. formulate la Congresul 
al ' IV-lea. împreună cu alte țări 
africane. Mozambicul va particiua 
intens la activitatea Organizației 
Unității Africane si la mișcarea de 
nealiniere, in numele păcii, inde
pendenței și egalității între popoa
re. Partidul FRELIMO va continua 
lupta consecventă impotriva colo
nialismului și apartheidului, pen
tru intărirea legăturilor cu statele 
„din prima linie" și dezvoltarea 
colaborării regionale în cadrul Con
ferinței de Coordonare pentru Dez
voltare a țărilor din Sudul Africii. 
Partidul FRELIMO Va acționa și 
pe Viitor pentru intărirea .continuă 
a relațiilor de prietenie cu parti
dele marxist-leniniste. cu statele 
socialiste si cu alte țări ale lumii, 
pe baza respectării suveranității, 
integrității teritoriale si neameste
cului în treburile interne.

Transpun ind în viață aceste sar
cini de amploare, poporul mozam
bican va depăși toate dificultățile 
ce-i stau in cale, a subliniat 
J. Chissano.

numit pentru circumstanță „răs
punderea colectivă". Ei. perso
nal, chipurile, nu au greșit, a gre- 

- șit colectivul — cu alte cuvinte, ei 
personal nu pot fi trași Ia răspun
dere, eventual poate fi tras la răs
pundere colectivul în ansamblul 
Iui. Cit de precară din punct de 
vedere etic este această poziție o 
demonstrează faptul că, în alte îm
prejurări, în cazul unor succese, 
aceleași persoane știu să facă în 
așa fel incit să reiasă cu limpe
zime propriile lor merite în adop
tarea deciziilor anterioare.

Răspunderea comunistă înseam
nă, inainte de orice, răspundere in 
fața partidului și în fața poporu
lui, concomitent și permanent, in 
această dublă calitate. Răspunderea 
comunistă — componentă a exi
gentelor contemporane ale mun
cii : ordine, disciplină, răspun
dere — înseamnă asumarea con
știentă a responsabilităților și 
acțiunea neabătută pentru ducerea 
la bun sfîrșit a tuturor sarcinilor 
care rezultă din ele. Ea are. tot 
timpul, o dublă îpfățișare : indivi
duală și colectivă — o altă con
cepție despre răspundere Intrînd în 
conflict cu întregul ansamblu care 
este viața economico-socială și po- 
litico-motală a orinduirii noastre. 
Tocmai acest transfer continuu, a- 
ceastă osmoză permanentă între 
răspunderea individuală și răspun
derea colectivă este una dintre ga
ranțiile că mecanismul democrației 
muncitorești revoluționare își înde
plinește rolul în ansamblul socie
tății noastre.

Sarcini importante revin, și în 
acest domeniu, organelor și orga
nizațiilor de partid în ceea ce pri
vește educarea spiritului de răs
pundere al celor ce muncesc — atit 
al spiritului de răspundere perso
nală, cit și al celui de răspundere 
colectivă. Ambele căi de acțiune 
sint deschise — pentru că manifes
tări de diminuare sau de exacer
bare a uneia dintre cele două la
turi ale spiritului de răspundere 
mai apar. Este necesar ca fiecare, 
comunist, fiecare om al muncii să 
fie pe deplin pătruns de necesi
tatea de a acționa, individual și in 
colectiv, doar cu deplină respon
sabilitate, cu conștiința importan
ței fiecărui act al său, cu conștiința 
consecințelor sale, să evalueze 
urmările sale și să ia cele mai 
bune decizii. Educarea răspunderii 
personale trebuie să meargă mină 
în mînă cu educarea răspunderii 
colective — ambele fiind trăsături 
ale omului nou, ale constructoru
lui noii orînduiri, ale revoluționa
rului, luptătorului pentru progresul 
și prosperitatea patriei socialiste.

Mărețele obiective care ne. stau 
în față, munca și lupta pentru în
deplinirea lor reclamă de la sihe 
necesitatea întăririi spiritului de 
răspundere, a ordinii și discipli
nei. Sînt sarcini de stringentă ac
tualitate, pentru înfăptuirea cărora 
este chemat să-și aducă o contri
buție tot mai activă fiecare comu
nist, fiecare om al muncii, flecare 
colectiv, întregul popor. Este vorba 
de răspunderea — a fiecăruia și a 
tuturor — pentru mersul neabătut 
înainte al construcției socialiste și 
comuniste în România.
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Experiențele nucleare, o gravă amenințare 
la adresa păcii și a vieții popoarelor

In mod deosebit, considerăm că trebuie să intensificăm activitatea 
pentru încetarea experiențelor nucleare, avînd în vedere că acestea repre
zintă un grav pericol pentru existența omenirii. încetarea acestor experiențe 
trebuie să fie primul pas în dezarmarea nucleară.

NICOLAE CEAUȘESCU
Mai sînt puține zile pînă la șfîr- 

Situl anului 1986. proclamat in mod 
solemn de Organizația Națiunilor 
Unite, forumul mondial cel mai larg 
și mai reprezentativ. ANUL INTER
NAȚIONAL AL PĂCII și orice re
trospectivă. fie ea și sumară, a im
punătoarelor acțiuni desfășurate cu 
acest prilej pe toate meridianele 
globului — marșuri, mitinguri, de
monstrații de masă, luări de pozi
ție ale oamenilor de cele mai diferite 
orientări politice sau convingeri filo
zofice. documente, moțiuni, rezoluții 
adoptate de numeroase organiza
ții etc. — nu poate să nu pună în 
lumină, ca una din cerințele cu cel 
m^i puternic ecou, necesitatea ur
gentă a încetării fără întîrziere și 
interzicerii definitive a tuturor ex
periențelor nucleare.

Ca expresie a unui înalt spirit 
de răspundere fată de soarta pro
priului popor și a tuturor popoare
lor. față de prezentul și viitorul 
omenirii, secretarul general al parti
dului nostru, președintele Republicii, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
declara, încă in primăvară, la Plena
ra Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste : 
„NE PRONUNȚĂM PENTRU UN 
ACORD GENERAL PRIVIND ÎNCE
TAREA EXPERIENȚELOR NU
CLEARE DE CĂTRE TOATE STA
TELE. CONSIDERAM CĂ ACEAS
TA ESTE PRIMA NECESITATE ȘI 
AR TREBUI SA FIE PRIMUL PAS 
ÎN ACEST AN INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII".

Această poziție consecventă, re
afirmată de conducătorul partidului 
și statului nostru în toate cuvintă- 
rile și expunerile sale, decurge din 
realitățile inexorabile care eviden
țiază consecințele profund negative, 
pe multiple planuri, ale experiențe
lor nucleare. Crearea, dezvoltarea și 
perfecționarea uriașei forțe de dis
trugere reprezentată de cele 55 000— 
60 000 de focoase nucleare care s-au 
acumulat în arsenalele mondiale, su
ficiente pentru a preface întreaga 
planetă într-un deșert de cenușă, 
nu ar fi fost, desigur, posibile fără 
cele peste 1 600 de experiențe atomi
ce efectuate pînă în prezent, inclusiv 
prima experiență de acest gen des
fășurată în vara anului 1945 în de
șertul din New Mexico, care a „pre
fațat" bombardamentele ce aveau 
să șteargă de pe fața pămîntului 
sute de mii de vieți la Hiroshima 
și Nagasaki.

Se cunosc urmările funeste ale 
detonării în atmosferă a dispozitive
lor atomice si cu hidrogen, contami
narea unor vaste suprafețe de teren, 
odiseea tragică a locuitorilor din Bi
kini . ri alte insule ale Pacificului, 
transformate în~ poligoane de testa
re, nenumăratele cazuri de contrac
tare a diferite maladii incura
bile determinate de radiații, in
clusiv în rindul personalului mili
tar participant la experiențe, ploile 
radioactive care au făcut înconju
rul globului ș.a. — incit se poate 
spune cu deplină îndreptățire că ex
periențele atomice reprezintă o sur
să de poluare .din cele mai grave și 
mai serioase a mediului înconjură
tor. o permanentă amenințare la 
adresa Întregului ecosistem planetar.»

Este adevărat că în 1963 a fosț 
semnat Tratatul pentru interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosfe
ră. în spațiul extraatmosferic și în 
apă, dar tot atît de adevărat este că 
nu toate statele posesoare de ar
mament nuclear au aderat la el ; în 
același timp, neintrînd sub incidența 
tratatului, experiențele subterane 
s-au multiplicat vertiginos. în fapt, 
în decursul celor două decenii , și 
mai bine de la semnarea acestui- 
tratat s-au efectuat peste 1 000 de 
explozii experimentale ! Ele au dus 
mai departe și au stimulat cursa 
înarmărilor nucleare, fiind, de fapt, o 
parte componentă a acestora. Tot
odată. ele au subminat grav tratati
vele de dezarmare nucleară din di
ferite foruri de negocieri — în mod 
firesc ridicindu-se întrebarea cît de 
serioase și eficiente pot fi ase
menea tratative dacă. în același 
timp, se experimentează producerea 
de noi arme ? !

în același timp, așa cum arată 
realitățile și' cum susțin și demon
strează numeroși oameni de știință, 
experiențele nucleare, chiar dacă sint 
efectuate în subteran, au serioase re
percusiuni asupra naturii, cu echili
brul ei atît de fragil. In plus, tre
buie avut în vedere faptul că unele

Escaladă neîntreruptă 
și tot mai primejdioasă

• Din 1945 pînă în prezent au fost efectuate peste 
1 600 de experiențe nucleare.

• Ca urmare a acestor experiențe, s-a ajuns la acumu
larea în arsenalele nucleare mondiale a 55 000-60 000 fo
coase, insumînd o forță de distrugere de 20 000 de megatone, 
ceea ce reprezintă de 6 000 de ori totalul explozibilelor fo
losite în cursul celui de-al doilea război mondial.

In spiritul răspunderii 
față de destinele omenirii

„în cadrul procesului de dezar
mare nucleară, încheierea unui 
acord care să interzică testele cu 
arme nucleare are o importanță 
capitală. Prohibirea unor aseme
nea experiențe ar limita in mod 
semnificativ dezvoltarea atit cali
tativă, cit și cantitativă a armelor 
nucleare".

JAVIER PEREZ DE CUELLAR 
secretarul general al'O.N.U.

„In numele supraviețuirii rasei 
umane trebuie să se acționeze 
acum, pină nu este prea tirziu, 
pentru trecerea de urgență la def
ormarea nucleară. Ca primă măsură 
in această direcție trebuie să în
ceteze experiențele nucleare și să 
se înceapă tratative referitoare la 
interzicerea totală și generală a

ROMÂNIA SOCIALISTĂ: multiple acțiuni, demersuri, inițiative constructive 
pe linia interzicerii experiențelor atomice

© In 1963, „Declarația guvernului român 
cu privire la realizarea acordului de interzi
cere a experiențelor nucleare in atmosferă, în 
spațiul extraatmosferic și în apă", militînd 
pentru stricta lui respectare de către toate 
statele lumii, sublinia necesitatea ca interdic
ția să fie extinsă asupra tuturor mediilor.

© Numeroase propuneri și inițiative ale 
României prezentate la O.N.U., inclusiv la se
siunea din acest an, precum și în alte foruri 
internaționale, au in vedere încetarea expe
riențelor nucleare, ca prim pas absolut nece

sar și pe deplin posibil al procesului de 
dezarmare nucleară.

© Țara noastră a salutat instituirea de că
tre U.R.S.S. a unui moratoriu unilateral, pre
lungit în cîteva rînduri, asupra experiențelor 
cu arma atomică, cerind totodată S.U.A. și al
tor puteri nucleare să se alăture acestui mo
ratoriu.
• România consideră imperios necesar să 

se împiedice o escaladare a experiențelor și 
să se facă totul pentru realizarea unui acord 
general de interzicere cît mai grabnică și defi
nitivă a lor.

CHEMARE URGENTĂ LA RAȚIUNE

„PENTRU A ASIGURA VIITORUL COPIILOR NOȘTRI. SA ÎNLĂTURĂM 
SPECTRUL DISTRUGERII NUCLEARE 1" (fotomontaj difuzat de Organiza

ția Națiunilor Unite)

din acește repercusiuni ale testelor 
nucleare subterane nu pot fi apre
ciate decît pe termen lung; chiar în 
condițiile cind știința ar dispune de 
mijloace de cercetare cg mult mai 
perfecționate decît în prezent. De 
pildă, pînă acum nimeni nu poa
te da un răspuns autorizat la în
trebarea dacă experiențele atomice 
subterane, a căror intensitate «e mă
soară pe scările de gradație ale cu
tremurelor, au sau nu, •ți în ce mă
sură, efecte asupra mișcărilor tecto
nice. Să mai adăugăm că întîmplări 
tragice petrecute în acest an au de
monstrat că pină și sisteme tehnolo
gice din cele mai perfecționate se 
pot defecta, cu toate consecințele ce 
decurg de aici.

lor în vederea lichidării depline a 
tuturor arsenalelor atomice".

PHILIP MORRISON
fizician american participant 
la crearea primei bombe 
atomice

„Interzicerea oricăror experiențe 
nucleare este absolut necesară, 
întrucit acestea, chiar dacă sint 
efectuate in subteran, creează un 
pericol grav pentru, sănătatea oa
menilor. Totodată, ele înveninează 
atmosfera internațională, relațiile 
dintre state. De aceea, testele cu 
asemenea arme trebuie să înceteze 
o dată pentru totdeauna."

FRANK BARNABY
directorul Institutului pentru 
cercetări in domeniul păcii 
de la Stockholm (S.I.P.R.I.)

Sursă gravă de poluare a mediu
lui, experiențele atomice reprezintă 
în același timp, vorbind la figurat, o 
sursă tot atît de gravă de „poluare" 
a vieții politice internaționale. A-, 
pare limpede că aceste experiențe 
nu urmăresc un scop abstract, ci 
unul foarte concret și imediat, și 
anume perfecționarea continuă a 
armamentului nuclear existent pen
tru a crea noi tipuri de arme măi 
„eficace", mai ucigătoare. Ele con
stituie o verigă importantă de ex
tindere a înarmărilor nucleare in 
noi și noi medii naturale. Potrivit 
relatărilor presei și chiar unor re
cunoașteri oficiale, actuala serie de 
experiențe din deșertul Nevada ur
mărește testarea și punerea la punct 

Dezideratul unanim al popoarelor
• Peste 30 de milioane de persoane din JAPONIA, țara 

care a fost victima primelor bombardamente atomice, au sem
nat „Apelul de la Hiroshima și Nagasaki", care cere interzice
rea totală a experiențelor nucleare, scoaterea în afara legii 
a tuturor armelor de exterminare în masă.

• Documentul cu privire la politica externă adoptat de 
delegații la Congresul Partidului Liber Democrat din REPU
BLICA FEDERALĂ GERMANIA subliniază necesitatea încheie
rii unui acord prin care să se interzică experiențele nucleare.

• In MAREA BRITANIE, FRANȚA, ITALIA, SPANIA. ȚĂRI
LE NORDICE, ȚĂRILE BENELUX au avut loc mari demonstra
ții, ai căror participanți s-au pronunțat pentru trecerea de 
urgență la negocieri în vederea semnării unui acord în 
acest sens.

© Partizani ai păcii din STATELE UNITE au pătruns în cîteva 
rînduri în perimetrul poligonului de testare din Nevada pen
tru a împiedica desfășurarea experiențelor. Recent, 130 de 
membri ai Congresului american au cerut ca și S.U.A. să in
stituie un moratoriu asupra experiențelor nucleare. în același 
sens, s-au pronunțat 25 laureați americani ai Premiului Nobel.

• Apeluri în direcția realizării unor înțelegeri care să 
ducă la încetarea experimentării de noi arme nucleare au 
fost adoptate de organizații politice și obștești din BRA
ZILIA, ARGENTINA, VENEZUELA, PERU, ECUADOR și alte 
țări ale Americii Latine.

© Cele 13 țări participante la „Tratatul de la Rarotonga”, 
prin care PACIFICUL DE SUD este proclamat zonă denuclea- 
rizată, au cerut sistarea imediată a oricăror experiențe nu
cleare în această regiune.

a unor dispozitive destinate „războ
iului stelelor"; cu alte cuvinte, aces
te experiențe deschid perspectiva 
extrem de primejdioasă a militari,- 
zării, respectiv nuclearizării, spațiu
lui cosmic. Totodată, continuarea 
experiențelor determină accentuarea 
încordării pe plan mondial, duce la 
intensificarea neîncrederii și animo
zităților, înscriindu-se ca o expresie 
nemijlocită a politicii de forță.

Iată temeiurile în virtutea cărora 
România s-a pronunțat și se pro
nunță cu atita hotârîre în favoarea 
încetării imediate și interzicerii ex
perimentării oricăror arme nucleare, 
indiferent de mediul în care ar fi 
efectuate, această poziție constantă 
găsindu-și materializare în multiple 
propuneri și inițiative la O.N.U., la 
Conferința pentru dezarmare de la 
Geneva, in alte foruri internaționale.

în virtutea acelorași temeiuri, țara 
noastră a salutat din primul mo
ment și a sprijinit întru totul mora
toriul unilateral asupra experiențe
lor nucleare instituit de U.R.S.S. și, 
în același timp, a luat poziție împo
triva continuării unor asemenea ex
periențe de către S.U.A. și alte 
state, în prezent, încetarea acesto- 
ta impunîndu-se cu atît mai mult 
în lumina declarației guvernu
lui sovietic, care a anunțat că va 
relua experiențele nucleare dacă 
S.U.A. vor continua asemenea ex
periențe în anul viitor.

în situația creață, România consi
deră că mai este încă timp, că este 
întru totul posibil să prevaleze rea
lismul, spiritul constructiv, să se 
manifeste reținere, luciditate pentru 
a se evita ca evenimentele să alu
nece pe o pantă primejdioasă, cu 
consecințe grave pentru soarta ome
nirii, să se facă totul pentru a se 
ajunge fără întîrziere Ia sistarea și 
interzicerea oricăror experiențe nu
cleare. Interesele păcii, interesele 
tuturor popoarelor impun să nu se 
întreprindă nimic de natură a ac
centua pericolele existente, ci dim
potrivă să nu se precupețească nici 
un efort pentru înlăturarea celor 
existente, pentru realizarea cît mai 
grabnică a unui moratoriu ' general 
dorit și așteptat de popoarele de 
pretutindeni.

Fără îndoială, aceasta ar marca un 
prim și esențial pas pe calea dezar
mării nucleare, ar duce la înlătu
rarea unși teribile amenințări care 
planează asupra omenirii, ar con
tribui în mod însemnat la înseni
narea atmosferei, la destinderea și 
încrederea necesară pentru adop
tarea și a altor măsuri pe linia re
ducerii și opririi cursei înarmărilor, 
într-un cuvînt, ar avea repercusiuni 
din cele mai favorabile asupra an
samblului situației internaționale.

Aceasta ar răspunde speranțelor 
fierbinți ale întregii omeniri ca anul 
ce se încheie, Anul Internațional al 
Păcii, să-și merite cu adevărat nu
mele. să rămînă ca ultimul an în care 
au mai avut loc experiențe atomice, 
să deschidă perspective trecerii la 
înlăturarea primejdiei distrugerii 
nucleare, la făurirea unei lumi a 
colaborării pașnice, fără arme și 
războaie. — așa cum dorește poporul 
român, alături de celelalte popoare, 
și pentru care militează, cu atîta 
dîrzenie și tenacitate.

Romulus CĂPLESCU

Manifestări consacrate 
aniversării Zilei Republicii

In preajma aniversării Zilei Republicii — 30 decembrie — peste 
hotare au loc manifestări în cadrul cărora sînt evidențiate momente de 
seamă din istoria patriei noastre, precum și succesele obținute de poporul 
român. îndeosebi in ultimele două decenii, in activitatea de edificare a 
noii societăți.

MOSCOVA. — M. Chebeleu trans
mite : > La Palatul culturii „Meri
dian", din Moscova, a avut loc o 
seară de concert consacrată celei 
de-'a 39-a aniversări a proclamării 
Republicii în țara noastră. L.D. Ka
zakov. secretar al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S., 
vicepreședinte al conducerii centra
le a Asociației de Prietenie Sovie- 
to—Română (A.P.S.R.), a evocat 
semnificația evenimentului de la 39 
Decembrie 1947, realizările obținute 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, 'în construcția socialistă, 
cursul ascendent al relațiilor româ- 
no-sovietice. Au fost prezenți S.G. 
Scerbakov, ministrul învățămîntului 
al U.R.S.S.. președintele conducerii 
centrale a A.P.S.R.. alți membri ai 
conducerii asociației, reprezentanți 
ai M.A.E. al U.R.S.S., activiști ai 
filialelor A.P.S.R., un numeros pu
blic. A participat, de asemenea, 
ambasadorul țării noastre la Mos
cova.

VARȘOVIA. — La Clubul inter
național al presei, din Cracovia, a 
fost organizată ..Seara culturii româ
nești". Studenții lectoratului de 
limbă română al. Universității Ja- 
gellone au recitat versuri din crea
ția unor cunoscuți poeți români.

PRAGA. — La Casa de cultură 
din Breclav, R.S. Cehoslovacă, se 
desfășoară, în aceste zile, o suită 
de manifestări culturale consacrate 
României. Manifestările au fost

Amplă mișcare pentru încetarea totală 
a experiențelor cu arma atomică

VIENA 25 (Agerpres). — La iniția
tiva mișcării austriece pentru pace, 
în întreaga tară se desfășoară o 
campanie pentru strîngerea de sem
nături pe un document prin care se 
cere încetarea totală a experiențelor 
cu arme nucleare ca un prim pas pe 
calea trecerii la dezarmare.

După cum menționează agențiile 
internaționale de presă, documentul 
a fost semnat pînă în prezent de 
peste 70 000 de persoane.

TOKIO 25 (Agerpres). — Primarii 
orașelor Hiroshima și Nagasaki — 
care au fost distruse de bombele ato
mice lansate asupra lor la sfîrșitul 
celui de-al II-lea război mondial — 
au protestat împotriva experiențelor 
nucleare americane, în telegramele 
lor exprimîndu-se cerința de a se 
concentra eforturile în direcția rea
lizării dezarmării nucleare. Autorii 
telegramelor de protest se pronunță 
pentru trecerea de la politica de 
confruntare la dialog, pentru elimi
narea pericolului nuclear.

HAGA 25 (Agerpres). — Organi
zațiile de luptă pentru pace din 
Olanda au .evidențiat, într-un docu
ment dat publicității la Haga, nece
sitatea încetării, de către toate sta
tele posesoare de arme atomice, a 
oricăror experiențe cu armament nu
clear. Interzicerea acestor teste, se 
arată în document, ar determina o 
încetinire a cursei înarmărilor și, în

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 25 (Agerpres). — La 

Beirut, în perimetrul taberelor de 
refugiați Shatila și Bourj El Baraj- 
neh, au continuat, joi, ciocnirile în
tre milițiile „Amal" și combatanții 
palestinieni. Agenția United Press 
International informează că o forță 
tampon formată din 200 de luptători 
ai milițiilor sunite se află staționată 
în orașul-port Saida, gata pentru a 
fi desfășurată pe înălțimile din a- 
propierea taberelor palestiniene din 
sudul capitalei libaneze. Această 
forță este însărcinată cu suprave
gherea menținerii încetării focului 
în cazul în care va putea fi încheiat 
un acord în acest sens între părțile 
in conflict.

Noi victime ale represiunilor polițienești in R. S. A.
JOHANNESBURG 25 (Agerpres). 

— Continuînd acțiunile represive îm
potriva populației de culoare din 
Africa de Sud„ forțele de ordine au 
omorît, joi, trei persoane în sectorul 
negru.al orașului Bethal — transmi
te agenția France Presse.

Pe de altă parte. în orașul Kwa-

PROGNOZE ECONOMICE
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Potrivit unei prognoze pentru anul 
viitor, publicată de specialiștii de la 
„Bank of America", produsul global 
mondial va crește cu 2.3 la sută, 
depășind doar cu 0,1 la sută pe cel 
realizat in anul 1986. Pentru S.U.A., 
prognoza prevede o reducere cu 0,3 
la sută a volumului producției in
dustriale.

LONDRA 25 (Agerpres). — Po
trivit unui raport al Institutului Na
țional de Cercetări Economice și So
ciale, in Marea Britanie producția 
va înregistra, în 1986, un spor de 2,5 
la sută — comparativ cu 3 la sută, 
cît s-a realizat în anul precedent — 
urmînd ca pînă în 1988 ritmul de( 
creștere să fie, în medie, de circa 
2 la sută.

Totodată, se estimează că rata in
flației va urca de la 3,7 la sută, în
1986, la 5,75 la sută, anul viitor și 
la 6,75 la sută în anul 1988. în același 
timp, balanța de plăți ar urma să 
înregistreze în anul curent un de
ficit de 1,8 miliarde lire sterline, de 
5,6 miliarde lire sterline în 1987 și 
de 7,2 miliarde lire sterline în 1983.

MADRID 25 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă organizată la 
Madrid, ministrul spaniol al econo
miei, Carlos Solchaga. a subliniat că 
bugetul Spaniei pe 1987, adoptat re
cent de parlament, urmărește, între 
altele, combaterea inflației și a șo
majului.

După cum a precizat Solchaga, 
rata inflației va fi redusă de la 9 
la sută, în prezent, la 6 la sută în
1987. Pentru reducerea șomajului, 
flagel care afectează în prezent 20,7 
la sută din totalul populației active, 
vor fi create noi locuri de muncă. 

inaugurate printr-o adunare în ca
drul căreia au fost evocate aspecte 
semnificative din viața social-econo- 
mică și politică a țării noastre, mo
mente de seamă din istoria poporu
lui român. în holul casei de cultură 
a fost vernisată expoziția „Lupta 
pentru independență a poporului 
român reflectată in arta plastică". 
Alte, două expoziții, despre arhitec
tura românească și peisajul nostru, 
sînt itinerate în localități ale raio
nului Breclav.

BRASILIA. — Societatea culturală 
Brazilia—România, din Sao Paulo, a 
organizat o manifestare culturală în 
cadrul căreia au fost evidențiate 
momente memorabile din istoria 
poporului român, precum și reali
zări social-economice ale României 
de azi. Două formații instrumentale 
au interpretat muzică populară și 
clasică românească. Au participat 
oameni de cultură și artă, zjariști, 
un numeros public.

OTTAWA. — La biblioteca Uni
versității McGill, din Montreal, a 
fost deschisă o expoziție de carte 
și imagini din România, ilustrând 
trecutul glorios și realizările pres
tigioase obținute de poporul nostru, 
îndeosebi in ultimele două decenii. 
La loc de cinste se află opere re
prezentative ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, oglindind poli
tica internă și poziția activă în 
viața internațională ale României.

(Agerpres)

special, a creșterii arsenalelor nu
cleare, prin crearea a noi tipuri de 
arme și sisteme de arme tot mai dis
trugătoare, ar exercita o influență 
pozitivă asupra climatului interna
țional și, totodată, ar elibera însem
nate resurse umane și financiare 
care ar putea fi folosite spre binele 
omului și nu spre distrugerea lui.

LONDRA 25 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la Lon
dra, Secretariatul Federației mondia
le a cercetătorilor științifici sublinia
ză necesitatea urgentă a realizării 
unui acord privind încetarea totală 
a oricăror experiențe cu arme nu
cleare. Asemenea teste, se arată în 
document, nu fac decît să alimenteze 
escalada înarmărilor, sporind și mai 
mult pericolele unei catastrofe nu
cleare, ale cărei consecințe ar fi dis
trugătoare pentru întreaga civilizație 
a Terrei.

BERNA 25 (Agerpres). — Progra
mul de activitate al mișcării elve
țiene pentru pace prevede, între al
tele, intensificarea acțiunilor de pro
test împotriva experiențelor cu arme 
nucleare. încetarea totală șl defini
tivă a unor asemenea teste, se arată 
în document, ar constitui un. pas 
deosebit de stimulator care ar con
tribui la crearea condițiilor necesare 
pentru a se trece la adoptarea unor 
măsuri concrete de dezarpoare, cu 
prioritate în domeniul nuclear.

CAIRO 25 (Agerpres). — La Cairo 
au avut loc convorbiri între vicepre- 
mierul și ministrul egiptean de ex
terne, Esmat Abdel Meguid, și Taher 
El-Masri, ministrul iordanian de ex
terne. care efectuează o vizită în 
Egipt. în cadrul discuțiilor au fost 
examinate situația din regiune și ac
țiunile în direcția realizării unui 
consens arab pe planul eforturilor 
menite să ducă la restabilirea păcii 
în zonă prin intermediul unei Con
ferințe internaționale în problema 
Orientului Mijlociu, informează 
agenția K.U.N.A. Au fost, totodată, 
discutate probleme privind reuniu
nea la nivel înalt a Organizației Con
ferinței Islamice, programată pentru 
luna viitoare în Kuweit.

zakhele. lîngă Port Elizabeth, un alt 
reprezentant al populației de culoare 
a fost supus „supliciului colierului", 
practică abominabilă curent folosită 
în acțiunile represive ale autorități
lor polițienești sud-africane. ța 
constă în arderea unei anvelope de 
mașină în jurul gîtului persoanei 
torturate.

JOCURI DE
împrumutat din limba engleză, șt 

păstrindu-i-se același înțeles — 
slujbă, ocupație — cuvîntul „Job“ 
a dobindit, în ultimii ani, o largă 
circulație in R.F.G. Adesea nu se 
mai spune „caut un loc de muncă", 
ci mai nuanțat — „caut un Job". 
Locuri de muncă nu se găsesc insă 
cam de multă vreme la indemîna 
oricui, și, ca să existe, ar trebui 
create ; tendința este, din păcate, 
inversă. Tocmai de aceea, „Job“ a 
devenit un cuvînt „miraculos", 
care trezește solicitanților speran
ța că și-ar putea găsi, dacă nu „un 
loc de muncă", cel puțin, fie și 
temporar, o „ocupație" oarecare.

Nu este de mirare, în aceste con
diții, că proprietarul unei firme de 
specialitate s-a gindit să pregă
tească și să lanseze, in preajma 
sărbătorilor de itfrnă, un nou joc 
de societate, la un preț accesibil 
— vreo 30 de mărci. Și cum să-l 
intituleze ? Simplu : „JOB“. în
scrise pe caseta jocului, cele trei 
litere domină un desen ce repre
zintă ...un grup de șomeri, de di
ferite virste și profesii. Iar de
desubt, o formulă „incitantă", ur
mată de patru mari semne de în
trebare : „Cine reușește să pună 
mina pe o slujbă și s-o menți
nă ????“.

„Joc cu zaruri, -Job- prezintă, 
intr-o formă care se vrea distrac
tivă și antrenantă, cauzele șomaju
lui și posibilitățile combaterii lui"
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I LA SOFIA s-au încheiat lucră

rile sesiunii Adunării Populare a

IR.P. Bulgaria care a adoptat Planul I 
unic de stat privind dezvoltarea I 
tehnico-științifică și economico-so-

■ cială a R.P. Bulgaria în cincinalul | I 1986—1990 și Bugetul de stat pe | 
• anuf 1987. transmite agenția B.T.A.
■ DECLARAȚIE. Secretarul gene- I I ral al Organizației Unității Afri- ] 
• cane (O.U.A.), Ide Oumarou, a dat 

publicității o declarație in care i 
I salută reglementarea diferendului I 

de frontieră dintre Mali și Burkina * 
Fasso, prin intermediul Curții In- 

Iternaționale de Justiție de la Haga. I 
Documentul apreciază acțiunea | 
politică a liderilor celor două țări,

I Moussa Traore și Thomas Sankara, ■ 
ca o contribuție la consolidarea I 
unității pe continent.

ÎNTREVEDERE. La Vientiane a i 
I avut loc o întrevedere intre Kayso- I 
I ne Phomvihane. secretar general ‘ 

al C.C. al Partidului Popular Re- 
Ivoluționar Laoțian. și Alvaro I 

, Cunhal. secretar general al Parti- | 
dului Comunist Portughez, aflat 

I într-o vizită oficială de prietenie în i
Laos. în cursul schimbului de pă- I 
reri privind diferite aspecte ale si- ' 
tuației internaționale actuale a fost I exprimată hotărirea de a intensifi
ca lupta pentru pace, democrație și 
progres social.

I INTERVIU. Primul ministru al 
I landului vest-german Renania de | 

,Nord-Westphalia, Johânnes Rau, | 
I candidat al Partidului Social-De

mocrat la postul de cancelar fede- > 
ral, s-a pronunțat pentru îmbună- I 

Itățirea relațiilor dintre R. F. Ger- ■ 
mania și Uniunea Sovietică — 
transmite agenția T.A.S.S. într-un I 
interviu acordat ziarului ;,Express", | 

Iei a subliniat importanța relațiilor 
sovieto—vest-germane in actuala i 
conjunctură internațională.

I PROIECT DE CONSTITUȚIE. La
I Addis Abeba a avut loc prima reu- I 
• niune a comisiei pentru elaborarea I 
I proiectului de constituție a Etio- 1 

piei. Luînd cuvîntul, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Munci- [ 
toresc din Etiopia, președintele I

I Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu, Mengistu Haile Ma- I 
riam, a arătat că proiectul de con- | 

Istituție va deveni, după aprobarea 
sa în cadrul unui referendum , 
popular, legea fundamentală a I 
țării. I

I REALEGERE. In urma alegeri
lor prezidențiale, Siad Barre a fost | 
reales in funcția de președinte al

I Somaliei pe o nouă perioadă de T 
ani. In favoarea lui au votat 99,9 > 
la sută din alegători.

■ ACCIDENT. La 24 decembrie, Ia I mina „Iasinovskaia — Glubokaia" ■ 
I s-a produs o explozie de gaz metan I 

în urma căreia au fost înregistrate 1 
I victime. Comitetul Central al

P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Sin- I 
prdm și Consiliul de Miniștri ale II 

I U.R.S.S. au exprimat sincere con
doleanțe familiilor și rudelor mi- ■ 
nerilor dispăruți — informează I 
agenția T.A.S.S. Guvernul U.R.S.S. 1 

Iși organele republicane iau măsuri 
pentru acordarea de ajutoare fami- I 
liilor minerilor dispăruți și pentru I 

I lichidarea urmărilor accidentului.
SITUAȚIA DIN SURINAM. Ar- 1 

mata din Surinam a fost pusă în I 
I stare de alertă în urma informa

țiilor potrivit cărora un transport [ 
de arme grele, din exterior, este pe | 

Icale să parvină rebelilor din estul 
țării. „

INUNDAȚII. După cum relatea- I 
ză agenția V.N.A., citind un comu- • 

Inicat al Comitetului pentru preve
nirea calamităților din R.S. Viet- j 
nam, în zilele de la începutul lury 

I decembrie, în partea meridională a
Vietnamului central, s-au produs « 
mari inundații, soldate cu pierderi I 

I substanțiale în vieți omenești și 1 
bunuri materiale. 165 de persoane . 
și-au pierdut viața, numeroase al- I 
tele fiind rănite. Sute de case, I 

I școli, grădinițe și magazine au fost
distruse sau avariate, în timp ce I 
zeci de mii de hectare cu orez și [ 

Ialte culturi au fost acop.erite de 
ape. Pagube importante atr suferit « 
drumurile, digurile și sistemele de I 
irigații. Guvernul a luat măsuri 1 I imediate pentru înlăturarea conse
cințelor calamității — subliniază | 
comunicatul.

| ÎNREGISTRAREA EXPLOZIEI 
UNEI „SUPERNOVE". Un grup de I 
astronomi de la Laboratorul Ber- [ 

Ikeley din S.U.A. au declarat că au 
reușit să înregistreze explozia unei t 
„supernove" aflată la 230 milioană 
ani-lumină de Pămînt. Steaua res- 1 
pectivă, au spus ei, se află in 
constelația Eridanus. Prima imagi- I 
ne a acestei explozii gigantice a [ 

fost înregistrată de un telescop al 
California.

| Universității

SOCIETATE...
— scrie revista „DER SPIEGEL", 
citind din prospect regulile de des
fășurare : doi sau trei jucători — 
incepind de la 12 ani in sus '— tre
buie să'dirijeze „traiectoria" a trei 
muncitori pină la data pensionării. 
„Cine se arată prea egoist (?!) ris
că să cunoască șomajul de lungă 
durată" — precizează prospectul, 
iar jucătorul respectiv pierde parti
da. Ce înseamnă... egoism, in acest 
caz, nu se explică.

Si recunoaștem, sint aspecte deo
sebit de instructive pentru un sim
plu joc de societate I Mai întii. 
cunl spune revista citată, în loc să 
tot „caute îndelung șl fără speran
țe un loc de muncă, vest-germanii 
pot acum să se antreneze acasă, la 
masa din sufragerie". O manieră 
nouă, intr-adevăr, originală, de... 
calificare într-o profesiune. Si, pen
tru aceasta, se sugerează că e bine 
să te „antrenezi" din timp, de la 
virsta de 12 ani.

E dificil de anticipat ce rețetă va 
realiza fabricantul noului joc de 
societate prin vinzarea respectivu
lui joc. Virtual clientela este asi
gurată : peste 2 milioane de cum
părători. vital — și de nevoie — 
interesați.

Pentru care jocul respectiv nu-l 
deloc ...de joacă. Deși jocul este, 
intr-adevăr, de societate... -

P. STANCESCU
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