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ÎN SPIRITUL ORIENTĂRILOR Șl SARCINILOR CUPRINSE
IN CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In noul an agricol - producții mult mai mari, 
pe măsura marilor posibilități ale agriculturii

noastre socialiste!
4

sărbătorim împlinirea a 25 de ani de la 
cooperativizare, prin obținerea unor 

prin a deschide noi perspective pentru

1986

Bogat bilanț de înfăptuiri
in primul an

în anii Republicii

ÎN INVESTIȚII:
orientare fermă spre modernizarea 
economiei și creșterea eficienței

o intil-

Să facem astfel îneît să 
victoria uneia din revoluții, de 
producții-record în anul viitor, 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor Congresului al XIII-Iea în agricultură, 
pentru înfăptuirea noii revoluții agrare!

NICOLAE CEAUȘESCU
Ește cunoscută consecvența cu 

care urmărește conducerea parti
dului, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
soluționarea în cele mai bune 
diții a tuturor problemelor de 
depind sporirea continuă a 
ducției agricole, dezvoltarea și 
dernizarea acestei ramuri de 
a economiei naționale, 
nuitatea și consecvența 
preocupări se înscrie și __
lărgită a Consiliului Național _ 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului, rostită la Încheierea 
lucrărilor plenarei, 
rea profundă a 
tualei etape de 
agriculturii, prin 
ță partinică și 
luționar în care 
lizate activitatea și 
ținute în agricultură, prin clarvi
ziunea cu care au fost definite 
căile și modalitățile concrete de 
acțiune pentru înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, consti
tuie un document programatic al 
activității tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, un îndreptar 
pentru toți lucrătorii ogoarelor in 
perfecționarea continuă a întregii 
activități consacrate realizării pro
ducțiilor vegetale și animale sta
bilite pentru 1987 și în următorii 
ani ai acestui cincinal.

con- 
care 
pro- 
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prin examina- 
problemelor ac- 

dezvoltare a 
Înalta exigen- 
spiritul revo- 
au tost ana- 
rezultatele ob-

Subliniind că 
rezultatele bune 
crătorii ogoarelor și în mod deose
bit de unitățile distinse în acest 
an cu titlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare", marchează un mo
ment de cea mai mare importanță 
în dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste, secretarul general a in
sistat asupra cerinței majore de 
a se acționa mai ferm și mai per
severent pentru ridicarea nivelului 
general de organizare și de efi
ciență a activității fiecărei uni
tăți, astfel incit încă din anul vi
itor să se treacă la generalizarea 
metodelor și procedeelor care au 
asigurat acele niveluri înalte de pro- 

• ducție specifice unei agriculturi in
tensive, niveluri pe care le presu
pune de fapt înfăptuirea o- 
biectivelor noii revoluții a- 

•grare. Din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din dezbaterile 
plenarei se desprinde cu toată cla
ritatea ideea că agricultura noas
tră socialistă dispune astăzi de 
toate posibilitățile de a obține pe 
ansamblu producții mult mai mari 
chiar decît cele realizate în 1986, 
an in care, se știe, s-a obținut o 
producție record, de peste 28 mi
lioane tone cereale, cea mai mare 
recoltă din istoria țării. Avem pen
tru aceasta o serioasă bază de por
nire in rezultatele cu adevărat de 
excepție obținute in 1986 de cele 
150 de unități distinse cu înaltul 
titlu de „Erou al Noii Revoluții

anul 1986, prin 
obținute de lu-

Agrare". Iar dacă ar fl să des
prindem factorul hotărîtor al reu
șitei acestor unități, fără îndoială 
acesta îl constituie munca bine or
ganizată, priceperea și abnegația 
cu care au pornit oamenii de aici 
la realizarea sarcinilor ce le revin. 
Așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, recoltele de 
peste 8 000 kg grîu la hectar, 9 000 
kg orz, 25 000 kg porumb, precum 
și producțiile mari obținute la 
lelalte culturi și în zootehnie 
monstrează marile posibilități 
agriculturii noastre socialiste, 
zervele mari de care dispune 
ceasta ramură pentru sporirea con
tribuției ei la realizarea 
național, la creșterea 
țării.

Concluzia esențială 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este că agricul
tura noastră dispune de mari re
zerve de sporire a producției ve
getale și animale. Referindu-se la 
recoltele bune și foarte bune ob
ținute de multe unități chiar în 
condițiile climatice mai puțin fa
vorabile din acest an și atrăgînd. 
atenția că în alte unități situate în 
județe care, dispun de mari su
prafețe amenajate pentru irigații 
s-au obținut recolte mici, cu mult 
sub posibilități, secretarul general 
a pus în evidență cerința generali
zării metodelor agrotehnice și or
ganizatorice pe care le recomandă 
cercetarea științifică și mai ales
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Silviculturii si Gospodăririi Apelor
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Zalău. Stau față în față două istorii, două acte de iden
titate distincte ale unui oraș cu tradiții multiseculare.

O industrie locală — citeva cooperative meșteșugărești, 
citeva distilării de rachiu, o fabrică de cărămidă și o in
dustrie ușoară de neinvidiat — ținea Zalăul pe linia de 
plutire a tirgurilor prăfuite in care negustorii, de te miri 
ce mărfuri, iși betonau case la parter după pungă și după 
lipsa lor de gust arhitectural. De altfel, strada Princi
pală sau vederea de ansamblu a vechiului Zalău, imor
talizată in fotografii de epocă, sînt ilustrative. Doar pei
sajul natural înviora cenușiul acestei urbe. Iată dar pe 
scurt ce cuprinde primul act de identitate al orașului. Al 
doilea act de identitate ? înseamnă renașterea Zalăului, 
după 1968, o dată cu împărțirea administrativ-teritorială 
a țării. E replica acestui prezent impetuos dată trecutu- 
.ui. Lingă vechea cetate Porolissum, conservată de-a lun
gul timpului, cetatea industriilor cu 14 întreprinderi re
publicane. Implementarea industriilor a dus Ia explozia 
urbanistică. Ce nu s-a construit in secole, s-a construit 
în mai puțin de două decenii. Orașul și-a schimbat ra
dical fizionomia : prip numeroasele edificii edilitar-gos- 
podărești, printr-o solidă bază materială privind ocroti
rea sănătății, printr-o puternică dezvoltare a construc
țiilor cultural-sportive.

Edificii moderne într-o arhitectură nouă, curajoasă, au 
început să contureze orașul modern de sub Meseși.

ce- 
de- 
ale 
re- 
a-

venitului 
avuției

desprinsă

experiența unităților fruntașe, 
chidarea grabnică 
au generat stările 
gative. Secretarul 
tidului a jalonat 
recțiile și modalitățile concrete în 
care trebuie să se acționeze pentru 
ca anul 1987 să marcheze o Îmbu
nătățire radicală, să determine o 
atitudine de înaltă răspundere în 
toate unitățile, la nivelul tuturor 
verigilor organizatorice din agri
cultură.

In această largă cuprindere a 
marilor probleme ale agriculturii, 
cuvintarea secretarului general al 
partidului, străbătută de un în
flăcărat spirit înnoitor, cristalizea
ză obiectivele activității viitoare a 
oamenilor muncii din acest sector 
prioritar al economiei naționale. 
In mod deosebit a fost subliniat 
faptul că și în 1987 în centrul ac
tivității oamenilor muncii din agri
cultură trebuie să se afle creșterea 
puternică a producției de cereale, 
al cărei nivel trebuie să atingă 
ce! puțin 32 milioane tone, a pro
ducției de plante .tehnice, horticole 
și zootehnice. Pornind de la rezul
tatele pe care le-am obținut în 
acest an in multe unități și in ju
dețul Olt de la baza tehnico-ma- 
terială, inclusiv semințele, de care 
dispunem — arăta secretarul ge
neral al partidului — se poate 
spune că avem tot ce este necesar

a cauzelor 
de lucruri 
general al 
cu claritate di-

(Continuare în pag. a IV-a)

Există o imagine pe care ne-am obișnuit să 
nim la tot pasul : imaginea șantierului, in permanentă 
aflat sub tensiunea unei activități dinamice, fremătă
toare. Aserțiunea „țara intreagă este un vast șantier" 
a ieșit de mult din rindul metaforelor, exprimînd in 
termenii cei mai exacți chiar realitatea de sub ochii 
noștri. A construi a devenit de-a lungul anilor verbul- 
simbol, cuprinzător și definitoriu pentru înfățișarea și 
opțiunile României socialiste. Treptele pe care le suim 
in toate domeniile creației materiale și spirituale, pro
gresele impresionante realizate de țara noastră pe toate 
planurile dezvoltării sale economice și sociale sînt indi
solubil legate de înfăptuirea sistematică a unor ample 
programe de investiții.

Sub acest aspect, anul pe care-l vom încheia peste 
puține zile este departe de a constitui, pentru activi
tatea de investiții, un simplu an de legătură intre două 
cincinale. Dimpotrivă, a fost anul unor sarcini deosebit 
de complexe și mobilizatoare, expresie a continuității, 
a opțiunii ferme a partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea 
unei politici consecvente și susținute in acest domeniu 
de importanță majoră al economiei naționale. In acest 
an ca și in întregul cincinal, majoritatea noilor obiec
tive sînt destinate modernizării structurilor din ramu
rile hotăritoare ale economiei, precum și dezvoltării 
bazei energetice de materii prime a țării, valorifi
cării superioare a resurselor de materii prime, pro
ducerii de materiale și materii prime necesare redu
cerii importurilor și sporirii exportului. Am investit 
fonduri 'însemnate in agricultură pentru realizarea unor 
vaste programe de irigații, desecări, îndiguiri și îmbu
nătățiri funciare, pentru creșterea recoltelor și dez
voltarea zootehniei. Am investit, de asemenea, in ști
ință. invățămint și cultură pentru înflorirea multi
laterală a personalității umane, pentru o nouă calitate 

, a muncii și a vieții fiecăruia dintre noi. Am investit 
in construcția de locuințe, remodelind din temelii, chi
pul unor orașe și localități, pentru sporirea continuă a 
gradului nostru de confort și civilizație. Prin însăși 
structura sa, programul de investiții din acest prim an 
al actualului cincinal reflectă concludent unitatea inse
parabilă între progresul economic accelerat al tării și 
creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii — 
țelul suprem al întregii politici a partidului nostru.

Veștile primite aproape zilnic la redacție ne-au în
tregit imaginea tonifiantă a eforturilor stăruitoare, 
pline de pasiune și pricepere, depuse de puternicul 
detașament al oamenilor muncii din unitățile de 
construcții-montaj, din institutele de cercetare, ingi
nerie tehnologică și proiectare, din întreprinderile 
furnizoare de utilaje și producătoare de materiale de 
construcții pentru îndeplinirea in cele mai bune con
diții a sarcinilor ce le-au fost încredințate. Zeci și 
zeci de obiective și capacități noi, cele mai multe în 
domenii ale tehnicii de vîrf, au fost conectate la 
pulsul unei activități productive moderne, dinamice, 
eficiente. Un amănunt semnificativ : un mare număr 
dintre ele, printre care noi capacități la Întreprin
derea de utilaj tehnologic din Bistrița, la întreprin
derile „Republica" din Capitală. „Steaua electrică" din 
Fieni, metalurgică din Iași, de tricotaje din Tirgu Jiu, 
au inceput să producă cu multe luni inainte de ter
menul planificat. Argument incontestabil al experien
ței bogate acumulate de constructori și montori, a ba
zei tehnico-materiale puternice de care dispune indus
tria noastră, a potențialului atins de institutele de 
proiectare. Dar, mai ales, al faptului că fiecărui factor 
angajat in procesul de realizare a investițiilor ii este 
limpede că organizarea temeinică a propriei sale acti-
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Lecția istoriei, lecție nepieritoare
pentru prezent și

încă un an se apropie de final : 
1986. Gindurile se îndreaptă, acum, 
tot mai mult, către anul ce vine. 
Sentimentul viitorului, prezent cli
pă de clipă în conștiința poporului 
nostru, se manifestă cu mai mare 
intensitate în aceste momente. 
Acum, in pragul anului 1987, ne fa
cem urări să ne fie munca rodnică, 
să ni se împlinească dorințele, as
pirațiile, să avem belșug in case și 
în țară. Sîntem pe deplin convinși 
că toate aceste urări se vor înfăp
tui, că le vom regăsi în remarca
bilele valori materiale și spirituale, 
în realizările ce vor încununa 
munca poporului român, sub con
ducerea partidului, de-a lungul în
tregului an 1987. Iar această con
vingere se întemeiază pe date con
crete. pe calcule precise. Imaginea 
anului ce vine îi este înfățișată na
țiunii noastre ca un ansamblu de 
obiective concrete, de ordin tehnic 
și economic, politic și social, ce se 
constituie intr-un cutezător pro
gram de muncă și de viață. Un 
program la a cărui elaborare a par
ticipat, practic, în cadrul sistemu
lui democrației noastre muncito
rești revoluționare, întregul popor. 
Și a cărui înfăptuire va fi opera 
întregului popor.

Stăruie . cu putere in conștiințe 
ecourile cuvîntărilor rostite in pra
gul acestui sfirșit de an, în cadrul 
plenarei Comitetului 
partidului, al celor 
foruri democratice

Central al 
mai înalte 
din patria

7

viitor

!
au fost puse în funcțiune

PESTE 300
CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

IMPORTANTE

vități. îndeplinirea riguroasă a sarcinilor încredințate 
este singura cale de progres rapid, de sporire a pu
terii economice și dezvoltare a tării — temelia solidă 
a creșterii continue a nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor.

(PUBLICĂM IN PAGINA A IV-A secvența din 
bilanțul muncii depuse în acest an pe șantiere, as
pecte ale preocupărilor permanente vizînd reali
zarea noilor obiective de investiții în termene cit 
mai scurte și în condiții de înaltă eficiență eco
nomică).

Laudă muncii
și hărniciei

an. 
de

noastră, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sînt jalonate, 
în aceste luminoase expuneri, mă
rețe și clare direcții de acțiune 
pentru anul 1987, pentru ceilalți ani 
ai- actualului cincinal, pină in 1990 
și in perspectivă, spre orizontul 
2 000. Toate aceste programe se în
temeiază pe înfăptuirile de pînă 
acum, din anii Republicii, ai noii 
epoci istorice deschise de Con
gresul al IX-lea, din anul pe care 
îl încheiem în aceste zile. Și se în
temeiază, în același timp, pe capa
citatea de muncă și de creație a 
poporului nostru, pe voința sa fer
mă de a asigura progresul continuu 
al patriei. Aceste idei, teze, orien
tări, de o deosebită valoare teore
tică și practică, sînt concretizate în 
planul național unic pe 1987.

Hotărîriie istorice ale celui de-al 
XIII-Iea Congres prefigurează 
imaginea impresionantă a Româ
niei de miine. In fața acestei ima
gini sîntem îndemnați să ne com
parăm cu viitorul. Să comparăm 
înfăptuirile din prezent cu preve
derile pentru anii ce vin. Să ne 
rostuim munca, in întreprinderi in
dustriale, pe ogoare, în unități de 
cercetare științifică și de învăță- 
mînt, in toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale din țara noastră, în 
temeiul raportului dintre ceea ce 
realizăm în fiecare clipă și obiecti
vele pentru 1990 sau pentru 2000. 
Pentru că trebuie să cunoaștem 
continuu la ce nivel ne situăm, față

de aceste cote ale viitorului, pe pla
nul productivității muncii, al cali
tății produselor, al valorificării re
surselor materiale și umane. Docu
mentele partidului nostru prevăd 
ca România să devină, pînă în anul 
1990, țară mediu dezvoltată din 
punct de vedere economic și social, 
iar pină în anul 2000 să se înscrie 
între țările dezvoltate ale lumii. Să 
fie deci țară socialistă industrial- 
agrară multilateral dezvoltată. 
Dar, așa cum reiese cu lim
pezime din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aceste obiecti
ve vor putea fi cu adevărat reali
zate nu prin simpla așteptare a 
momentului încheierii actualului 
cincinal sau a sfirșitului de secol, 
ci prin muncă rodnică desfășurată 
zi de zi. Măsurînd continuu cît mai 
avem de înfăptuit pînă Ia ceea ce 
ne-am propus. Și acționînd pe toa
te planurile, cu toate forțele, pen
tru a înfăptui într-adevăr ceea ce 
ne-am propus. Cu astfel de gînduri 
întîmpină poporul român anul 
1987. Și cu hotărîrea fermă de a da, 
in noul an, întreaga măsură a gîn- 
dirii lui creatoare, a propriei sale 
capacități de muncă, de creație.

Așa cum deseori a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, istoria 
eroică a patriei și a partidului, în
temeiată pe o relație logică de

Adrian VAS1LESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Zile de sfirșit de 
zile de bilanț, zile 
socotire a roadelor, tn 
semn de prețuire a ce
lor mai buni dintre cei 
mai buni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul 
Partidului 
Român, 
Republicii 
România, 
vineri inaltul titlu de 
„Erou al Noii Revolu
ții Agrare" unor uni
tăți agricole socialiste 
și de cercetare din 
agricultură pentru re
zultate deosebite. Este 
incă una dintre dove
zile prețuirii pe care 
partidul nostru, secre
tarul său general o 
acordă celor ce oste
nesc pentru piinea ță
rii, celor ce, cu nesfir- 
șită abnegație, cu 
profund devotament, 
muncesc din zori șt 
pînă în noapte pentru 
a-și face, simplu, da
toria față de popor, 
față de patrie.

„Sfintă muncă e a- 
ceea ce răsplata-n 
ea-și găsește" scria 
poetul in alte condiții 
sociale, vorbind, și 
atunci, despre bucuria 
de a munci, de a crea, 
despre sentimentul de

general al 
Comunist 

președintele 
Socialiste 

a inminat

satisfacție pe care il 
incearcă truditorul față 
in față cu ceea ce au 
izvodit miinile și min
tea sa. Chiar și 
atunci... Dar astăzi, 
cind munca este ur
marea firească a li
bertății și generatoare 
de libertate, in socie
tatea socialistă româ
nească, societatea ce
lor ce muncesc, condu
să de cei ce muncesc, 
răsplata muncii se află 
in ea însăși și se află 
in .cinstirea pe care o 
acordă întregul popor 
celor mai buni munci
tori. Este singurul cri
teriu care ierarhizează 
valorile — și este fi
resc să fie așa, este fi
resc ca noi să-i recu
noaștem și să-i cinstim 
ca atare pe cei mai 
buni dintre noi, după 
muncă.

înaltele titluri acor
date in aceste zile răs
plătesc munca. 
neprecupețită, 
dăruită, făcută 
mele 
gind : 
bine ! 
aspră, 
diții neprielnice a ță
ranilor, a tuturor celor 
ce ostenesc pe ogoa
rele patriei, munca fă-

Munca 
munca 
in nu- 
singur 
și mai

unui 
mai mult 
Munca adeseori 
adeseori in con-

cută cu înverșunare, 
cu indirjire. pentru a 
smulge materiei mai 
mult decît ieri și mii
ne, mai mult decit as
tăzi.

înaltele 
plătesc 
răsplătesc 
răsplătesc 
nea. A munci astăzi, 
in România, înseamnă 
a munci științific, a 
învăța tot timpul, a 
alfa, in fiecare zi, ac
tivitatea foarte concre
tă cu gindirea, Tot mal 
mult — și dovezi grăi
toare intîlnim la tot 
pasul — munca fizică 
și munca intelectuală 
iși șterg granița dintre 
ele. Tot mai mult, 
determinantă in obți
nerea unor mari pro
ducții este cantitatea 
de gind, de cunoștințe 
avansate, de chibzuin
ță. Tot mai mult 
direa produce.

Înalta 
plătește 
negația 
dovedit, 
lor, că

titluri răs- 
competența, 
inteligența, 
ințelepciu-

gin-

răs- 
ab- 
au

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE —

cinstire 
dăruirea, 
celor ce 

prin faptele 
nimic nu este

Georqe-Radu 
CH1ROVICI

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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HOTĂRÎRE-CHEMARE
a Plenarei lărgite a Consiliului Național al Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor
întrunit tn ședință plenară lărgită, în 

zilele de 25—25 decembrie 1986, Consiliul 
Național al Agriculturii. Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor a 
analizat, in lumina aprecierilor, indicații
lor și ideilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la cel de-al 
III-lea Congres al țărănimii, precum și in 
cuvintarea rostită cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei reooltei", rezultatele obținute in pri
mul an al actualului cincinal, in aceste 
ramuri și sectoare și a stabilit cu inaltă 
răspundere sarcinile ce revin din planul 
și programele pe anul 1987 în vederea rea
lizării în bune condiții a obiectivelor 
trasate de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului pentru înfăptuirea noii revoluții 
agrare — factor hotărîtor pentru dezvol
tarea generală a României, pentru ridica
rea bunăstării materiale și spirituale a po
porului.

Plenara a dezbătut și aprobat Raportul 
privind activitatea desfășurată de Consi
liul Național al Agriculturii. Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor în 1986 și măsurile ce se impun 
pentru realizarea planului pe anul 1987 ; 
Programul de măsuri cu privire la pregă
tirea și desfășurarea campaniei agricole 
de primăvară; Programul cu privire la or
ganizarea teritoriului, asolamentelor și 
creșterea fertilității solului; Programul pri
vind creșterea cu 320 000 hectare a supra
feței arabile în cultură în anul 1987; Pro
gramul de măsuri pentru punerea in func
țiune a capacităților de irigații, prevăzu
te în planul de cultură pe anul 1987, mă
suri cu privire la realizarea integrală a 
suprafeței de 650 000 hectare amenajări 
pentru irigații in 1987, precum și a celor
lalte lucrări de desecări și combaterea ero
ziunii solului; Programul pentru însămîn- 
țarea și supraînsămînțarea unei suprafețe 
de 1 milion hectare pajiști naturale și cul
tivarea a 1,2 milioane hectare cu furaje, 
din care 1 milion hectare teren arabil și 
200 000 hectare în pajiști naturale; Progra
mul de creștere a efectivelor de animale 
pentru asigurarea exportului, a aprovizio
nării Capitalei și a programelor județene 
de autoaprovizionare; Programul de con
tractări și achiziții de animale și produse 
agricole de la gospodăriile populației; Pro
gramul privind realizarea fondului cen
tralizat de produse agroalimentare șt a re
zervei de stat; Programul industriei ali
mentare pe anul 1987; Programul de împă
durire pe anul 1987; Programul de gospo- 
dărire a apelor pe anul 1987.

Intr-o deplină și entuziastă unanimita
te, participanții la plenară și-au exprimat 
adeziunea totală la politica internă și ex
ternă a partidului ți statului nostru și au 
adus un înflăcărat ■ omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit și 
■timat al națiunii .noastre, genialul ctitor 
al României moderne, „Eroul Noii Revolu
ții Agrare", a cărui contribuție determi
nantă la elaborarea și înfăptuirea planu
rilor și programelor de dezvoltare econo- 
mlco-socială a țării constituie chezășia 
progresului multilateral al. patriei noastre 
socialiste, a afirmării ei tot mai puternice 
in rîndul statelor libere, independente și 
demne ale lumii. Participanții la plenară 
au reafirmat întreaga recunoștință, profun
da lor gratitudine față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru grija permanen
tă pe care o acordă dezvoltării continue 
a acestor importante ramuri și sectoare ale 
economiei naționale, creșterii contribuției 
lor la sporirea avuției patriei, la ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al în
tregului popor. Participanții Ia plenară au 
dat o inaltă apreciere preocupării perma
nente a conducătorului iubit al partidului 
și statului nostru pentru perfecționarea 
continuă a formelor și metodelor de parti
cipare a maselor Ia conducerea societății, 
pentru adîncirea democratismului orîndui- 
rii noastre socialiste.

Au fost, totodată, exprimate sentimen
tele de profund respect și aleasă prețuire 
fată de tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, proeminentă personalita
te a vieții noastre politice, științifice și 
culturale, ilustru savant de reputație mon
dială. pentru întreaga activitate depusă cu 
înalt devotament în slujba patriei, parti
dului și poporului, pentru contribuția deo
sebită la elaborarea și înfăptuirea planu
rilor și programelor de cercetare științifică 
la dezvoltarea economi co-socială a tării.

Plenara dă o deosebită apreciere magis
tralei cuvintări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor 
plenarei pe care o adoptă ea mobilizator 
program de muncă și acțiune revoluțio
nară. menit să stea la baza întregii activi
tăți a tuturor celor ce lucrează In agri
cultură. industria alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelor.

însusindu-și pe deplin sarcinile. Indica
țiile și orientările cuprinse în acest docu
ment de excepțională însemnătate, parti- 
ripanții la plenară se angajează. In numele 
tuturor oamenilor muncii din agricultură, 
industria alimentară, silvicultură și gospo
dărirea apelor, să acționeze cu fermitate 
șl înalt spirit de răspundere pentru lichi
darea grabnică a lipsurilor și neajunsurilor 
manifestate în unele Unități și județe, pen
tru perfecționarea întregii activități, astfel 
Incit planul și programele ce revin acestor 
ramuri și sectoare să fie îndeplinite exem
plar. în conformitate cu hotăririle Con

gresului al XIII-lea al partidului, cu ce
rințele noii revoluții agrare, care presupu
ne transformarea generală a felului de 
muncă, de viață și de gindire al țărănimii 
noastre cooperatiste, realizarea unei pro
ducții agricole în măsură să satisfacă din 
plin necesitățile de consum ale întregului 
popor, precum și alte cerințe ale economiei 
naționale.

In spiritul indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al partidului, 
plenara cere Ministerului Agriculturii, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organelor agri
cole județene, conducerilor unităților și 
cheamă pe toți mecanizatorii, specia
liștii, întreaga țărănime să acționeze 
cu hotărire pentru ca anul 1987 să 
marcheze o îmbunătățire radicală a în
tregii activități, să determine o nouă 
atitudine, de inaltă răspundere și exi
gență, pentru respectarea neabătută a 
normelor de executare a lucrărilor 
agricole, o hotăririlor de partid și 
legilor țării privind organizarea și des
fășurarea activității in agricultură. 
Plenara adresează chemarea de a se 
face totul pentru folosirea cu randa
ment maxim a pămintului, factorul de
cisiv, fundamental al producției agrico
le, bun al întregului popor, pentru uti
lizarea cu eficiență sporită a bazei 
tehnico-materiale și aplicarea cu stric
tețe a tehnologiilor adecvate, pentru 
înfăptuirea exemplară a programului 
de pregătire și desfășurare a campa
niei agricole de primăvară, astfel incit 
în anul 1987 să obținem cele mai mari 
producții agricole din istoria țării. 
Plenara pune in fața țărănimii, a tu
turor lucrătorilor ogoarelor necesitatea 
realizării unei profunde schimbări in 
gindirea și atitudinea față de pămint 
și cere să se acționeze cu fermitate 
pentru ca nici un metru pătrat de 
pămint să nu rămînă nelucrat, pentru 
îngrijirea corespunzătoare a acestuia 
în vederea obținerii unor producții de 
cereale și plante tehnice tot mai mari, 
precum și asigurarea unei puternice 
baze furajere.

Datorită eforturilor materiale si finan
ciare deosebite făcute de statul nostru 
socialist a fost realizat un amplu program 
de irigații și de Îmbunătățiri funciare, ur- 
mînd ca pină în anul 1990 să se ajungă la 
5.5—6 milioane hectare irigate și să sș 
efectueze lucrări de desecare și combatere 
a eroziunilor pe mari suprafețe.

Plenara cere Ministerului Agriculturii, 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Consiliului Na
țional al Apelor, consiliilor populare, 
conducerilor unităților agricole, tuturor 
organelor și instituțiilor centrale și lo
cale, cărora le revin răspunderi in con
servarea și ridicarea capacității pro
ductive a pămintului, cit și in buna 
gospodărire a apelor, să întreprindă 
toate măsurile tehnice și organizatori
ce in scopul mobilizării forței de muncă 
necesare și folosirii integrale a utilaje
lor, astfel incit întreaga suprafață 
prevăzută pentru irigații in 1987 să fie 
amenajată și recepționată la termenele 
stabilite. Cu aceeași atenție se va 
urmări efectuarea la timp și in con
diții de calitate a celorlalte lucrări de 
îmbunătățiri funciare.

Plenara cere, de asemenea, să fie 
luate măsurile necesare pentru folo
sirea in mod corespunzător a tuturor 
sistemelor de irigații, astfel ca, indife
rent de condițiile climatice, să se obți
nă producții agricole mari, sigure și 
stabile.

Plenara subliniază că un mijloc de cea 
mai mare importanță pentru creșterea po
tențialului productiv al solului, pentru 
sporirea producțiilor de cereale, plante teh
nice, legume și celelalte culturi îl repre
zintă realizarea lucrărilor de fertilizare a 
terenurilor.

Pornind de la această apreciere, 
plenara pune în fața organelor agri
cole, conducerilor de unități și specia
liștilor sarcina de a acționa in vederea 
cunoașterii structurii și cerințelor solu
lui și a organiza temeinic acțiunea de 
fertilizare, scarificare și amendare, în
deosebi cu îngrășăminte organice. 
Plenara cheamă pe toți locuitorii sate
lor să participe activ la acțiunea de 
fertilizare a terenurilor agricole cu în
grășăminte naturale, organice, acor- 
dind o atenție prioritară suprafețelor 
destinate culturilor intensive de po
rumb, plante tehnice, legume, precum 
și plantațiilor vitipomicole.

Participanții Ia plenară apreciază că 
agricultura noastră dispune de un puternic 
parc de tractoare și mașini de mare randa
ment, de alte dotări tehnice care pot asi
gura efectuarea la timp și la un înalt ni
vel tehnic a tuturor lucrărilor agricole.

Plenara cere Ministerului Agricultu
rii, Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Organelor agri
cole județene, consiliilor unice agro
industriale, stațiunilor de mecanizare 
a agriculturii, conducerilor unităților 
de producție și specialiștilor să ia 
toate măsurile tehnico-organizatorice 
pentru utilizarea cu randament maxim 
a tractoarelor și celorlalte mașini agri
cole in vederea realizării in bune con
diții și la timp a tuturor lucrărilor din 
cimp, din vii și livezi, precum și pen
tru transportul operativ și fără pier
deri al produselor agricole.

Plenara cheamă, in același timp, 
mecanizatorii din unitățile agricole să 
facă totul pentru buna întreținere și 
folosire a utilajelor ce le-au fost în
credințate, pentru economisirea ener
giei electrice și a combustibililor, re
cuperarea, recondiționarea și refolo- 
sirea pieselor și altor materiale. Ple
nara apreciază că se impune să se 
acționeze cu fermitate și spirit revo
luționar pentru întărirea ordinii, disci
plinei și răspunderii in muncă, astfel 
incit să se asigure executarea tuturor 
lucrărilor la timp și la un inalt nivel 
calitativ.

Plenara subliniază că și în anul viitor în 
centrul activității din agricultură trebuie 
să se situeze obiectivul creșterii puternice 
a producției de cereale, astfel incit să se 
obțină o producție de cel puțin 32 milioane 
tone. O atenție deosebită va fi acordată 
înfăptuirii programelor speciale privind 
dezvoltarea legumicultorii, în scopul ob
ținerii în actualul cincinal a circa 250—300 
kg legume pentru fiecare locuitor al țării, 
precum și a programelor privind moderni
zarea și dezvoltarea intensivă a viticultu
rii și pomiculturii. asigurindu-se. pe aceas
tă cale, creșterea substanțială, pină In 1990, 
a producției de struguri și fructe. De ase
menea. trebuie să se acționeze nentru spo
rirea recoltelor de floarea-soarelui, cartofi, 
soia, in și cînepă.

Plenara adresează specialiștilor, tu
turor lucrătorilor ogoarelor chemarea 
de a acționa pentru pregătirea temei
nică și executarea la timp a tuturor 
lucrărilor, respectarea riguroasă a 
tehnologiilor, a densităților optime 
stabilite pentru fiecare cultură, între
ținerea și recoltarea lor corespunză
toare in vederea obținerii, in anul 
1987, a unor producții record, In de
plină concordanță cu obiectivele noii 
revoluții agrare.

Plenara cere specialiștilor șl lucră
torilor din legumicultura, viticultură șl 
pomicultură să ia toate măsurile ce se 
impun pentru realizarea unor culturi 
intensive, sporirea randamentului la 
hectar, in condițiile unei eficiențe eco
nomice maxime.

Insușindu-și Intru totul aprecierea 
secretarului general al partidului po
trivit căreia in condițiile suprafeței 
arabile limitate de care dispune țara 
noastră singura cale de satisfacere a 
cerințelor economiei naționale și a 
consumului o constituie agricultura de 
inaltă productivitate, plenara cere să 
se acorde atenție realizării integrale 
a programului de culturi duble de ce
reale, plante tehnice, legume și furaje.

Avînd In vedere Importanța deosebită pe 
care o are dezvoltarea în ritmuri mai înal
te a zootehniei, în conformitate cu normele 
prevăzute pentru asigurarea unei buhe 
aprovizionări a populației, plenara a evi
dențiat necesitatea de a se lua toate mă
surile menite să asigure creșterea efective
lor și a producțiilor animaliere, organizarea 
mai bună a producerii și dezvoltării bazei 
furajere.

Plenara cere organelor agricole 
centrale și locale, conducerilor de 
unități și specialiștilor să acționeze 
cu inalt spirit de răspundere pentru 
creșterea puternică a bazei furajere 
și buna folosire a acesteia, să asigure 
cantitățile de semințe necesare, să or
ganizeze acțiuni de masă pentru ri
dicarea fertilității și folosirea rațio
nală a celor peste 4 milioane hecta
re pășuni și finețe naturale. In mod 
deosebit se va avea in vedere spori
rea producției de furaje pe baza folo
sirii tuturor resurselor pe care le oferă 
culturile prășitoare și foioase. Se va 
acționa cu maximă atenție pentru 

realizarea efectivelor de animale In 
ritmurile stabilite - cu prioritate la 
bovine și ovine — prin dezvoltarea 
unor puternice sectoare zootehnice in 
toate unitățile agricole de stat și co
operatiste, îmbunătățirea activității 
de reproducție și selecție și aplicarea 
strictă a regulilor sanitar-veterinare.

In ampla activitate pentru înfăptuirea 
noii revoluții agrare, pentru obținerea unor 
producții cit mai mari, la nivelul, celor 
realizate cu consecvență de unitățile de 
stat și cooperatiste fruntașe, sarcini deo
sebite revin cercetării agricole.

Participanții la plenară adresează o 
vibrantă chemare oamenilor de ști
ință, cercetătorilor, tehnicienilor și 
specialiștilor din toate unitățile, în
tregii țărânimi de a se angaja cu 
toate forțele pentru aplicarea celor 
mai noi cuceriri ale științei si tehnicii 
agricole. Plenara cere Academiei de 
științe agricole și silvice, specialiștilor 
din institute și stațiuni de cercetare 
să acționeze mai hotărît pentru crea
rea de noi soiuri de semințe și plante 
mai productive, mai rezistente la boli, 
dăunători, secetă și cădere, să reali
zeze noi rase de animale, cu poten
țial biologic ridicat. Lucrătorii din do
meniul cercetării agricole sint chemați, 
de asemenea, să stabilească și să ge
neralizeze cu mai multă operativitate 
tehnologiile care pot să asigure folo
sirea cu randament sporit a pămin
tului.

Plenara, a pus în evidență că In perioada 
următoare o atenție deosebită trebuie 
acordâtă procesului de pregătire politică și 
profesională a țăranilor cooperatori, a me
canizatorilor, a tuturor oamenilor muncii 
de la sate — aceasta constituind o con
diție hotărîtoare pentru înfăptuirea noii 
revoluții agrare. S-a subliniat că trebuie 
să Se acționeze cu spirit revoluționar pen
tru ridicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale și tehnice ale țărănimii, pentru 
întărirea activității de educație politică, 
de formare a omului nou, constructor con
știent al socialismului și comunismului în 
România.

Insușindu-și pe deplin teza științifi
că, profund umanistă, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că socialismul se 
construiește cu poporul și pentru po
por, că noua revoluție in știință, teh
nică, agricultură, in întreaga socie
tate se realizează prin ridicarea nive
lului general de cunoștințe, plenara 
adresează chemarea organelor cen
trale și locale agricole să ia toate 
măsurile, să acționeze astfel incit să 
realizăm noua revoluție agrară cu 
țărănimea și pentru țărănime, cu toți 
oamenii muncii din agricultură I

Plenara cere Ministerului Agricul
turii, Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, Acade
miei de științe agricole și silvice, or
ganelor agricole județene, conduceri
lor de unități să asigure buna des
fășurare o invățămintului agrozooteh
nic, la baza căruia trebuie să se si
tueze demonstrațiile și aplicațiile 
practice, studierea și însușirea expe
rienței unităților agricole fruntașe.

Situînd în centrul preocupărilor înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor deosebit de 
Importante stabilite' de Congresul al XIII- 
lea al partidului cu privire la ridicarea 
continuă a nivelului de trai, a calității 
vieții întregului popor, participanții la ple
nară evidențiază necesitatea de a se ac
ționa cu toată hotărârea pentru creșterea 
puternică a producției agricole, vegetale și 
animale, și realizarea, pe această bază, a 
fondului centralizat de produse agroali
mentare și a rezervei de stat, precum și a 
programului de autoaprovizionare teri
torială.

Plenara adresează chemarea tuturor 
unităților și județelor, inclusiv produ
cătorilor particulari, de a preda la 
timp și a respecta intocmai contrac
tele și angajamentele față de stat, 
aceasta constituind o inaltă îndatorire 
patriotică față de interesele generale 
ale întregului popor.

Totodată, plenara adresează o vi
brantă chemare oamenilor muncii din 
industria alimentară să-și intensifice 
eforturile in vederea sporirii produc
ției, diversificării și îmbunătățirii cali
tății acesteia, valorificării superioare 
a materiilor prime agricole, reducerii 
costurilor și a consumurilor de energie.

Analiztnd cu răspundere sarcinile deo
sebit de importante ce revin silviculturii, 
participanții la lucrările plenarei subliniază 
necesitatea de a se lua măsuri energice 

pentru aplicarea politicii partidului și sta
tului de dezvoltare și valorificare supe
rioară a patrimoniului forestier al tării.

Plenara cere Ministerului Silvicul
turii, consiliilor agricole județene și 
consiliilor populare și cheamă pe toți 
oamenii muncii din această ramură sâ 
acționeze cu perseverență pentru rea
lizarea tuturor prevederilor Programu
lui silvic național privind tăierea ra
țională, reimpădurirea întregii supra
fețe cu cele mai bune specii, regene
rarea pădurilor și asigurarea densități
lor corespunzătoare, valorificarea in 
condiții mai bune a lemnului, precum 
si a celorlalte produse ale pădurii,, 
îngrijirea pășunilor și fînețelor din 
zonele de munte, dezvoltarea apicul
turii, sericiculturii și a vinatului.

Dezbaterile asupra amplului program de 
transformare a naturii, inițiat de secretarul 
general al partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. au eviden
țiat, cu deosebire, necesitatea desfășurării 
unor acțiuni de amploare pentru asigurarea 
purității și buna gospodărire a apelor. Apa 
reprezintă un bun național și trebuie păs
trată rit mai curată și folosită cu cea mai 
mare grijă, atît pentru necesitățile agricul
turii, irigațiilor, cit și pentru cerințele in
dustriale.

Plenara cere Consiliului Național al 
Apelor și cheamă pe toți oamenii 
muncii care lucrează în acest domeniu 
să-și îndeplinească exemplar sarcinile 
privind protejarea naturii, a mediului 
ambiant, asigurarea calității apelor, 
păstrarea lor cit mai limpezi, să par
ticipe activ la realizarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, amenajări peh- 
tru irigații, executarea de aducțiuni, 
îndiguiri, regularizări ale riurilor, ca
nalizări și baraje, lacuri de acumula
re cu folosință complexă.

Participanții Ia plenară au dat o înaltă 
apreciere orientărilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind necesitatea sporirii eficientei în 
toate, domeniile de activitate, aplicării 
riguroase a noului mecanism economico- 
financiar.

*
Plenara cere Ministerului Agricul

turii, Ministerului Industriei Alimentare 
și al Achiziționării Produselor Agrico
le, Ministerului Silviculturii, Consiliu
lui Național al 'Apelor să acorde în
treaga atenție aplicării cu fermitate 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, creșterii răspunderii fiecărui co
lectiv, fiecărei unități, a tuturor spe
cialiștilor și oamenilor muncii din 
aceste domenii pentru buna gospodă
rire a părții din avuția socială ce le-a 
fost încredințată. Se impune să apli
căm cu mai multă fermitate principiul 
socialist de retribuție după muncă, 
după producțiile obținute din toate 
sectoarele de activitate.

Plenara cere aplicarea cu inalt spi
rit revoluționar a principiilor de con
ducere și planificare a agriculturii, 
creșterea răspunderii organismelor 
democratice, a consiliilor oamenilor 
muncii, ale cooperativelor, participa
rea directă a țărănimii la intreaga 
activitate in vederea înfăptuirii cu 
succes a tuturor obiectivelor de dez

OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ !
Urmați exemplul județului Olt, al unităților agricole cooperatiste 

și de stat distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare" I 
Munciți cu dăruire revoluționară pentru sporirea producțiilor agricole 
în toate sectoarele - singura cale pentru creșterea veniturilor, a bună
stării noastre, pentru ridicarea satului românesc la un nivel tot mai 
inalt de dezvoltare economico-socială, de civilizație socialistă 1

Oameni ai muncii din agricultură, industria alimentară, silvicul
tură și din domeniul gospodăririi apelor I

Plenara Consiliului Național vă cheamă să faceți totul pentru 
pregătirea în mod exemplar a campaniei agricole de primăvară, pen
tru îndeplinirea neabătută a programelor adoptate, pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor și orientărilor cuprinse în excepț:onala 
cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a obiectivelor ce ne revin 
din documentele Congresului al XIII-lea al partidului.

Sâ muncim cu abnegație pentru a face din 1987 — anul cînd se 
împlinesc 25 de ani de la încheierea cooperativizării — anul unor pro
ducții record, in toate sectoarele I

Sâ facem totul pentru a demonstra prin întreaga noastră activi
tate forța puternică a țărănimii, a tuturor celor care lucrează în agri
cultură, forța științei agricole care, sub conducerea partidului, asigură 
realizarea celor mai îndrăznețe obiective, înfăptuirea celei mai mari 
revoluții agricole, ce vizează un om nou, dar și o agricultură modernă, 
intensivă cu producții înalte, sigure și stabile I

voltare a patriei noastre, o obiective
lor privind realizarea noii revoluții 
agrare.

Insușindu-și pe deplin aprecierile cu
prinse in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind activitatea Con
siliului Național al Agriculturii, participan- 
ții la plenară se angajează în mod solemn 
să-și perfecționeze și să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă, să acționeze 
cu fermitate pentru întărirea ordinii șt 
disciplinei, a spiritului revoluționar, pentru 
îndeplinirea neabătută a hotăririlor și le-, 
gilor țării in fiecare sector de activitate.

Insușindu-și in unanimitate teza 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia a 
fi comunist, a fi revoluționar înseam
nă a te situa in primele rinduri ale 
luptei pentru înfăptuirea obiectivelor 
noii revoluții agrare, a noii revoluții 
tehnico-științifice, pentru înfăptuirea 
Programului partidului, plenara adre
sează organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor comuniștilor mobiliza
toarea chemare de a acționa pentru 
imprimarea unui nou stil, a unor noi 
metode de muncă in toate sectoarele 
de activitate, pentru dezvoltarea largă 
a spiritului revoluționar la toți oame
nii muncii, la intreaga țărănime I

Realizările poporului român în toate do
meniile, inclusiv în agricultură, industria 
alimentară, silvicultură și gospodărirea 
apelor, demonstrează pe deplin justețea po
liticii generale a partidului nostru, dare iși 
îndeplinește cu cinste misiunea istorică de 
a organiza și conduce națiunea pe calea 
socialismului și comunismului, a bunăstării 
.și fericirii poporului., aplicând în mod crea
tor adevărurile și legitățile obiective la 
realitățile și condițiile concrete din Româ
nia.

Urmînd întru totul exemplul strălucit de 
muncă și viață pe care-1 oferă întregului 
popor tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, participanții 
la Plenara lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvi
culturii și Gospodăririi Apelor se angajează 
ferm, în numele tuturor celor pe care ii 
reprezintă, să nu precupețească nici un 
efort pentru înfăptuirea exemplară a pla
nurilor și programelor ce revin acestor sec
toare pe 1987 și pe. întregul cincinal, spori n- 
du-și astfel contribuția Ia dezvoltarea și în
florirea .pațriei, la creșterea bunăstării po
porului.

Importantele succese obținute în 1986 
cînd. în pofida unor condiții nu dintre cele 
mai favorabile, a fost realizată cea mai 
mare producție de cereale din istoria tării, 
recoltele mari de poi-umb, grîu. orz și floa- 
rea-șoarelui dobîndite de județul Olt, 
distins cu titlul de „Erou al Noii Revolu
ții Agrare", și un număr de întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agricole, 
onorate, de asemenea, cu acest înalt titlu, 
demonstrează cu puterea de netăgăduit a 
faptelor marele potențial de producție al 
pămintului nostru, faptul că. prin hărnicia 
și priceperea oamenilor, prin întronarea 
ordinii, disciplinei și răspunderii în mun
că, ogoarele patriei pot asigura sporirea 
continuă a cantităților de produse necesa
re bunei aprovizionări a întregului popor, 
creșterea contribuției agriculturii la dezvol
tarea generală a țării, la înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare fermă a României spre comu
nism.

Din noua înfățișare a satelor patriei
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1986 - ÎN investiții: orientare fermă spre 
lodernizarea economiei si creșterea eficientei

Dimensiuni ale unui bilanț cuprinzător
• Pină in prezent în acest an au fost puse în funcțiune PESTE 300 

OBIECTIVE Șl CAPACITĂȚI PRIORITARE, producătoare de energie, ma
terii prime și combustibili, în metalurgie, industriile chimică și petro
chimică, în celelalte ramuri ale economiei naționale.

® Au fost racordate la circuitul economiei naționale ultimele trei 
grupuri prevăzute in proiectul inițial din cadrul Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de Fier II, noi grupuri de 50 MW la cen
tralele termoelectrice de la lași, Drobeta-Turnu Severin, Govora, Giurgiu 
și Brazi, uzina cocsochimică din cadrul Combinatului siderurgic Călărași, 
moderne capacități de producție la Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca, întreprinderile „Republica" din București, „Independența" din 
Sibiu, de utilaj chimic din Ploiești, instalații complexe la combinatele 
chimice din Făgăraș, Tirnăveni, Victoria și Combinatul petrochimic 
Midia-Năvodari, numeroase întreprinderi din industriile alimentară, ușoară, 
sisteme de irigații, unități agricole. A fost dată în exploatare prima 
parte a celei de-o doua magistrale a Metroului bucureștean și se des
fășoară cu intensitate sporită lucrările în continuare.

© CIRCA 15 LA SUTA din obiectivele de investiții planificate pentru 
acest an au fost finalizate înainte de termen, cu perioade cuprinse între 
o lună și trei luni.

• Industria construcțiilor de mașini asigură astăzi PESTE 90 LA 
SUTĂ din necesarul de mașini și utilaje tehnologice pentru infăptuirea 
programului de investiții.

• Pe baza înfăptuirii unor ample programe de Investiții, chimia și 
industria construcțiilor de mașini - ramuri de bază ale economiei na
ționale - sînt prezente cu unități puternice și moderne IN TOATE JUDE
ȚELE ȚARII.

• Prin promovarea fermă a politicii partidului de repartizare 
armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, fiecare 
județ este înzestrat cu fonduri fixe în valoare de PESTE 20 MILIARDE LEI.

în fiecare județ - importante 
capacități de producție 

realizate cu eficiență sporită
CONSTANȚA

© In județul Constanța s-a rea
lizat, pînă în prezent, un volum de 
investiții în valoare de peste 25 mi
liarde lei, din care 12,7 miliarde lei 
construcții-montaj.
• In primul an al cincinalului' 

au fost finalizate și puse in func
țiune peste 70 de obiective și ca
pacități noi de producție, în in
dustrie, transporturi, agricultură și 
în alte sectoare.

• Printre cele mal Importante 
obiective realizate se numără :

— în industrie : docul uscat 
pentru prepararea navelor de mare 
tonaj și fabrica de oxigen de la 
Mangalia ; linia a doua de la fabri
ca de ciment Medgidia II și fabrica 
de var de la Combinatul de lianți 
și azbociment ; banda transportoa
re pentru încărcat ciment în barje 
pe Canalul Dunăre—Marea Neagră, 
cu o capacitate de 300 tone pe oră.

— în agricultură : noi amenajări 
pentru irigații pe o suprafață de 
8 197 hectare, adăposturi și moder
nizări în fermele zootehnice ; im

portante suprafețe de plantații cu 
pomi și viță de vie.

— în transporturi : un pod ru
tier și un pod de cale ferată peste 
noul canal Poarta Albă—Midia- 
Năvodari ; 15,6 km cale ferată sim
plă electrificată la noul terminal 
feribot din portul Constanța-SUd ; 
1 400 metri liniari cheiuri In noul 
port Constanța-Sud ; extinderea cu 
16,7 km a liniei de tramvai din 
orașul Constanța.

— în sectorul social-cultural : 
aproape 5 000 de apartamente în 
blocuri de locuințe, 24 săli de cla
să, 450 locuri în grădinițe și 100 
locuri în creșe ; 4 900 metri pătrați 
spații comerciale, 230 locuri în 
căsuțe pentru turiști.

• întreprinderea de construcții 
hidrotehnice portuare a trecut la 
realizarea cheiurllor din chesoane- 
gigant, prefabricate în poligoane 
speciale. Productivitatea muncii 
astfel obținută este de 15 ori mai 
mare în comparație cu metoda 
clasică.
• Trustul antrepriză generală 

pentru construcții industriale Con
stanța a executat prin prefabrica

te integrală structurile și Închide
rile la clădirile agrozootehnice, 
realizind o economie de manoperă 
de 21 200 ore, o creștere a produc
tivității muncii cu 30 la sută și o 
reducere a consumurilor cu 14 tone 
de ciment, 510 tone de oțel-beton 
și 2,6 tone de combustibil conven
țional.

• Prin realizarea prefabricatelor 
spațiale, necesare ecluzei de la 
Năvodari, constructorii Centralei 
de antrepriză generală pentru con
strucții hidrotehnice au obținut o 
creștere a productivității muncii cu 
15 la sută și o reducere a timpului 
de execuție cu 75 la sută.

• Trustul de antrepriză genera
lă pentru construcții-montaj Con
stanța a realizat cu 9 luni in avans 
extinderea liniei de tramvai din 
orașul Constanța și a redus cu 20 
la sută timpul de execuție a noilor 
blocuri de locuințe de la Cer
navodă.

CARAS-SEVERIN
© Valoarea lucrărilor executate 

în 11 luni, pe ansamblul județu
lui, depășește 4,3 miliarde lei, din 
care peste 2,4 miliarde lei la con
strucții-montaj. Comparativ cu pe
rioada similară din anul trecut, se 
înregistrează o creștere de 3,3 la 
sută la total investiții.
• Fondurile de investiții au fost 

orientate in principal spre domenii 
prioritare, cum sînt cele energetic, 
lărgirea bazei de materii prime, 
metalurgie și construcții de ma
șini. Au fost puse pină acum in 
funcțiune mai multe capacități im
portante de producție, între care 
Exploatarea minieră Cozla, cu o 
capacitate de 120 000 tone huilă pe 
an, cariera de șisturi bituminoase 
și stația de sortare a șisturilor la 
Anina, etapa a IlI-a de dezvoltare 
de la întreprinderea de construcții 
de mașini Caransebeș, o modernă 
capacitate de prelucrare a masei 
lemnoase la Centrul de preindus- 
trializare a lemnului Topleț ; de 
asemenea, s-au terminat lucrările 
de construcții-montaj la Amena
jarea hidroenergetică Cerna-Bela- 
reca-Herculane, cu o putere in
stalată de 7 MW, prima platformă • 
de deservire a bateriei nr. 1, ram
pa de cocs, turnul de stingere ume
dă și instalația de obținere a ben
zenului, toate pe platforma hdîf1 
Uzine cocsochimice Reșița:

• Eforturile susținute depuse de 
constructori și mbntori pentru rea
lizarea și punerea în funcțiune la 
termenele prevăzute a noilor obiec
tive și capacități planificate își au 
corespondent în obținerea unor 
autentice recorduri de execuție în
registrate pe șantiere. Excavațiile 
la aducțiunea principală front 
priză, pe șantierul Amenajării 
hidroenergetice Poiana Mărului a 
fost terminat cu două luni mai de
vreme. Acum, această importantă 
lucrare se află în apropierea cotei 
sale finale.

© în numai 10 zile, față de 40 
planificate, a fost betonat dopul de 
închidere a galeriei de deviere și 
în două zile, față de 14, a fost 
realizat batardoul amonte pentru 
devierea apelor în Barajul Her- 
culane.
• Realizări de excepție rapor

tează și constructorii întreprinderii 
de antrepriză construcții-montaj 
metalurgice Reșița, care au finali
zat in aceste zile un nou obiectiv 
pe platforma siderurgică Oțelul 
Roșu. Este vorba de turnătoria 
nr. 2, împreună cu strungăria de 
cilindri.
• Rezultat direct al unor Intere

sante și eficiente inițiative munci
torești, pe majoritatea șantierelor 
de construcții se înregistrează în
semnate economii de materiale, 
energie și combustibil. Intre cele 
mai valoroase inițiative se pot 
aminti „Contul de economii al bri
găzii", „Fiecare brigadă să realize
ze un volum de investiții cu cel 
puțin 0,5 la sută mai mare decît 
cel stabilit prin plan", „Să lucrăm 
o zi pe lună cu materiale și 
energie economisite" și altele.
• O mențiune suplimentară pen

tru constructorii din brigada Mol- 
dova-Nouă a Antreprizei de con
strucții poduri dunărene, care exe- 
cutînd un pod la Ostrov, pe brațul 
stîng al Dunării, pe lîngă însemnate 
depășiri ale sarcinilor de plan. în
scriu în contul de economii reduce
rea cu 10 la sută a consumului de 
combustibil convențional și cu 40 
metri cubi la material lemnos.

Roade ale amplasării judicioase 
a forțelor de producție

Opțiunea neclintită a partidului 
nostru pentru industrializarea tării 
este organic legată și in al 8-lea 
cincinal din istoria țării de poli
tica de dezvoltare armonioasă, 
echilibrată a forțelor de producție, 
prin amplasarea obiectivelor de in
vestiții in absolut toate județele 
patriei. Strategie de largă perspec
tivă. pe care viața a validat-o drept 
singura alternativă pentru înfăp
tuirea deplinei egalități în drepturi 
a tuturor oamenilor muncii, pen
tru 1 creșterea generală a nivelului 
de trai. In 1986 și. în continuare, 
pină în 1990 la bază politicii de 
repartizare teritorială a forțelor de 
producție sînt așezate criterii 
fundamentale, economice și sociale, 
ancorate în prioritățile generale ale 
dezvoltării societății noastre socia
liste : creșterea în ritm susținut a 
întregului potențial economic și, în 
primul rind, al celui industrial, in 
toate județele țării, pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii ; amplasarea noilor obiective 
in funcție de cerințele economice 
și sociale ; asigurarea bazei de ma
terii prime, energie și combusti-

PRAHOVA
• Pină in momentul de fată, pe 

ansamblul județului, s-au executat 
lucrări de investiții în valoare de 
5.4 miliarde lei, din care o pon
dere de 2,11 miliarde lei o dețin lu
crările de construcții-montaj.

• Au fost date in exploatare și 
funcționează acum din plin 106 
capacități productive in diferite 
ramuri ale economiei naționale. 
Si-au făcut debutul industrial, în 
acest an. noi secții înzestrate cu 
mașini și utilaje moderne, de înalt 
randament, la întreprinderile de 
mecanică fină din Sinaia, de șamo- 
tă din Azuga. mecanică din Cîmpi- 
na. de produse refractare din 
Pleașa.
• La Combinatul petrochimic din 

Brazi au fost puse în funcțiune in
stalații de recuperare a resurselor 
secundare de căldură, prin inter
mediul cărora se vor economisi, 
anual, peste 35 000 tone de combus
tibil convențional.
• Secțiile de finisat piese de la 

întreprinderea mecanică din Cîmpi- 
na și de piese turnate de la între
prinderea .,1 Mai" din Ploiești au 
fost finalizate cu un apreciabil 
avans de timp față de grafice.

• Constructorii Antreprizei de 
lucrări speciale hidrotehnice Mâ
neau au executat un rezervor de 
apă, de mare capacitate, precum și 
instalațiile aferente, obiectiv care 
va permite alimentarea cu apă a 
municipiului Ploiești și a platfor
melor industriale Brazi și Telea- 
jen.

Perspective mobilizatoare
Așadar, încheiem un an bogat în rezultate și în domeniul investiții

lor. Din perspectiva drumului pe care-l străbatem, bilanțul realizărilor 
și prefacerilor ce configurează noul destin socialist al patriei se con
stituie întotdeauna intr-un tonic element de referință pentru activitatea 
viitoare. Peste cîteva zile numai inaugurăm o nouă treaptă a cincinalu
lui actual, cu proiecte noi, de o și mai mare anvergură și complexi
tate, pe măsura potențialului tehnic și de creație de care dispunem. 
Proiecte care, prin muncă bine organizată, prin pasiune și neobosit 
efort, vor deveni cu certitudine, la rîndul lor, fapte împlinite. După cum 
se știe, dezvoltarea preponderent calitativ-intensivă a economiei na
ționale va fi susținută, in anul viitor, printr-un program de investiții 
insumind 285 miliarde lei, cu 6-7 la sută mai mult comparativ cu anul 
acesta.

O dată cu alocarea acestor importante fonduri financiare și mate
riale, partidul ne cere însă să realizăm o calitate nouă, superioară și 
în acest domeniu de activitate, ceea ce presupune realizarea la timp 
și chiar mai devreme a tuturor obiectivelor și capacităților planificate, 
reducerea stăruitoare a costurilor de investiții, a consumurilor de mate
riale, energie și combustibili, executarea unor lucrări de înalt nivel ca
litativ. Este vorba, după cum se vede, de cerințe firești, menite să 
asigure creșterea accentuată a eficienței economice a investițiilor - 
chintesența sarcinilor trasate de secretarul general al partidului tuturor 
factorilor angajați în realizarea investițiilor, întrucît pe această bază se 
creează noi și importante resurse atit pentru sporirea avuției naționale, 
cît și pentru ridicarea rapidă a bunăstării poporului.

Practic, aceasta presupune :
• rezolvarea operativă a tuturor problemelor legate de pregătirea 

temeinică a investițiilor din anul 1987, elaborarea din timp a unor so
luții tehnologice și constructive superioare, capabile să asigure redu
cerea la minimum posibil a costurilor de investiții, creșterea substanțială 
a producției și acumulărilor ;

• scurtarea în continuare a duratelor de execuție impune livrarea 
cu ritmicitate și de calitate a utilajelor tehnologice și materialelor de 
construcții pe șantiere, stabilirea unei conlucrări strînse intre constructori 
și montori în vederea asigurării cu rapiditate a fronturilor reciproce de 
lucru ;

• hotăritoare pentru îndeplinirea acestui obiectiv sînt organizarea 
temeinică a muncii pe șantiere, valorificarea superioară a potențialului 
uman și tehnic existent ;

• în acest scop este necesară adoptarea, din primele zile ale nou
lui an, a unor programe cuprinzătoare de măsuri, destinate să deter
mine creșterea susținută a productivității muncii, întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, folosirea la capacitatea maximă a utilajelor de 
construcții, sporirea gradului de mecanizare și industrializare a lucrărilor;

• O rezervă deosebit de importantă pentru economisirea cheltuieli
lor de investiții o constituie reducerea radicală a fondurilor pentru 
așa-zisa organizare de șantier. Pe această cale, numai în anul viitor, 
urmează a se economisi între 4 și 6 miliarde lei.

bill ; concentrarea și integrarea 
producției ; cooperarea în produc
ție și asigurarea forței de muncă în 
structura necesară și la un nivel de 
calificare corespunzător.

Nu întîmplător Cernavodă, Călă
rași, Giurgiu, Slatina, Bîrlad, Med
gidia, Titu, Fieni, Slobozia. Cimpia 
Turzii, Tirgu Secuiesc, Botoșani, 
Drobeta-Turnu Severin au consti
tuit. în decursul anului 1986, nu 
numai mari șantiere de investiții, 
dar și repere reprezentative ale 
activității din acest domeniu, con- 
solidind puterea economică a aces
tor localități și. județelor respecti
ve. Cifrele deloc aride sugerează 
cît se poate de grăitor destinul 
unor județe și localități altădată 
modeste și neînsemnate, in prezent 
moderne, aflate în plină dezvolta
re și racordate la pulsul unei acti
vități industriale dinamice. Astăzi, 
județul Vaslui își realizează pro
ducția industrială din anul 1965 
numai într-o singură lună ; jude
țul Buzău în 28 de zile : județul 
Bistrița-Năsăud — în 25 de zile ; 
județul Olt — în 23 de zile, si ju
dețul Sălaj — numai în 15 zile.

nouâ calitate a muncii, o nouă calitate a vieții
Bilanțul bogat în realizări al acestui prim 

an al celui de-ol optulea cincinal, bilanț pe 
care întreaga țară îl prezintă acum in prag 
de An Nou, se adaugă suitei de înfăptuiri 
obținute în toate domeniile de activitate în 
anii Republicii, in anii socialismului. Aceste 
înfăptuiri sînt rodul muncii pline de abne
gație și dăruire a întregului popor, a poli
ticii înțelepte a partidului nostru, care orien
tează efortbrile generale spre obiectivul ho- 
tărîtor pentru dezvoltarea multilaterală a țării, 
respectiv întărirea bazei tehnico-materiale, 
creșterea intensivă a economiei naționale - 
și pe această temelie sigură, ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii.

Pe fundalul progreselor înregistrate în 
dezvoltarea socialistă a patriei, a creșterii 
generale a calității vieții oamenilor se pro
filează cu strălucire perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, perioadă 
ce se înscrie în istoria țării ca cea mai bo
gată în înfăptuiri și pe care, cu adînci sen
timente de dragoste și mindrie patriotică, 
întregul popor o numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In concepția partidului șl a statului nos
tru, creșterea nivelului de trai are la bază 
dezvoltarea forțelor de producție, rezultatele 

directe ale activității oamenilor muncii - în 
tripla lor calitate de proprietari, producători 
și beneficiari ai întregii avuții naționale, di
namica bunăstării fiind în corelație nemijlo
cită cu nivelul dezvoltării economice în fie
care etapă, cu progresul de ansamblu al 
țării.

Opțiunea politică fundamentală a parti
dului nostru privind stabilirea unei rate 
înalte a acumulării, a repartizării unei cote 
ridicate din venitul național pentru fondul 
de dezvoltare a permis modernizarea poten
țialului productiv și amplasarea armonioasă 
a forțelor de producție pe teritoriul țării, 
concomitent cu asigurarea unor importante 
fonduri destinate creșterii nivelului de trai al 
întregului ponor și acoperirii cheltuielilor ge
nerale ale statului.

Creșterea nivelului de trai material și 
spiritual se realizează printr-un complex de 
măsuri, în cadrul cărora un loc important îl 
ocupă prevederile de creștere sistematică a 
veniturilor populației, 'n concordanță cu 
crearea resurselor necesare prin sporirea 
productivității muncii sociale și a venitului 
național. In strategia economică a partidu
lui și statului nostru, o atenție deosebită se 
acordă sporirii veniturilor directe din mun
că. Este o orientare de principiu, ce are ca 

obiectiv principal participarea activă și con
știentă a tuturor oamenilor muncii la reali
zarea de bunuri materiale și prestări de ser
vicii. In acest mod se realizează o legătură 
nemijlocită între bunăstarea personală și 
contribuția adusă de fiecare la dezvoltarea 
economiei naționale.

O dată cu creșterea veniturilor obținute 
din muncă, populația beneficiază de veni
turi tot mai substanțiale din fondurile so
ciale de consum, destinate satisfacerii unor 
cerințe generale, precum învățămintul și 
asistența sanitară gratuite, alocațiile de stat 
pentru copii și alte ajutoare sociale, care în
tregesc veniturile obținute din muncă, asigu- 
rînd tuturor categoriilor de oameni ai muncii 
condiții optime de viață, un cadru propice 
pentru dezvoltarea armonioasă a personali
tății fiecăruia.

Un obiectiv statornic al politicii partidului 
nostru îl constituie repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, 
care asigură folosirea tot mai eficientă a 
forței de muncă, apropierea treptată a uni
tăților administrativ-teritoriale din punct de 
vedere al dezvoltării, crearea unor condiții 
egale de muncă și viață pentru toți membrii 
societății.

O însemnătate deosebită în dezvoltarea 
intensivă a economiei naționale și creșterea 
nivelului de trai au întărirea puternică a 

- autoconducerii și autogestiunii, a autoapro- 
vizionării în profil teritorial, aplicarea cu
fermitate a noului mecanism economico-fi- 
nanciar, de natură să asigure' punerea in 
valoare a tuturor resurselor materiale și uma
ne, creșterea răspunderii organelor locale.

In practica activității noastre sociale creș
terea calității vieții oamenilor privește atît 
satisfacerea solicitărilor de ordin material, 
cît și asigurarea ansamblului de cerințe de 
ordin spiritual-cultural, precum și a condi
țiilor de muncă și odihnă, de locuit, de în
treținere a sănătății, de petrecere în mod 
cît mai plăcut și instructiv-educativ a timpu
lui liber.

„Programul-directivă de creștere a nivelu
lui de trai în perioada 1986-1990 și de ridi
care continuă a calității vieții" adoptat de 
Congresul al Xlll-lea al partidului deschide 
noi perspective, înfăptuirea prevederilor pro
gramului — pe temelia dezvoltării de ansam
blu a economiei — asigurînd îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață, dezvoltarea și 
afirmarea plenară a personalității • umane, 
ridicarea gradului de civilizație al întregului 
popor.

Veniturile — pe măsura muncii
• In toată perioada ce a urinat proclamării Republi

cii, veniturile oamenilor muncii au sporit an de an. Com
parativ cu 1950, veniturile totale obținute de populație pe 
calea retribuțiilor sint în prezent de PESTE 27 DE ORI MAI 
MARI, in aceeași perioadă - în condițiile creșterii numă
rului personalului muncitor din industrie, agricultură și din 
celelalte sectoare de activitate — retribuția medie netă a 
crescut de APROAPE 9 ORI.

• Veniturile reale ale țărănimii, obținute din muncă în 
cooperativele agricole de producție și în gospodăriile per
sonale, calculate pe o persoană activă, au sporit de 4,9 
ORI comparativ cu anul 1950 și de 2,6 ori față de anul 
1965.

• Fondurile social-culturale alocate de la bugetul sta
tului pentru satisfacerea cerințelor social-culturale ale tutu
ror cetățenilor țării au sporit de la 3,4 miliarde lei în 1950 
la 21 miliarde lei in 1965 și la PESTE 90 MILIARDE LEI în 
acest an, insumind în prezent, în medie, circa 4 000 lei pe 
locuitor.

Sporește gradul de înzestrare 
cu bunuri de folosință îndelungată

• La dispoziția populației au fost puse în acest an 
mărfuri în valoare de 280 MILIARDE LEI, de aproape 3,5 ori 
mai multe decît în 1965.

9 Creșterea veniturilor bănești ale populației și a pu
terii lor de cumpărare, concomitent cu diversificarea și mo
dernizarea producției industriale au asigurat sporirea gra
dului de înzestrare a populației cu bunuri de folosință în
delungată. Din 1955 pînă în prezent, numărul de aparate de 
radio ce revin, în medie, la 100 de locuitori a crescut de 
peste 7 ori, frigidere — 467 ori, mașini de spălat rufe — 
268 ori, autoturisme - 210 ori. Astăzi, 85 la sută din nu
mărul familiilor au aparate de radio, aproape 70 la sută au 
televizoare, 58 la sută frigidere, două din cinci familii au 
mașini de spălat rufe, iar una din opt are autoturism pro
prietate personală.

Serviciile — în continuă extindere
9 In pas cu evoluția societății, cu sporirea disponibili

tăților bănești ale populației a crescut în permanență ce
rerea de servicii publice — element definitoriu al gradului 
de civilizație. Din 1965, oferta de servicii publice a crescut 
de la 9,4 miliarde lei la 59,4 MILIARDE LEI în 1985.

9 APROAPE 10 MILIOANE de cetățeni participă anual 
la diferite acțiuni turistice, de petrecere a timpului liber. 
Capacitatea stațiunilor de odihnă și tratament este astăzi 
de peste 3 ORI mai mare decît in 1965.
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In întreaga țară, zile de muncă rodnică pentru

REALIZAREA EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECONOMICE
FRUNTAȘII

in continuare la cotele performanțelor înalte
Raportul muncitoresc cu care s-au 

înfățișat in fața poporului un în
semnat număr de colective in acest 
decembrie marcat de ritmurile fe
brile ale bătăliei pentru împlinirea 
și depășirea planului a scos cu pu
tere in evidență forța tehnică, eco
nomică și nu în ultimul rînd mo
rală care a propulsat un număr în
semnat de unități socialiste in frun
te. în toate ramurile economiei na
ționale și în toate județele țării, 
mîndria de a raporta împlinirea sar
cinilor in primele zile ale lunii de
cembrie a fost, în chip firesc, înso
țită de o mobilizare susținută pentru 
consolidarea realizărilor, pentru am
plificarea lor sub semnul demaraju
lui pentru anul 1987. Mobilizați de 
comuniști, cei ce muncesc în aceste 
unități fruntașe au adăugat realiză
rilor obținute altele, noi, mărturii vii 
ale spiritului revoluționar, ale ho- 
tăririi de a rămine mereu în frunte, 
de a continua să fie o pildă demnă 
de urmat.

Corespondenții „Scînteii" din patru 
județe ale țării ne vorbesc despre 
preocupările și realizările din aceste 
Ultime zile ale anului intr-un număr 
de unități fruntașe.

IALOMIȚA. La începutul lunii, 22 
de unități industriale raportau reali
zarea planului la producția-marfă pe 
1986 și estimau să obțină pînă la 31 
decembrie o producție suplimentară 
în valoare de un sfert de miliard de 
lei. Pină la 20 decembrie, alte uni
tăți și-au realizat sarcinile de plan, 
numărul lor ajungînd acum la 45 ! 
Producția suplimentară obținută va 
fi de aproape 600 milioane lei. pînă 
la sfîrșitul acestui an. Printre 
cei ce se prezintă în fața țării cu 
acest frumos raport muncitoresc 
se cuvin a fi amintiți întreprin
derea de ferite Urziceni, Antre
priza poduri dunărene Fetești, în
treprinderea de amidon, glucoză șl 
drojdie pentru panificație Țăndărei, 
întreprinderea ^ntru producerea și 
industrializarea ^gumelor și fructe
lor Fetești, întreprinderea județeană 
a vinului și produselor spirtoase, în
treprinderea de prestări servicii și 
producție industrială Ialomița.

Ce s-a tntîmplat de la 1 decem
brie și plnă astăzi la cea mai tînără 
dintre unitățile amintite, cea care 
produce amidon, glucoză și drojdie 
de panificație din Țăndărei ? Un fapt 
care trebuie amintit neapărat : acest 
remarcabil succes a fost obținut in 
primul ei an de producție ! Și din 
primul an, muncitorii și specialiștii 
au reușit să realizeze o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
16 milioane lei, materializată în 800 
tone drojdie de panificație, 400 tone 
amidon și 250 tone glucoză. Ingine
rul Ștefan Tastaman, directorul uni
tății, vorbind despre modul în care 
Întregul colectiv participă la reali
zarea unor producții tot mai mari, 
ne-a declarat :

— Ținind cont că sîntem la în
ceput, avem multe probleme la linia 
de fabricație a glucozei, la aprovizio
narea cu materii prime a celorlalte 
linii tehnologice. In această situație, 
maistrul Constantin Ilie, împreună 
cu electricianul Nicolae Șerban și 
automatistul Gheorghe Cătișanu au 
reușit, după foarte multe ore ră
mase după program, să realizeze re
glarea automată a acidității siropu
lui de glucoză și un tablou cu pupi
tru de comandă pentru folosirea nu
mai în sarcină a utilajelor ce asigu
ră materia primă heCesară liniilor de 
fabricație.

Trei comuniști, prin gîndirea lor, 
prin competența și abnegația lor, au 
făcut ca productivitatea muncii ' să 
crească cu peste 10 Ia sută. Anul 1987 
a început bine în întreprindere.

SUCEAVA. Un succes deosebit : 
în ziua de 18 decembrie, colectivele 
muncitorești din județ au îndeplinit 
planul anual la producția-marfă in
dustrială. Producția suplimentară ce 
va fi obținută pînă la 31 decembrie 
este estimată a se cifra Ia peste 700 
milioane de lei. Cea mai mare con
tribuție la această realizare au a- 
dus-o lucrătorii de la Uzina de con
strucții și reparații utilaje și piese 
de schimb din Vatra Dornei, între
prinderea de scule și subansamble 
accesorii din Rădăuți, întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport 
Suceava, întreprinderea „Salina" din 
Cacica. Relevant este faptul că în
tregul spor la producția-marfă in
dustrială a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, indi
cator la care cele mai mari depășiri 
le-au înregistrat muncitorii, maiștrii, 
inginerii și tehnicienii de la filatu
rile tip bumbac din Gura Humorului 
și Cîmpulung-Moldovenesc, între
prinderea de confecții și Combinatul 
de fibre, celuloză și hîrtie din Su
ceava, întreprinderea chimică din 
Fălticeni.

Confirmînd succesele obținute. 
Unitatea forestieră de exploatare și 
transport din Vatra Dornei a trecut 
de la jumătatea lunii decembrie la 
punerea în probe tehnologice a unui 
utilaj de înaltă tehnicitate, o adevă
rată premieră : mașina de produs 
așa-numita „lină de lemn". După ce 
inginerul-șef al unității, Nicolae 
Doboș, ne-a asigurat că probele se 
desfășoară bine și mașina răspunde 
exigențelor tehnice actuale, am re
făcut drumul executării acesteia. Ea 
este rodul creației, al gîndirii teh
nice înaintate al altui colectiv de 
muncă dornean ; forestierii doar îi 
ajută pe oamenii de la Uzina de con
strucții și reparații utilaje și piese 
de schimb, cei' care au realizat-o, Ia 
Verificarea posibilităților și perfor
manțelor înalte ale mașinii. N-am 
greșit cind am scris „performanțe 
înalte". Trebuie doar precizat că este 
vorba șl de performanțele celor care 
au realizat această mașină, cei care 
au trebuit să rezolve probleme deo
sebit de complicate. Și acestea 
s-au ridicat Îndeosebi la executarea 
ei. cu toate că nici pentru tehnicia
nul Vaslle Ciubota.™ și inginerii 
Dumitru Bosancu și Vasile Cheșa, 
care au proiectat-o, n-a fost simplu 
să realizeze proiectele tuturor suban- 
samblelor și pieselor care o alcă
tuiesc.

Proieotanții și executanțil mașinii 
— îi amintim pe maiștrii Orest Io- 
sep, Virgil Stoian, Dumitru Niculiță, 
pe muncitorii din echipă lui loan 
Mirăuță — supraveghează execu
tarea probelor tehnologice, dînd ulti
mele „retușuri" unei realizări cu 
care, pe bună dreptate, se mîndresc. 
Aceste ultime zile ale lui 1986 se a- 
daugă, cu egală îndreptățire, zilelor 
de însuflețită mobilizare din acest 
an deosebit de rodnic pentru indus
tria județului Suceava.

nilor muncii — noi am realizat su
plimentar o producție industrială în 
unități fizice în valoare de 46 milioa
ne lei. Am sporit in continuare pro
ductivitatea muncii cu încă 3 400 lei 
pe fiecare lucrător, obținind 
prevederi aproape 1 milion 
corpuri abrazive. Am introdus 
bricație alte 14 tipodimensiunl 
nate unor ramuri de virf ale econo
miei naționale și am redus chel
tuielile totale de producție cu 20 lei 
la 1 000 lei producție marfă, din care 
cele materiale cu 10,8 lei. în aceșt 
fel realizăm anul acesta un bene
ficiu suplimentar de 8 milioane lei.

în cadrul programului de moderni
zare a producției, un grup de oa
meni ai muncii — intre care ing. 
Emanoil Rusu, maiștrii Mircea Leon- 
te și Gheorghe Grecu, lăcătușul 
Adrian Popa — au propus, conceput 
și realizat, prin autodotare și din 
componente românești, un complex 
utilaj pentru desprăfuirea produse
lor, care efectuează operația in con
diții net superioare sub toate as
pectele.

— El ne dă deplină satisfacție — 
ne spune inginerul Emanoil Rusu. 
L-am amplasat acum direct în hală, 
la capătul liniei tehnologice. Nu mai 
sînt necesare multele transporturi 
inutile și s-a redus simțitor numă
rul lucrătorilor ; utilajul mărește de 
trei ori productivitatea muncii și asi
gură o calitate ireproșabilă operației. 
Nu i-am calculat valoarea in sine, 
n-am avut timp pentru aceasta, dar 
pentru noi are o valoare deosebită, 
incalculabilă.

în iureșul acestui sfîrșit de an, 
oamenii nu au avut timp și pentru 
aceste calcule economice. O vor face 
la vremea potrivită. Dar se poate 
spune de pe acum, preluînd cuvin
tele lor, că valoarea dăruirii, a en
tuziasmului. a competenței pe care 
ei le dovedesc zi de zi • este, 
incalculabilă.

peste 
bucăți 
în fa- 
desti-

și ea,

MUREȘ. „Electromureș" din 
Mureș. Numind-o, am numit 
țialul activității dintr-o mare 
prindere. (De fapt, cu aproape 7 000 
persoane, numărul personalului mun
citor încadrat aici, unitatea se situea
ză pe primul loc în județ). Astăzi

O®

- ■

Tlrgu 
egen- 
între-

nu există familie ori întreprindere 
din România care să nu folosească 
măcar unul din produsele celor de 
la „Electromureș". Și nu orice pro
duse, căci saltul înregistrat, cu deo
sebire în ultimii ani, este de-a drep
tul impresionant. Nu atit prin cele 
5 000 tipodimensiuni de produse rea
lizate aici, cit mai ales prin pon
derea pe care „tehnica de virf" o 
ocupă în volumul producției-marfă 
realizate.

în pofida marelui său nomencla
tor de produse, a schimbării „din 
mers" a producției, „Electromureș" 
s-a situat și în acest an, lună de 
lună, în fruntea întrecerii socialiste ; 
colectivul de aici a depășit planul 
producției-marfă pe acest an cu 86 
milioane lei, iar cel de export — cu 
3 milioane lei. Iar bunele rezultate 
continuă. Iată-1, de pildă, pe tînărul 
inginer Dorel Cuibuș, inginer la ser
viciul de proiectare-autoutilare. El 
a realizat, ca și alți tineri de la 
„Electromureș", numeroase invenții 
și inovații. Ultima — la care el ține 
cel mal mult și pe care o dedicat-o 
zilei de 30 Decembrie — este reali
zarea unui variator electronic trifa
zat pentru alimentarea cu tensiune 
reglabilă a motoarelor de curent 
continuu. Este un echipament de 
automatizare care se aplică la nu
meroase utilaje (extrudere, mașini 
■de bobinat etc.) in scopul reglării 
precise a turației, înlocuind astfel 
variatoarele mecanice și cutiile de 
viteze. Cit despre eficiența econo
mică, aflăm că prin aplicarea la ma
șini a acestui variator, întreprinde
rea „Electromureș" va economisi 
anual 2,5 milioane lei. în timo ce 
competitivitatea mașinilor și utilaje
lor de mare valoare livrate. în țară 
sau la export va crește.

Un succes de „ultimă oră", un 
singur fapt de muncă, grăitor prin 
sine însuși, despre competența și de
votamentul cu care cadrele tehnice, 
toți cei 
reș" își 
fierbinți

ce muncesc la „Electromu- 
fafc datoria în aceste zile 
ale sfirșitului de an.
Mihai VIȘOIU 
Sava BEJ1NAR1U 
Petru NECULA 
Gheorqhe GIURGIU

Producție suplimentară, 
cu consumuri reduse

din 
de 
ta- 
în-

în perioada care a trecut 
aoest an. colectivul de muncă 
la întreprinderea laminorul de 
blă Galați, unitate fruntașă in 
treoerea socialistă pe ramură, a
depus eforturi susținute pentru 
mai buna organizare a proceselor 
de producție, a activității în an
samblu. Ca urmare a măsurilor în
treprinse, de folosire la întreaga 
lor capacitate a liniilor de lami
nare, a tuturor agregatelor, pre
cum și a utilizării raționale a fon
dului de timp, a crescut cu 2,4 
la sută productivitatea muncii. 
Totodată, au /ost livrate suplimen
tar beneficiarilor peste 4 400 tone 
laminate finite pline și 1 120 tone 
de tablă și bandă laminată la rece. 
Toate aceste realizări au fost ob
ținute în condițiile reducerii chel
tuielilor totale la 1 000 lei produc
ție marfă și economisirii a 566 MWh 
energie electrică, precum și a 
37 000 mc gaz metan. (Ștefan Di- 
mitriu).

Energie electrică 
peste prevederi

o

In noul an agricol - producții mult mai mari
(Urmare din pag. I)
pentru a obține , o producție de cel 
puțin 32 milioane tone de cereale. 
Avem pentru aceasta o serioasă 
bază de pornire în condițiile cali
tative bune în care s-au executat 
arăturile și însămînțările de toamnă 
și cu deosebire în faptul că în ma
joritatea zonelor țării acestea au 
intrat în iarnă intr-un stadiu de 
vegetație mult mai bun față de 
anul trecut. în condițiile în care, 
în 1987, suprafața irigată a țării va 
crește cu incă 300 000 hectare, o 
treime din suprafața arabilă a țării 
poate și trebuie să fie cultivată 
după acele metode și tehnologii care 
asigură nu numai randamente 
înalte, dar și stabilitate și certitu
dine în realizarea unor producții 
de virf pentru agricultura noastră, 
în zootehnie, in pofida secetei pre
lungite din vară, fermele zootehnia 
ce dispun de stocurile de furaje 
în măsură să asigure nu numai hră- 
nirea animalelor, dar și realizarea 
producțiilor zilnice stabilite pentru 
întreaga perioadă de stabulație. 
Faptul că arăturile de toamnă s-au 
încheiat mai repede decît în alți 
ani oferă mecanizatorilor posibili
tatea executării reparațiilor la ma
șini și tractoare, la un nivel net 
superior celui din anii trecuți, a- 
ceasta constituind una din condiții
le efectuării la timp și d.e calita
te a lucrărilor din viitoarele cam
panii agricole. Toate acestea con
stituie argumente elocvente ale 
faptului că acum decisive pentru 
obținerea producțiilor agricole re
cord prevăzute a se realiza în anul 
1987 sint organizarea temeinică a 
muncii, întărirea ordinii și disci
plinei, creșterea răspunderii cadre
lor de. conducere și specialiștilor, a 
fiecărui lucrător, din agricultură 
pentru realizarea sarcinilor de pro
ducție potrivit prevederilor pla
nului. Subliniind acest lucru, secre
tarul general al partidului a pus 
în fața oamenilor muncii din 
cultură cerința introducerii 
concepții noi în ce privește 
carea normelor agrotehnice,
nizarea producției și a muncii,

concepție care să pornească de la 
ideea înlăturării cu desăvirșire a 
elementelor depășite ale sistemu
lui tradițional de agricultură.

Pentru realizarea producțiilor 
mari pe care le presupune noua 
revoluție agrară trebuie aduse îm
bunătățiri in practica de elaborare 
a tehnologiilor, de executare a lu
crărilor agricole, este nevoie de o 
concepție revoluționară in insuși 
modul de gîndire al oamenilor, ai . 
specialiștilor din unitățile agricole. 
Cercetarea științifică și-a adus și 
își va aduce în contjnuare contri
buția în promovarea noului în a- 
gricultură. dar saltul calitativ pe 
care trebuie să-l realizeze agricul
tura noastră nu se poate face nu
mai pe baza rezultatelor din timpu
rile de cercetare. Marea producție 
agricolă are la bază recomandările 
științei agricole, normele agroteh
nice stabilite, dar realizarea ei prac
tică se face jos, în unitățile agri
cole prin munca de zi cu zi a ță
ranilor cooperatori, a mecanizato
rilor, prin îndrumarea tehnică de 
specialitate a inginerilor agronomi, 
a zootehniștilor. Promovarea nou
lui, fie că este vorba de tehnologii in 
domeniul producției vegetale, in 
zootehnie, In toate 
re ale producției 
fie că este vorba 
muncii; trebuie să 
permanentă luptă

agri- 
unei 
apli- 
orga-

in 
celelalte sectoa- 
agroalimentare. 
de organizarea 
se facă într-o 

r________ pentru eradica
rea neajunsurilor care mai există, 
pentru combaterea unor mentali
tăți care mai frinează progresul 
posibil și așteptat în toâte unități
le. Pentru aceasta este însă absolut 
.necesar ca toți oamenii de știință, 
dar și specialiștii 
așeze împreună 
mai mult pentru 
tutindeni acele 
structuri de culturi, soiuri sau hi
brizi care în condițiile date asigu
ră randamentele cele mai mari, e- 
ficiența cea mai ridicată. Cu toată 
claritatea trebuie să se înțeleagă 
de către toți lucrătorii din agricul
tură, de către toți specialiștii, de 
către toate cadrele de condu
cere din agricultură, că pro
ducțiile mari pe care le pre-

din unități să se 
și să gindească 
a se aplica pre- 
tehnologii, acele

supune noua revoluție agrară 
nu se pot realiza decit pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei, 
nu se pot realiza decît cu oameni 
cu o concepție înaintată. Iar pentru 
a imprima la oameni o asemenea 
concepție, răspunderea înaltă pen
tru producția agricolă 
acționat mai ferm și 
ciont pentru ridicarea 
lor de pregătire politică 
sională, pentru ridicarea 
lor de conștiință.

Prin orientările și : 
secretarului general al partidului, 
prin măsurile adoptate de plenara 
lărgită, oamenii muncii din agri
cultură au acum conturate obiec
tive precise și mobilizatoare pen
tru activitatea lor viitoare. Țărăni
mea noastră, oamenii muncii din 
industria alimentară, silvicultură 
și din sectorul gospodăririi apelor 
dispun de tot ce este necesar pen
tru a asigura transpunerea lor 
neabătută în practică. Decisive sint 
acum acțiunile concrete, munca de 
Zi cu zi pentru aplicarea in viață 
a indicațiilor și orientărilor de im
portanță excepțională formulate de 
secretarul general al partidului. în 
această privință un rol important îl 
are activitatea organizatorică si 
pol.itico-educativă desfășurată de 
Organizațiile de partid pentru mo
bilizarea și unirea eforturilor între
gii țărănimi, ale tuturor oamenilor 
muncii de la sate în vederea creș
terii producției agricole vegetale ?i 
animale, îndeplinirii exemplare a 
programelor de dezvoltare a agri
culturii.

Răspunzînd îndemnurilor 
brante adresate 
Nicolae Ceaușescu 
menii muncii din 
locuitorii satelor 
muncească cu răspundere și dărui
re pentru creșterea substanțială, în 
1987, a producției vegetale și ani
male, pentru avîntul și mai pu
ternic al agriculturii noastre, pen
tru înfăptuirea fermă a noii revo
luții agrare, în interesul acceleră
rii progresului economic și social 
al țării, al ridicării bunăstării țără
nimii, a întregului popor.

trebuie 
mai efi- 
nivelului 
și profe- 
nivelului

indicațiile

vi
de tovarășul 

la plenară, oa- 
agricultură, toți 
sint chemați să

Un permanent proces de
modernizare a producției

$
VASLUI. Deși a pășit abia In al 

șaselea an de activitate, tînărul co
lectiv al întreprinderii ABROM din 
municipiul Bîrlad, care produce 
corpuri abrazive în circa 7 000 de 
sortotipodimensiuni — ce se aduceau 
pînă acum din import — se află lună 
de lună printre fruntașii în Între
cerea socialistă pe ramură. Și-a în
deplinit planul anual cu 20 de zile 
înainte de termen. Ce a realizat el 
suplimentar în acest timp ?

— Continuînd să producem In ace
lași înalt ritm corpuri abrazive in- 
tr-o gamă foarte largă de sorto
tipodimensiuni necesare economiei 
— ne sintetizează situația Petru 
Pasat, președintele consiliului oame-
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Un succes ai minerilor de la Lupoaia

GRAFICUL PRODUCȚIEI,
NOU A ÎNCEPUT DE MULT

Colectivul de muncă de Ia între
prinderea „Electrocentrale" din Iași, 
depunind eforturi susținute pentru 
întreținerea și buna funcționare a 
utilajelor și instalațiilor din cadrul 
celor două centrale electrice de ter- 
meficare proprii, pentru introduce
rea de tehnologii avansate în siste
mul exploatării lor. a reușit să în
scrie în cronica întrecerii noi și 
semnificative realizări. Astfel, in 
perioada care a trecut de la înce
putul anului, au fost furnizate în 
plus, in sistemul energetic națio
nal 42 milioane kWh energie elec
trică. De menționat că din această 
cantitate produsă suplimentar, pes
te 9 milioane kWh au fost obținute 
la Centrala electrică și de termofi- 
care ce funcționează pe bază de 
lignit de la Holboca, important 
obiectiv energetic pus în funcțiune 
în vara acestui an. (M. Corcaci).

Am poposit la Lupoaia în aces
te zile, cind filele calendarului incă 
mai susțin că ne aflăm in 1986.

— Deși — ne avertizase directo
rul general al Combinatului minier 
Motru, tovarășul Ion Stamatoiu — 
minerii de la Lupoaia sînt, de mult, 
in... ianuarie 1987 ; mai exact, din 
11 decembrie, de cind și-au îndepli
nit planul integral pe acest an. De 
atunci, se pare că minerii de la 
Lupoaia au căpătat și mai mult 
avint. Zi de zi, rezultatele raporta
te de ei se mențin la cotele cele 
mai înalte, zi de zi ei se străduiesc 
să trimită mai mult, tot mai mult 
cărbune spre beneficiar. Pe scurt, 
se poate spune că minerii de la 
Lupoaia sînt un adevărat exemplu 
de muncă și de bună organizare 
pentru toți ortacii lor din bazinul 
minier al Motrului.

Spusele directorului general aveau 
să-și găsească, practic, confirmarea. 
Acolo, la mina Lupoaia, aveam să 
constatăm că ritmul zilnic de lucru 
nu este cu nimic diminuat de îmbu
curătorul sentiment al datoriei îm
plinite.

Cind directorul general al com
binatului ne vorbise despre buna 
organizare a muncii la mina Lu
poaia avusese in vedere modul de
osebit de eficient de menținere a 
capacităților de producție. Printr-o 
coordonare a eforturilor minerilor 
și ale celor din brigăzile de pregă
tire a abatajelor, întotdeauna exis
tă un abataj pregătit în avans, în
totdeauna abatajul se preia din 
mers, deci minerii nu rămîn nici o 
clipă fără front de lucru asigurat.

— Este „secretul" nostru, știut de 
toată lumea — ne spunea secretarul 
comitetului de partid al minei, to
varășul Constantin Dondera. Fără o 
bună colaborare între brigăzile de 
pregătire și cele ce lucrează efec
tiv în abataje n-am fi avut, con
stant, asemenea rezultate. Trebuie 
să vă spun că și In anul 1985 mina 
Lupoaia a avut rezultate bune și,

după cum vedeți, și... In anul 
trecut.

— Vă referiți la...
— ...1986. Pentru noi, anul 1986 s-a 

încheiat, după cum știți, in 11 de
cembrie. Atunci tind am organi
zat „revelionul producției" —« un 
vechi obicei mineresc — ne-am an
gajat să realizăm, în intîmpinarea 
Zilei Republicii, 50 000 tone de căr
bune peste plan. Și iată că pînă 
azi, 27 decembrie, am extras supli
mentar 58 000 tone cărbune. Așa 
au înțeles să-și respecte cuvîntul 
dat cei 435 de comuniști și peste 
1150 de oameni ai muncii de la 
mina Lupoaia.

Despre minerii de la Lupoaia, 
despre eforturile și despre rezulta
tele lor ne-a vorbit, pe larg, și di
rectorul minei, tovarășul Ion Spă- 
taru.

— Sînt oameni harnici, un co
lectiv sudat, cu o capacitate de 
mobilizare și o voință colectivă ex
traordinară. Dar mai bine să-i cu
noașteți și vă veți convinge că, în 
minerit, omul este factorul cel mai 
important. Fie că lucrează în aba
taj, fie la pregătire, fie la întreți
nerea instalațiilor, el este cel ce 
decide ritmul și nivelul producției.

Și, intr-adevăr, stînd de vorbă 
cu ei, cu minerii, rezultatele mun
cii par lucruri firești, pentru că 
firesc este, la felul cum muncesc 
ei, să aibă numai rezultate foarte 
bune. Minerii din sectorul I de 
producție, de exemplu (sectorul ce 
s-a menținut, lună de lună, pe 
locul I în clasamentul fruntașilor), 
au extras peste 230 000 tone de 
lignit peste plan.

— Aproape jumătate din anga
jamentul minei...

— Am considerat că e de da
toria noastră, a fruntașilor, să dăm 
un exemplu bun — se „justifică" 
șeful de sector Nicolae Anton. Și, 
în bună parte, angajamentul supli
mentar este onorat. Fiindcă se poa
te, fiindcă avem toate condițiile

asigurate — tehnică modernă, oa
meni harnici, buni cunoscători ai 
meseriei — și, mai ales, fiindcă 
țara are nevoie de atita cărbune, 
credem că urarea cea mai frumoa
să de „La mulți ani !“ de Ziua Re
publicii se poate adresa și astfel, 
minerește : dînd țării-cit mai 
cărbune.

Prinos mineresc de muncă 
angajare comunistă, aurul 
smuls de la Lupoaia șl trimis 
termocentrala Ișalnița pentru 
„aruncat" în focul luptei pentru 
energie — cărbunele — poartă și 
semnătura brigadierilor Gheorghe 
Pigui și Ștefan Chiș din sectorul I, 
ca și a altor brigadieri, cum ar fi 
Vaier Bulgariu (sectorul III pro
ducție) și Grigore Tutunaru (sec
torul II producție), a tuturor mi
nerilor de la Lupoaia. Ei sînt cei 
ce, acolo, în adine, smulg pămîn- 
tului cărbunele atît de necesar eco
nomiei.

Munca lor, cum ne și atrăseseră 
atenția gazdele, este înlesnită de 
brigăzile de pregătire, generoase și 
îndrăznețe trupe „de 
sapă galeriile și deschid 
pionieri ai lumii din 
plonjînd zilnic, prin

mult
șl de 
brun 
spre 
a fi

geniu", ce 
abataje — 

adîncuri, 
specificul 

muncii lor,. în alte ere geologice, 
pe care le leagă de prezent. între 
brigadierii de la pregătire — teme
rari deschizători de drumuri — 
nume de prestigiu aici, la Lupoaia : 
Nicolae Ciobanu, Anton Milca și, 
cunoscut in întreg bazinul Motru
lui, brigadierul Constantin Fierăs- 
cu. Brigada acestuia din urmă, 
fruntașă nu numai la nivel de 
mină, ci de întreg bazinul minier 
al Motrului, a luat ființă In 1981 
„brigadă a tineretului".

— Este o brigadă formată din 
de tineri între 18 și 30 de ani. 
numai eu am depășit. Intre timp, 
„limita de vîrstă" — ne spune bri
gadierul Constantin Fierăscu, ini
țiatorul, în cadrul activităților 
U.T.C. de sprijinire a producției, a

ca
20 
si

acestei 
a cărei 
drumul 
implicit, al cărbunelui spre lumină.

Deși tînăr, brigadierul Fierăscu se 
poate mindri de pe acum cu o ve
chime de peste 18 ani în mijlocul 
minerilor de la Lupoaia, unde lu
crează de la vîrsta de 17 ani. Aici 
s-a format ca muncitor, lucrind și 
ca miner în abataj, și la pregătiri. 
Aici a fost primit in rindurile co
muniștilor. Aici, între minerii de 
la Lupoaia, și-a găsit ortaci cu ex
periență, de la care a avut de în
vățat și a învățat fără Încetare, ca 
muncitor, ca om, ca bun comunist. 
Aici și-a găsit și numeroși ortaci 
aflați, ca și el, Ia vîrsta elanului, 
a romantismului revoluționar. Și 
au demonstrat, laolaltă, prin fapte, 
că ei, tinerii, pot iniția acțiuni de 
amploare, in sprijinul producției, 
cu rezultate bune și. imediate. Des
pre brigada lor se vorbește, acum, 
cu respect în Motru, dar tinerii bri
gadieri sînt de părere că nici 
„băieții" lui Milca, nici ai lui Cio
banu nu sînt cu nimic mai prejos.

— Ba chiar, sînt luni în care au 
realizări mai bune decît noi, ne 
spune Fierăscu. Și atunci, firește, 
luna următoare, ne străduim să re
cuperăm diferența, dacă vrem să 
ne regăsim, la sfîrșitul anului, pe 
locul cu care ne-am obișnuit. Dar, 
știți ceva ? Nu clasamentele și 
punctajele contează în fond ; ade
vărata față a întrecerilor noastre 
„sportive" este aceea că, raportîn- 
du-ne mereu unii Ia alții, întreți
nem mereu vie flacăra competiției, 
și, pe ansamblu, mina înregistrea
ză rezultate bune, își realizează 
planul și chiar îl depășește... Mina 
Lupoaia este numele ce se pronun
ță cu respect și acest lucru ne face 
cinste tuturor. Este încununarea 
eforturilor noastre.

autentice „brigăzi de șoc", 
menire este să înlesnească 
minerului spre cărbune și,

Anica FLORESCU

Rigorile unei pro
ducții moderne, efi
ciente sînt cit se 
poate de evidente 
la întreprinderea de 
piese auto din Sibiu. 
Mărturie stau multe 
din produsele cu ca
racteristici tehnice 
superioare realizate 
aici în ultimul timo 
ca urmare a perfec
ționării organizării 
și modernizării pro
ceselor tehnologice. 
Astfel, s-au optimi
zat fluxurile tehno
logice, s-au introdus 
rapid în fabricație 
o serie de tehnologii 
noi. folosindu-se din 
plin utilaje cu un 
înalt grad de auto
matizare. s-a ex
tins tipizarea mul
tor componente de 
bază ale producției. 
Efectele măsurilor 
luate n-au intîrziat 
să apară. Planul 
producția-marfă 
fi depășit pînă 
sfîrșitul anului
mai mult de 15 mi
lioane lei. iar sarci
nile la export sint 
și ’ .
De remarcat că 90 
la sută din ansam
blul acestor măsuri 
puse in practică de 
muncitorii și specia
liștii întreprinderii 
cuprind proiecte
originale, proprii,
iar multe utilaje au

prin 
âe

la 
va 
la 
cu

ele depășite.

fost realizate 
autoutilare. Așa 
pildă, prin introdu
cerea noilor tehno
logii de rectificare 
simultană a capete
lor arcurilor înfă
șurate, de cromare 
a tijelor de amorti- 
zoare s-a realizat o 
însemnată creștere 
a productivității 
muncii- și reducere 
a consumurilor ma
teriale. Totodată, se 
află în stadiul ulti
melor verificări de 
montaj (fotografia 
alăturată) o moder
nă instalație de su
dură cu fascicul de 
electroni, condusă de 
un microprocesor, 
construită la Insti
tutul de fizică si in
ginerie nucleară din 
cadrul Institutului 
central de fizică — 
București. în cîteva 
zile, ea va începe să 
funcționeze in sec
ția transmisii car- 
danice, prelucrind 
repere cu un înalt 
grad de complexi
tate.

Tot o noutate o 
reprezintă progra
marea, pregătirea și 
urmărirea fabrica
ției pe calculator. 
„Oficiul nostru de 
calcul are terminale 
instalate în secțiile 
productive, la con
trolul tehnic de ca

litate. în cadrul 
compartimentelor de 
export, de contrac
tări etc." — ne spu
ne inginerul Ion Fi- 
riza, șeful serviciu
lui organizarea pro
ducției și a muncii. 
„Avantajele telepre- 
lucrării datelor “la 
zi" se materializea
ză în îmbunătățirea 
proceselor de pro
ducție. în optimiza
rea actelor de deci
zie în conducerea 
activității, intervine 
directorul întreprin
derii. Ion Simion. 
Acționînd susținut 
pentru diversificarea 
producției, concomi
tent cu ridicarea ni
velului ei calitativ, 
vom extinde tipiza
rea reperelor. Pen
tru perioada urmă
toare ne-am propus 
să îmbunătățim me
canismele de servo- 
direcție 
la 
grele 
tone, 
frină pneuiî 
amortizoareld*  
draulice telescopice, 
onorindu-ne exem
plar sarcinile de 
plan și contractele 
încheiate cu benefi
ciarii interni și par
tenerii externi".

hidraulică 
autovehiculele 
de pînă la 25 
aparatura de 

pneumatică, 
hi-

Euqen
DICHISEANU

LAUDĂ MUNCII
ȘI HĂRNICIEI

(Urmare din pag. I)
greu atunci cind este 
vorba să-și facă da
toria, atunci cind sint 
hotăriți sâ răspundă 
prin fapte inflăcărate- 
lor chemări ale secre
tarului general al 
partidului, să dove
dească, prin intreaga 
lor activitate, că sint 
la înălțimea marilor 
sarcini ce le stau în 
față. Eroii muncii se 
constituie intr-o măr
turie vie a abne
gației și devotamentu
lui cu care oamenii 
muncii urmează politi
ca partidului, cu care 
ei fac tot ceea ce de
pinde de ei pentru 
progresul României 
socialiste.

Răsplata pentru mun
că este răsplata pe 
care țara și-o dă sieși : 
este semnul încrederii 
că pe drumul ascensiu
nii noastre neintrerup- . 
te noile cote vor fi 
cucerite mai devreme,

de către mereu mai 
mulți ; este o chemare 
adresată tuturor, este 
un apel îndreptat că
tre toți cei ce muncesc 
de a fi la înălțimea 
celor mai buni. Iar 
pentru cei mai buni — 
dincolo de confirmarea 
că drumul pe care au 
mers pînă astăzi a 
fost bine ales — este 
cel mai înălțător în
demn de a continua să 
fie in frunte, de a 
adăuga alte și alte fap
te de muncă celor care 
i-au adus pînă aici, 
înconjurați de pre
țuirea, de stima socie
tății, ei sint hotăj-iți să 
sporească toate acele 
virtuți care i-au adus 
astăzi pe locurile de 
onoare.

Am spus, cu mulți 
ani în urmă — 
amintea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
că vechea zicală româ
nească după care „cu 
o floare nu se face

primăvară" își păstrea
ză actualitatea. Totuși, 
o floare, deci un titlu 
de „Erou", vestește 
perspectiva primăverii. 
Insă un număr mare 
de unități care au ob
ținut acest inalt titlu 
formează un buchet 
puternic și asigură 
primăvara agricultu
rii... Ziua decernării 
înaltelor titluri a fost, 
putem să afirmăm, o 
frumoasă zi de pri
măvară. Cimpiile țării 
sint acoperite de ză
padă ; gerul sticlește 
in copaci — dar în «u- 
fletele celor a căror 
muncă a primit supre
ma răsplată au trecut 
adierile primăverii. O 
zi de primăvară pe 
care o merită, pe care 
au izvodit-o ei prin 
muncă necurmată, prin 
pricepere, prin dărui- 

O zi din .multele 
de primăvară pe 
le va cunoaște

re.
zile
care 
satul românesc.
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Manifestări omagiale 
dedicate aniversării Republicii

Aniversarea proclamării Republicii prilejuiește, in întreaga țară, ample 
manifestări omagiale reiiefind mărețele împliniri obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, în anii socialismului, îndeosebi în pe
rioada pe care cu mindrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
precum și perspectivele luminoase deschise de istoricele hotărîri ale Con
gresului al Xlll-Iea al Partidului Comunist Român.

în unitățile economice, așeză- 
mintele de cultură, în localitățile 
urbane și rurale din județul Cluj 
au loc bogate manifestări cultural- 
educative dedicate aniversării pro
clamării Republicii. Astfel, la Mu
zeul de artă din Cluj-Napoca a fost 
vernisată expoziția județeană de 
pictură, sculptură, grafică și artă 
decorativă prin oare artiștii plas
tici clujeni aduc un vibrant oma
giu patriei, partidului nostru co
munist. poporului, muncii sale 
pașnice și avintate. frumuseții mo
rale a omului nou. constructor al 
societății socialiste și comuniste pe 
pămintu-1 înfloritor al României. 
Sub genericele ..Mărețe ctitorii ale 
devenirii noastre în «Epoca 
Nicolae Ceaușescu»", „La stema ță
rii noastre dragi", „Republică, pe 
tine te slăvim", la Combinatul me
talurgic din Cimpia Turzii. Între
prinderea mecanică de material 
rulant „16 Februarie" din Cluj- 
Napoca. Clubul muncitoresc al fe
roviarilor din municipiul Dej. 
Combinatul de lianți și materiale 
refractare Turda, la căminele cul
turale din Țaga, Borșa, Gilău, for
mații artistice susțin spectacole ar
tistice care slăvesc prin cintec 
și vers realizările de seamă obți
nute de poporul român sub arcul 
luminos al epocii inaugurate de 
Congresul al IX-lea al partidului.

„Abolirea monarhiei — moment 
hotăritor în evoluția României 
spre socialism" este tema expune
rii prezentate la Cabinetul de ști
ințe sociale al Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași, in cadrul căreia au 
fost subliniate lupta maselor popu
lare, conduse de partidul comu
nist. pentru instaurarea unei noi 
orînduiri sociale pe pămîntul 
României, mărețele izbînzi repur
tate de poporul nostru în anii de 
glorie ai construcției socialiste, cu 
deosebire în perioada inaugurată 
de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, de cind la cîrma desti
nelor patriei se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în același ciclu 
de manifestări se înscriu dezbate
rea „Realizări ale României socia
liste pe urcușul celor 39 de trepte 
de existență a Republicii", organi
zată la întreprinderea de mătase

Industria județului Bihor a îndeplinit planul 
la producția-marfă pe 1986

Oamenii muncii din industria ju
dețului Bihor raportează Îndepli
nirea. în ziua de 27 decembrie, a 
prevederilor planului producției- 
marfă pe 1986, aslgurînd astfel con
diții pentru realizarea, pină la sfirșl- 
tul acestui an. a unei producții in
dustriale suplimentare de peste 300 
milioane lei. Ca urmare a avansului 
de timp înregistrat, colectivele din 
unitățile economice bihorene vor li
vra peste prevederi economiei na
ționale 210 mii tone lignit. 181 mi
lioane mc gaze libere, pește 89 mi
lioane kWh energie electrică pe bază 
de cărbune, produse de mecanică 
fină insumînd aproape 34 milioane 
lei, 6 320 tone uleiuri minerale, 
aproape 9 900 tone alumină, con
fecții textile în valoare de 145 mi
lioane lei și alte importante produse 
destinate pieței interne și exportu
lui. Totodată, a fost depășit cu 330 
milioane lei planul la total investi
ții și cu 120 milioane lei la con- 
structii-montaj. îndeplinindu-se, de 
asemenea, cu o lună mai devreme

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 decembrie, ora 20 — 31 de
cembrie, ora 20. în țară : vremea se va 
încălzi, incepînd din vestul țării. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale, îndeosebi sub 
formă de ninsoare în sud-estul $i es
tul țării, apoi $1 în nord. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu inten

cinema 

„Victoria" din localitate, simpozio
nul intitulat „Concepția P.C.R., a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la. rolul națiunii socialiste 
în epoca contemporană", desfășu
rat la Combinatul de fibre sinteti
ce din Iași. Expuneri și meSe ro
tunde dedicate evenimentului ani
versat au avut loc la casele dă 
cultură din Pașcani, Hîrlău și Tg. 
Frumos, la căminele culturale din 
Ruginoasa, Răducăneni, Scinteia, 
Vlădeni, Podul Iloaiei, Mircești. 
din alte numeroase așezări ieșene.

„30 Decembrie 1947 — procla
marea Republicii, început și conti
nuitate în construcția societății so
cialiste în România" s-a intitulat 
terna expunerii-dezbatere ce a avut 
loc la întreprinderile de utilaj 
chimic „Grivița Roșie", textila „Da
cia", „Timpuri Noi", „Policolor", 
direcția domeniului public. Insti
tutul de cercetări științifice și in
ginerie tehnologică „Titan" și alte 
întreprinderi și instituții bucurește- 
ne, la care au participat numeroși 
oameni ai muncii.

La Academia Republicii Socia
liste România, un mare număr de 
oameni de știință, cercetători și 
cadre didactice au audiat cu deo
sebit interes expunerea „Republi
ca la a 39-a aniversare", în care au 
fost puse în evidență marile reali
zări obținute de poporul român în 
edificarea societății socialiste, în
deosebi in perioada de după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului, 
relevînd rolul activ al României so
cialiste, al președintelui Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
promovarea unei politici de pace și 
colaborare între toate națiunile, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice internațio
nale.

Sub genericul „Republicii un cînt 
de slavă", Ia Casa orășenească de 
cultură din Calafat se desfășoară 
un ciclu de manifestări politico- 
educative și cultural-artistice de
dicate celei de-a 39-a aniversări a 
Republicii, la care iau parte oa
meni ai muncii din întreprinderile 
industriale și alte unități economi
ce, sociale și de cultură din locali
tate. Cu același prilej, la Clubul ti

planul în profil teritorial la con
strucția de locuințe. în acest bogat 
bilanț se încorporează, deopotrivă, 
onorarea tuturor contractelor desti
nate pieței externe.

în telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidulur Comunist- 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de Comitetul ju
dețean Bihor al P.CR., se exprimă 
angajamentul oamenilor muncii 
bihoreni de a acționa stăruitor, eu 
înalt spirit revoluționar, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, pentru pregătirea și asigu
rarea tuturor condițiilor în vederea 
realizării exemplare a planului pe 
1987 pentru transpunerea în viață a 
indicațiilor și orientărilor formulate 
de conducătorul partidului și statului 
nostru, aducîndu-și astfel întreaga 
contribuție la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea. 
a programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

sificări locale în regiunile estice. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse înv 
tre minus 12 și minus 2 grade, mai 
coborîte în prima noapte, iar maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade. Pe 
alocuri, se va produce ceață și polei. 
In București : vremea se va încălzi 
ușor. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Temporar, va ninge, în prima 
parte a intervalului. Vintul va sufla 
moderat, în prima zi, apoi va slăbi din 
intensitate. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 8 și minus 4 grade, 
iar cele maxime între minus 2 și plus 
2 grade. Ceață și condiții de polei.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Nu se știe niciodată — 18; 
(sala Amfiteatru): Poveste din Holly
wood — 10,30; (sala Atelier) : Faleza 
— 10
0 Opera Română (13 18 57) : Poves
tea micului Pan — 11; Cocoșatul de 
la Notre-Dame — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Oklahoma — 10,30; O noapte la Ve
neția — 18,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Io, Mircea Voievod — 10,30; Secretul 
familiei Posket — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre mine 
însumi — 10,30; Dimineața pierdută 
— 18

• Domnișoara Aurica : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,30 
0 Răpirea fecioarelor : 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
0* Asediul : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Un oaspete la 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
0 Pericol de moarte : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• A fost odată un căpitan curajos î
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
0 Luptătorul cu sabia —- 10; 12; 14; 
16, Bragation — 18: STUDIO (59 53 15) 
0 Pacea — victorie a rațiunii ; CA
PITOL (16 29 17) — 8,45; 11; 13; 15,15; 
17,30; 19,30
0 Luptătorii din valea misterioasă : 
PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19, ARTA 
(21 31 86) - 8.30; 10.30: 12,30; 15: 17; 19 
0 Filmul și muzica : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18
0 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
O La Fayette : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19,30 
G Gheața verde : LUMINA (14 74 16)
— 8.30; 10,30; 12.30: 15; 17; 19. FLA
CĂRA (20 33 40) - 14,30; 16.45; 19,45
G Medalion Sergiu Nicolaescu. Nea 
Mărin, miliardar : TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 8,30; 11; 13: 15; 17; 19 
0 Căpitan la 15 ani — 8.30; 16,45; 19, 
Cine ride la urmă — 10,45; 12,45;
14,45: DOINA (16 35 38)
0 Atenție la Pana de Vultur : EX
CELSIOR (65 49 45) — 8,30; 10,30; 12,30; 
15; 17; 19,45

0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul 
turbat — 10,30; Amurgul burghez 
— 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Ana-Lia — 10,30; Lewis și Alice —
18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 14; Avea două 
pistoale cu ochi albi și negri — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara**  (59 31 03, 
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
18; (sala Studio) : Sentimente și 
naftalină — 10,30; Pensiunea doam
nei Olimpia — 18,30
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 10; Arta 
conversației — 15; Simple coincidențe
— 19; (sala Giuleștl, 18 04 85) : Băr
bierul din Sevilla — 11; Milionarul 
sărac — 18
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
seM (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 11; Nimic despre 
elefanți — 18,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 19
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  (13 13 00) : Clntă, ciocirlie
— 18
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Comedia unei tragedii — 11; Urmă
rirea — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 10,30
0 Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77, sala 
Victoria) : Guliver In țara păpușilor 
— 11
0 Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 10; 15; 18,30 

neretului din Segarcea a avut Ioc 
simpozionul „P.C.R. — conducătorul 
încercat al luptei poporului român 
pentru libertate și independență 
națională, pentru edificarea socia
lismului și comunismului", la Cra
iova a fost vernisată expoziția ju
dețeană de artă plastică și artă fo
tografică intitulată „Omagiu Re
publicii", iar la biblioteca județea
nă a fost vernisată O expoziție de 
carte și a avut loc recitalul de 
poezie patriotică „La trecutu-ți 
mare, mare viitor".

în aceste zile premergătoare ani
versării proclamării Republicii, în 
numeroase întreprinderi industriale 
gălățene, la case de cultură, clu
buri muncitorești, biblioteci și că
mine culturale sint organizate nu
meroase manifestări omagiale. La 
întreprinderile laminorul de tablă 
și mecanică navală Galați, nu
meroși oameni ai muncii au audiat 
expunerea cu tema „Proclamarea 
Republicii — moment de referință 
in istoria contemporană a Româ
niei, pagină de glorie in cârtea de 
aur a patriei noastre". „Ideea de 
republică în literatura română" se 
intitulează ampla expoziție de artă 
ce a fost organizată la Biblioteca 
municipală din Tecuci, iar sub ge
nericul „Coloane de lumină", la Ga
leriile de artă din municipiul Ga
lați s-a deschis o cuprinzătoare ex
poziție omagială.

O bogată paletă de acțiuni poli
tico-educative și artistice se desfă
șoară în aceste zile în întreprinde
rile, școlile și așezămintele cultu
rale sucevene. La Rădăuți a fost 
organizat spectacolul pionieresc de 
muzică și poezie „Urare Republi
cii", în cadrul căruia, prin cîntec și 
vers, s-a adus un prinos de recu
noștință făuritorilor noii istorii a 
patriei, poporului român, con
structor demn și liber al socialis
mului, relevîndu-se mutațiile revo
luționare înfloritoare din viața 
țării în „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Numeroși elevi din orașul Cîmpu- 
lung-Moldovenesc au luat parte la 
realizarea spectacolului muzical- 
coregrafic „Republicii, un imn de 
slavă". De asemenea, în numeroase 
localități din județ s-au deschis 
expoziții de fotografii și de desene 
sub genericul „Chipul patriei", pre
cum și expoziții de carte reunind 
lucrări reprezentative pentru ma
rile înfăptuiri revoluționare petre
cute în țara noastră în anii Re
publicii.

(Agerpres)

tv
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor (parțial color)
12.40 Din cununa clnteculul românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
14.30 însemne ale unul timp eroic (co

lor). Metroul de la un an la altul. 
Reportaj

15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19.25 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Județul Hunedoara In 
anul 65 al partidului

19.40 Clntarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul 
ecran. Emisiune realizată tn co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu. Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Hunedoara

20.25 Film artistic (color). „Cintec pen
tru oameni"

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 29 DECEMBRIE
20,00 Telejurnal
20,20 Tara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Urctnd treptele deveni
rii noastre. Documentar

20.35 Coordonate cubaneze
20,45 Film artistic. ,,Pedro pleacă tn

Sierra". Producție a studiourilor 
cubaneze. Regia: Julia C. Espi
noza

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)
unitate și continuitate, reprezintă 
un factor de progres prin inflăcă- 
ratul îndemn ce îl transmite gene
rațiilor de azi, de a duce mai de
parte, prin timp, ștafeta purtată de 
înaintași, de a prelua și a dezvolta 
tot ceea ce ei au făcut cu price
pere, cu înțelepciune și cu dragoste 
de țară.

Anul 1986, pe care îl încheiem 
în aceste zile, a adus noi confir
mări ale acestui adevăr. O serie de 
evenimente din acest an au reafir
mat cu pregnanță faptul că poporul 
român are conștiința istoriei. Fie
care an pe care îl încheiem devine 
trecut. Devine istorie. Realizările 
fiecărui an se adaugă înfăptuirilor 
obținute de-a lungul istoriei, în 
momentele ei mari, dar și în cele 
obișnuite, de fiecare zi. Se adaugă 
faptelor eroice, de neuitat, ce con
stituie coloana fără de sfirșit a 
continuității poporului român pe 
aceste meleaguri, străjuite de mun
ții Carpați, de Dunăre și de Marea 
Neagră.

Istoria, care este memoria timpu
lui, a continuat — și in anul 1986 
— să trezească ecouri profunde in 
conștiința generațiilor de azi, să le 
întărească sentimentul apartenenței 
la un popor harnic, temerar și 
demn. Sub reflectorul istoriei de
vine și măi limpede adevărul că 
prezentul nostru, anii de după cel 
de-al IX-lea Congres, marcați in 
profunzime de monumentale con
strucții, de procesul intensiv de in
dustrializare socialistă, de afirmare 
puternică a noii revoluții tehnico- 
științifice și noii revoluții agrare, 
de dezvoltare a învățămîntului șl 
culturii, se constituie intr-o perioa
dă bogată în realizări fără prece
dent în întreaga existență a po
porului român. Este deosebit 
de semnificativ faptul că ope
ra social-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă un 
exemplu de înțelegere și interpre
tare a istoriei naționale, a unității 
dialectice dintre trecut, prezent și 
viitor. O fundamentală însemnătate 
o are. în această privință, teza re
feritoare la intensificarea activită
ții de elaborare a unei istorii uni
tare a patriei și a partidului, care 
să redea, in lumina adevărului, pe 
baza argumentelor științifice, atît 
rolul claselor sociale, al poporului, 
cit și al conducătorilor, al persona
lităților in dezvoltarea societății.

Am sărbătorit. In anul pe. care îl 
încheiem, împlinirea a șase decenii 
și jumătate de Ia făurirea Partidu
lui Comunist Român. Au fost evo
cate marile momente ale istoriei de

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA - 0 TARĂ 
A MUNCII CREATOARE, A PROGRESULUI MULTILATERAL

Relatâri și comentarii în presa internaționala

Succese remarcabile in primul an 
al noului cincinal

Succesele remarcabile ale poporului român in făurirea vieții sale noi, 
socialiste, eforturile constante pe care le depune in scopul ridicării pe 
noi trepte de dezvoltare multilaterală sint scoase în evidență de către 
mijloacele de informare în masă din diferite țări in aceste zile de sfirșit 
de an, cu prilejul apropiatei aniversări a proclamării Republicii. Toate 
acestea - se consemnează - au la bază programele stabilite de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, concepția nouă funda
mentată de președintele Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, creșterea continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.

Moment de referință pentru prezentul 
și viitorul țării

Un spațiu amplu consacră revis
ta indiană „FAIR IDEA" dezvol
tării economiei românești in anii 
socialismului, cu deosebire în pe
rioada de cind la cirma destinelor 
țârii se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Bazîndu-se pe creșterea puter
nică a forțelor de producție, Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, din 1965, a pus ac
cent pe industrializare ca forță 
motrice esențială a progresului 
României contemporane — relevă 
revista. Congresul are meritul is
toric de a fi conceput strategia 
progresului revoluționar în con
cordanță cu cele mai inalte cuce
riri ale revoluției tehnico-științifi- 
ce, cu cerințele curente și de pers
pectivă și cu posibilitățile multi
laterale de progres de care dispune 
țara.

Rezultat al unei politici științifi
ce unitare, industria românească 
reprezintă ramura de bază a eco
nomiei naționale, cu o influență 
deosebită asupra întregii dezvoltări 
sociale și economice, capabilă să' 
rezolve cele mai complexe și difi
cile probleme bazîndu-se pe teh
nologiile cele mai avansate. In 
timp ce in 1965 producția . indus
trială era de 17 ori mai mare decit 
în 1945, în prezent ea este de 103 
ori mai mare. Un indicator eloc
vent al transformărilor industriei 
naționale într-o ramură decisivă a 
întregii dezvoltări îl constituie 
contribuția acesteia la formarea 
venitului național al țării, care 
este de peste 63 la sută în pre
zent, față de 48,9 la sută in 1965.

în continuare se arată că, tra- 
sînd obiectivul strategic al dezvol
tării, cu precădere a ramurilor in
dustriale de virf, cel de-al IX-lea 
Congres al partidului a pus bazele 
dotării cu echipamente de înaltă 
tehnicitate a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, ceea ce face ca 
azi potențialul tehnologic al Româ
niei să fie în măsură să soluțio
neze problemele majore cerute de 
dezvoltarea economică^.ințepsivă.

Este evidențiată dezvoltarea ver
tiginoasă a industriei constructoare 
de mașini, a producției industriei 
chimice, a industriei metalurgice.

Puternica dezvoltare a ramurilor 
industriale a coincis cu moderni
zarea structurilor, cerută de dez
voltarea economiei în condițiile 
valorificării intensive, la un nivel 
superior, a resurselor naturale, 
prin creșterea productivității mun
cii, a unei înalte competitivități, 
tehnicități și calități a produse
lor românești.

Această dezvoltare a ramurilor 
industriale de bază s-a realizat în 
deplină concordanță cu dezvol
tarea și modernizarea altor ramuri 
industriale.

65 de ani a forței politice conducă
toare ce constituie, azi, farul că
lăuzitor al muncii și vieții poporu
lui, centrul vital al întregii noastre 
societăți. Și a fost evocată activi
tatea rodnică de construcție socia
listă a națiunii române, hotărîrea 
sa de a acționa in strinsă unitate 
în jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru a asi
gura înaintarea României pe trepte 
tot mai înalte de progres și civili
zație. Această solemnă sărbătorire 
a prilejuit rememorarea unor 
momente înălțătoare legate de 
lupta eroică, in primele rînduri 
ale partidului. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu, mereu împreună 
pe drumul luminos al revoluției.

Un moment de rezonanță al bio

grafiei eroice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost viu evo
cat în miezul anului 1986. împli
nirea a cinci decenii de la procesul 
de la Brașov, din 1936, intentat 
unor tineri luptători comuniști și 
antifasciști, a readus din istorie, pe 
ecranul prezentului, fapte revela
toare pentru calitățile politice 
și organizatorice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, afirmate cu pu
tere în acei ani de luptă revolu
ționară pentru apărarea ființei pa
triei. Atunci, în cadrul procesului 
de la Brașov, partidul i-a încredin
țat misiunea de a deveni din 
acuzat acuzator. Cuvintele tînăru- 
lui revoluționar, rostite de pe 
banca acuzaților, ce subliniau că 
statul român, desăvîrșit la 1 De
cembrie 1918, este rezultatul lupte
lor și suferințelor de veacuri ale 
poporului și că guvernanții din 
acea vreme nu au’ nici un drept 
să-1 lase pradă fascismului, erau 
semnificative pentru spiritul mili
tant și pentru înflăcărată con
știință patriotică proprii celui ce va 
deveni, peste ani, conducătorul în
țelept al partidului și al țării. Și 
dacă tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost condamnat și întemnițat la 
Doftana — moment evocat, 'de ase
menea, în 1986, la împlinirea a 50 
de ani — acest fapt arată că gu
vernanții vremii se temeau de forța 
cuvîntului său, de acțiunile sale 
în primele rînduri ale partidului. 
Doftana a devenit pentru tînărul

Revista subliniază ca remarcabil 
ritmul creșterii industriale în toate 
zonele țării, al construirii de uni
tăți industriale în toate județele 
țârii. Investițiile mari făcute cu 
precădere în industrie au determi
nat creșterea și modernizarea echi
pamentelor de producție și dezvol
tarea corespunzătoare a producției 
în fiecare județ.

Referindu-se la rolul Industriei 
in dezvoltarea social-economică a 
țării, publicația arată că directivele 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român afirmă 
concepția nouă, fundamentată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
privind industrializarea pe baze 
științifice, în concordanță cu prio
ritățile de dezvoltare. în acest 
sens, se pune accent pe ramurile 
de înaltă tehnicitate, pe subramu- 
rile menite să asigure o mai bună 
utilizare a energiei și materiilor 
prime, pe un nivel mai înalt de 
utilizare a echipamentelor tehnice 
în întreaga economie șl pe o par- 
iicipare eficientă a țării ia circui
tul economic mondial.

Revista informează că s-a stabi
lit ca rata de creștere industrială 
să sporească în perioada 1986—1990 
cu 6—6,5 la sută, un spor superior 
fiind prevăzut pentru ramurile- 
cbeie ale industriei care promovea
ză progresul tehnic, cum ar fi : 
construcțiile de mașini, chimia și, 
în cadrul lor, în mod deosebit, 
domeniile electronicii, electroteh
nicii, microelectronicii, roboticii, 
mecanicii fine, chimiei molecula
re, semiconductorilor etc., un mare 
accent fiind pus pe creșterea pon
derii produselor cu un înalt grad 
de prelucrare.

Continuarea politicii de dezvol
tare echilibrată a industriei pe 
întreg cuprinsul tării, care se ma
terializează în Programul de dez
voltare social-economică a Româ
niei în profil teritorial în perioada 
1986—1990, va determina o puterni
că dezvoltare a orașelor, ca și 
transformarea unor comune tn 
orașe agroindustriale, astfel încît 
procentul populației urbane să 
ajungă la 57—58 Ia sută.

Sînt asigurate posibilități tot mai 
largi pentru afirmarea plenară a 
personalității fiecărui cetățean al 
tării, a egalității depline In drep
turi a tuturor cetățenilor, indife
rent de naționalitate.

Așa cum sublinia președintele 
Nicolae Ceaușescu, planul cincinal 
pe perioada 1986—1990 și direcțiile 
de dezvoltare pină în 2000 asigură 
un minunat program pe termen 
lung pentru transformarea revolu
ționară a societății românești, pen
tru construirea unei civilizații su
perioare, materiale și spirituale în 
România, evidențiază. în conclu
zie. revista indiană.

comunist o înaltă școală de luptă 
revoluționară.

Activitatea revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu acoperă 
peste o jumătate de veac din istoria 
modernă a României. Viața sa, lupta 
sa, legate organic de existența 
partidului, sînt pe deplin integrate, 
de fapt, în istoria patriei. întreaga 
existență de 65 de ani a paftidu- 
lui face parte din istoria patriei. 
Faptele eroice, evenimentele cu 
puternice rezonanțe în viața po
porului, a țării, legate de activita
tea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, pe care 
le-am rememorat în 1986. se înscriu 
în șirul marilor fapte proprii isto
riei noastre naționalei Eroismul, 
dragostea de țară, setea de liber
tate, conștiința unității naționale.

LECȚIA ISTORIEI
spiritul rațional, judecata dreaptă» 
pasiunea creatoare, trăsături pe 
care poporul român șî le-a afirmat 
și dezvoltat de-a lungul unei tu
multuoase istorii, constituie sub
stanța modului comunist de gindi- 
re, de muncă și de viață promovat, 
în acești ani luminoși ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". de partidul 
nostru comunist, de secretarul său 
general.

Este fireșc, așadar, faptul că 
partidul, țara întreagă au sărbăto
rit, în 1936, împlinirea a 2 500 de 
ani de la cele dinții lupte ale celor 
pe care Herodot îi numea „cei mai 
drepți și mai viteji dintre traci", ale 
strămoșilor geto-daci ai poporului 
român, lupte pentru libertate, inde
pendență și unitate. Atunci, în anul 
514 î.e.n., geto-dacii au fost singu
rii, dintre neamurile tracice, care 
au făcut zid de netrecut în fața 
oștirilor regelui persan Darius. De 
aici înainte, vreme îndelungată, 
„împărați pe care lumea nu putea 
să-i mai încapă", cum avea să 
scrie Mihai Eminescu, vor încerca 
să subjuge poporul român, să-i ră
pească țara. Dar iubirea de țară a 
românilor va fi mereu un zid in 
calea trufașilor cotropitori. Pe iubi
rea de țară și-au întemeiat puterea 
țările române in eroica lor rezis
tență în fața forței pe care a re- 
prezentat-o. mai multe secole, im
periul otoman.

Am sărbătorit, în 1986, șase 
veacuri de la urcarea pe tronul 
Țării Românești a marelui voievod

„România — rezultate însutleți- 
toare" este titlul sub care revista 
sovietică „NOVOE VREMEA" in
formează despre rezultatele cu care 
se încheie primul an al celui de-al 
optulea plan cincinal.

Referindu-se, intre altele, la 
dezvoltarea capitalei României, 
săptămînalul sovietic subliniază 
că, în anii care au trecut din de
cembrie 1947. cind România a 
devenit Republică, industria Bucu
reștiului a sporit de peste 60 de 
ori. Construcțiile de mașini și-au 
dezvoltat capacitățile de 300 de 
ori, ramura chimică — de 250 de 
ori. Ponderea Bucureștiului în vo
lumul producției industriale a țării 
reprezintă în prezent 15 la sută, 
în perioada care a trecut, fondul 
locativ al Capitalei s-a dublat. 
Peste 620 000 familii s-au instalat 
în locuințe noi.

în planurile actualului cincinal 
un loc important este acordat în
noirii radicale a transportului ur
ban, arată revista, 'referindu-se, în 
context. Ia extinderea metroului, 
în momentul de față — scrie 
„Novoe Vremea" — funcționează 
două linii, pe o distanță totală de 
37 km. La sfirșitul anului 1987 vor 
ți date în exploatare încă cinci 
stații, urmînd ca pînă în 1990 lun
gimea căii ferate subterane să fie 
de aproximativ 60 km.

Oamenii muncii din capitala 
României socialiste au îndeplinit 
înainte de termen sarcinile din 
planul pe anul în curs și s-au an
gajat ca, pînă la sfirșitul anului, 
să livreze importante cantități de 
produse peste plan, informează 
agenția sovietică TASS. Se subli
niază că aceste rezultate au fost 
dobîndite în condițiile realizării 
unor importante economii de ma
terii prime prin aplicarea unor 
noi tehnologii, a perfecționării or
ganizării muncii, ceea ce a permis 
o semnificativă creștere a produc
tivității in raport cu anul trecut.

Agenția informează și despre 
realizarea înainte de termen a pla
nului in silvicultură și industria 
forestieră ale României. Se evi
dențiază că, în zilele care au mal 
rămas pină la sfirșitul anului, 
muncitorii din acest sector econo
mic creează condiții favorabile 
pentru îndeplinirea cu succes și a 
sarcinilor, ce le revin din planul pa 
anul viitor.

Atenția deosebită acordată de 
Partidul Comunist Român dezvol
tării armonioase, echilibrate a tu
turor județelor țării își găsește re
flectarea în paginile publicației 
„HORIZONT" din R.D. Germană. 
Progrese considerabile pe calea 
unei repartizări teritoriale mai ju
dicioase a forțelor de producție 
s-au înregistrat încă în etapa creă
rii unei economii naționale unitare 
(1951—1965). In anii următori a fost 
continuată cu consecvență această 
orientare. Un impuls considerabil 
a fost dat în anul 1968, prin reor
ganizarea administrativă a țării în 
județe, orașelor și comunelor reve- 
nindu-le un rol mai mare în pro
cesul repartizării forțelor de pro
ducție. se arată In continuare.

Mircea cel Mare. Eroismul de care 
au dat dovadă oștenii lui Mircea, 
in luptele împotriva turcilor, răsu
nătoarele lor biruințe au contribuit 
la întărirea. în conștiința națio
nală, a convingerii că adevăratul 
patriotism este acela al faptei. Al 
faptei pentru apărarea și înălțarea 
ființei patriei.

Patrioții au fost dintotdeauna zi
ditori de țară. Dintotdeauna ei s-au 
aflat în centrul evenimentelor isto
rice și au răspuns cu fapta nevoi
lor țării. Au luptat, au muncit, au 
ridicat edificii trainice, au făcut 
totul pentru a patriei înălțare. Tot
odată, au durat, din generație în 
generație, sentimentul înălțător al 
patriotismului. Cinstind, în anul pe 
care îl încheiem în aceste zile, o 
serie ' de evenimente legate de 

lupta comuniștilor, a întregului 
popor pentru libertate, unitate na
țională, independență și progres 
social, poporul român a desprins 
cerința de a învăța, in continuare, 
de la înaintași, să-și iubească pa
tria, de a învăța că adevăratul pa
triotism este activ, și nu contem
plativ. De a înțelege cu și mai 
multă profunzime adevărul că a fi, 
azi, patriot inseamnă să-ți sporești 
contribuția, prin muncă, prin gin- 
dire creatoare, la progresul țării, 
să lupți pentru o nouă dimensiune 
economică a patriei, pentru o 
nouă dinamică a muncii, pen
tru o nouă calitate în întreaga 
noastră viață economico-socială. 
Viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reliefate cu 
pregnanță în cadrul momentelor 
de evocare istorică din cursul aces
tui an, constituie un insuflețitor 
exemplu de patriotism revolu
ționar.

în concepția partidului nostru, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pa
triotismul revoluționar, iubirea 
fierbinte de tară, dovedite prin 
fapte de muncă, se împletesc pu
ternic cu grija profundă pentru 
soarta întregii omeniri. Evocările 
istorice prilejuite de antfl pe care 
îl încheiem au reafirmat vocația 
si voința de pace proprii poporu
lui român, ce își au izvorul într-o 
existentă tumultuoasă. Lecția su
premă a istoriei subliniază cu tărie 
adevărul că pacea nu vine de la 
sine, că ea poate fi dobîndită nu

Amintind toate acestea, scrie 
„Horizont". trebuie să avem în ve
dere faptul că înainte de cel de-al 
doilea război mondial industria ro
mânească era slab dezvoltată, li
mitată la cîteva orașe și numai la 
cîteva ramuri. Un exemplu con
cludent pentru schimbările inter
venite îl oferă Oltenia, formată in 
prezent din mai multe județe. Au 
fost deschise numeroase mine de 
exploatare la suprafață a cărbune
lui brun la Jilț, Motru, Lupoaia. 
Roșiâ-Jiu și Rovinari. Cărbunele 
extras asigură funcționarea unor 
mari centrale electrice la Rovinari 
și Turcerii. Au luat ființă, de ase
menea, întreprinderi pentru con
strucții de mașini, alimentare, de 
hîrtie și celuloză și chimice.

în zece ani aici s-au construit 
76 000 de noi apartamente, iar in 
1980 — 95 la sută din sate și așe
zări erau conectate la rețeaua 
electrică. S-au extins sistemul de 
învățămînt, rețeaua instituțiilor de 
ocrotire a sănătății, precum și sis
temul comercial și al transporturi
lor, relevă publicația. Procesul ur
banizării. se arată în continuare, a 
determinat și în acestă zonă apa
riția de noi orașe, iar o serie de 
așezări mal mici au devenit im
portante centre industriale.

Cea mai nouă și remarcabilă rea
lizare a Bucureștiului. cu care lo
cuitorii săi, se mîndresc. este me
troul — scrie ziarul bulgar „OTE- 
CESTVEN FRONT".

în momentul de față — se arată 
— trenurile subterane din Bucu
rești circulă pe un traseu de 37 
km. noile ramificații înaintînd cu 
cîțiva kilometri anual.

Constructorii metroului bucu- 
reștean au hotărît ca pînă în 1990 
să încheie lucrările oelei de-a treia 
magistrale de 13 km și cu aoeasta 
să închidă centura de 60 km în 
partea centrală a orașului. Exis
tă. bineînțeles, și proiecte pentru 
viitorul mai îndepărtat, scrie zia
rul in încheiere.

„Metroul bucureștean — pre
zent și perspectivă" este titlul sub 
care revista greacă ..GREECE'S 
WEEKLY" a informat la rîndul 
său despre ceea ce se întreprinde 
în capitala României pentru dez
voltarea acestei rețele de trans
port. ■ » •*  ■■■''

Rețeaua subterană a. metroului 
din Capitala României se dezvoltă 
întt-un ritm susținut.'o Bâtă cu 
darea in folosință a tronsonului 
I.MlG.B. — Piața Unirii liniile me
troului însumînd 37 km — se ara
tă în articol. Revista evidențiază că 
liniile date în folosință și-au do
vedit pe deplin eficiența.

Totalitatea lucrărilor sînt proiec
tate și executate de către specia
liști și constructori români. De a- 
semenea, se subliniază, toate echi
pamentele și utilajele folosite sînt 
fabricate în România. Totodată, 40 
de institute de cercetări și de pro
iectări, precum și 45 de întreprin
deri și-au conjugat 
aCest scop.

eforturile in

mai prin lupta unită a popoarelor. 
Numai prin acțiuni concrete și efi
ciente. întreaga politică externă a 
României, al cărui strălucit creator 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
este construită pe temelia sigură a 
acțiunilor concrete în favoarea 
păcii. Sînt larg cunoscute și se 
bucură de un puternic ecou în rin- 
durile opiniei publice mondiale 
demersurile României, ale pre
ședintelui său pentru o politică in
ternațională nouă, mai îndrăzneață, 
pentru trecerea de la declarații la 
fapte, Ia acțiuni concrete de dezar
mare nucleară și convențională, 
pentru triumful forței dreptului îm
potriva dreptului forței, pentru so
luționarea tuturor litigiilor și con
flictelor internaționale numai și 
numai pe calea tratativelor. Re
centa hotărîre a României, pornită 
din inițiativa președintelui său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
trece în mod unilateral la redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
cheltuielilor și efectivelor militare, 
aprobată în unanimitate de întregul 
popor, în cadrul referendumului 
național de la 23 noiembrie, este 
un exemplu pe care țara noastră 
îl dă cu speranța că va fi urmat 
de celelalte țări- ale lumii. Acest 
important act politic, ce reprezintă 
o premieră în istoria omenirii, este 
edificator pentru modul in care 
România înțelege să contribuie la 
edificarea unei păci trainice și si
gure pe planeta noastră.

încheiem un an, primul an al 
cincinalului actual, și ne pregătim 
să începem un nou an cu deplina 
convingere că trecutul, prezentul 
și viitorul țării constituie o unita
te dialectică indestructibilă, o co
loană fără sfirșit a existenței po
porului român, a progresului pa
triei. Imaginea României în anul 
1987, prefigurată in Planul națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială, în cuvintările secretarului 
general al partidului, nu poate fi 
desprinsă de înfăptuirile din 1986, 
de realitățile țării în anii prece
dent!. De anul 1987 sîntem legați 
prin ceea ce vrem să înfăptuim, 
prin ceea ce Vrem să devenim. Dar 
și năzuințele noastre, și proiectele 
noastre pentru anul viitor se înte
meiază pe realizările de pînă acum. 
Marea lecție de patriotism a isto
riei patriei noastre constituie, pen
tru întregul popor român, un insu
flețitor îndemn de a munci, în 
strinsă unitate, cu și mai mult 
elan,. sub conducerea partidului, a 
strălucitului său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
a asigura continuitatea progresu
lui, dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste.



România socialistă, președintele Nicolae Ceausescu: 
activitate neobosită pentru interzicerea experiențelor 

nucleare, oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare

Se va putea vorbi de un început real de destindere, numai o dată cu oprirea experien
țelor nucleare, cu încetarea cursei înarmărilor nucleare și convenționale, cu trecerea la 
reducerea reală a efectivelor militare, a armamentelor, a cheltuielilor militare. Fără 
asemenea măsuri concrete, oricîte discuții s-ar desfășura nu pot fi apreciate ca pași 
reali în direcția destinderii, a dezarmării și păcii! lată de ce se poate spune că pro
blema fundamentală a epocii noastre o constituie schimbarea cursului periculos al eve
nimentelor spre catastrofa nucleară în direcția unei politici noi, de destindere, de 
dezarmare, de colaborare și pace în lume!

NICOLAE CEAUȘESCU
Militînd fără preget pentru cauza 

păcii și dezarmării. România socia
listă, președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au desfășurat o 
bogată activitate în acest an — 
marcat de comunitatea internaționa
lă drept An Internațional al Păcii 
— întreprinzînd noi demersuri, me
nite să ducă la înlăturarea amenin
țării unei conflagrații pustiitoare, să 
deschidă perspectiva înaintării spre 
o lume a înțelegerii și conlucrării 
pașnice. Se poate spune că, sub im
pulsul hotărîtor al secretarului, ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, întreaga activitate interna
țională desfășurată de țara noastră în 
anul care se încheie a fost practic 
subsumată acestui țel suprem. In 
acest spirit, la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o serie de propuneri pri
vind intensificarea activității inter
naționale a partidului și statului nos
tru pentru oprirea cursei înarmări
lor .și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, in primul rind a înarmă
rilor nucleare, pentru încetarea și in
terzicerea tuturor experiențelor cu 
arma atomică, pentru asigurarea 
unei păci trainice în lume.

Acțiunile energice, lucide, de 
profundă vibrație umanistă ale to
varășului Nicolae Ceaușescu pe li
nia păcii și dezarmării se impun cu 
deosebită forță în conștiința popoa
relor. Un ecou deosebit au avut și 
au apelurile sale înflăcărate adresa
te conducătorilor politici de pretu
tindeni ca. în aceste momente hotă- 
rîtoare pentru soarta umanității, 
acum, pînă nu este prea tîrziu, să 
se facă realmente dovada unei înal
te răspunderi în fața generațiilor de 
azi și a celor de miine. să se acțio
neze cu fermitate pentru oprirea 
cursei înarmărilor. In special a ce
lor nucleare, pentru trecerea la mă
suri reale de dezarmare, ca singura 
cale de a salvgarda pacea — aceasta 
fiind problema fundamentală a vre
murilor noastre.

Una din tezele insistent subliniate 
de președintele României în acest 
domeniu este că existența armelor 
nucleare a dus la o schimbare ra
dicală a modului în care se pune 
astăzi problema războiului, că în zi
lele noastre un război mondial ar 
deveni, inevitabil, o conflagrație 
nucleară pustiitoare, fără învingă
tori și învinși, din simplul motiv că 
învinsă ar fi întreaga omenire, con
damnată la dispariție.

în concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. înlăturarea pri
mejdiei unei conflagrații cu urmări 
incalculabile impune ca primă mă
sură, de cea mai mare stringență, 
sistarea tuturor experiențelor cu ar
mele nucleare. Țara noastră, ca și 
alte țări iubitoare de pace, a arătat, 
în repetate rînduri, că experiențele 
nucleare constituie o parte compo
nentă a cursei înarmărilor, un fac
tor de sporire a neîncrederii șl În
cordării, un corolar al politicii de 
forță și amenințare cu forța, avlnd, 
totodată, efecte din cele mai nociva 
asupra mediului înconjurător.

Strălucita contribuție a președin
telui României la cauza înfăptuirii 
dezarmării a cuprins și In anul ce 
se încheie o multitudine de laturi 
și aspecte. Astfel. în . cuvînțările 
rostite la reuniunile de dată recentă 
ale înaltelor foruri de partid și de 
stat, ca și cu alte prilejuri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus în lumină, 
cu o deosebită forță de convingere, 
primejdiile excepțional de grave ale 
cursei înarmărilor, care, ducînd la 
continua acumulare a unor noi mij
loace de distrugere, creează nu mal 
multă securitate, ci, dimpotrivă, sub
minează securitatea. multiplică 
riscurile declanșării unul holocaust 
nuclear ; a evidențiat relația dintre 
criza economică mondială șl cursa 
Înarmărilor, care implică uriașe po
veri suportate de popoare, o teribilă 
risipă de resurse financiare, mate
riale și umane ce împiedică însănă
toșirea vieții economice, duce la 
menținerea subdezvoltării șl accen
tuarea decalajelor ; a relevat că 
înarmările au o înrîurire profund 
nefastă asupra relațiilor internațio
nale, constituind un generator per
manent de tensiune, neîncredere si 
animozități ; că ele alimentează con
tinuu psihoza de război, viciind cli
matul politic mondial ; a subliniat 
că din momentul in care fiecare din 
părți a acumulat un potențial nu
clear capabil să distrugă nu numai 
cealaltă parte, ci și lumea întreagă, 
echilibrul militar trebuie căutat nu 
prin sporirea înarmărilor, ci prin 
reducerea continuă a acestora, pro- 
punîndu-se, de fapt, un „echilibru 
al dezarmării".

Se știe că România șt-a exprimat 
sprijinul deplin față de moratoriul 
unilateral asupra experiențelor cu

arme nucleare Instituit de Uniunea 
Sovietică, apreciind această hotărîre 
ca un pas profund constructiv, ca 
o contribuție importantă la cauza 
păcii, și a cerut S.U.A., altor state 
care au continuat experiențele de 
acest gen să se alăture inițiativei 
sovietice. în lumina ultimelor evo
luții in acest domeniu — respectiv 
reînnoirea de către U.R.S.S. a pro
punerii de a se începe tratative pri
vind încetarea totală a experiențe
lor nucleare, cu precizarea că mo
ratoriul unilateral sovietic va înceta 
o dată cu prima experiență nucleară 
a S.U.A. în anul viitor — România 
consideră că interesele vitale ale tu
turor popoarelor cer să se depună 
eforturi stăruitoare pentru a se 
evita o escaladare a experiențelor și 
Înarmărilor nucleare, care ar avea 
grave consecințe pentru soarta păcii.

Pe linia Intensificării acțiunilor 
vizînd dezarmarea nucleară, măsu
rile propuse de țara noastră au in 
vedere realizarea unor progrese 
reale în negocierea și adoptarea de 
măsuri concrete privind sistarea in
stalării de noi rachete in Europa, 
retragerea celor existente, eliberarea 
continentului european și a intregii 
lumi de amenințarea racheto-nucleară.

Pronunțîndu-se cu consecvență 
pentru reducerea și lichidarea ar
melor nucleare, țara noastră subli
niază, totodată, necesitatea de a se 
intensifica eforturile pentru reduce
rea armamentelor convenționale — 
sau clasice, cum li se mai spune — 
pentru diminuarea efectivelor, în
ghețarea și reducerea cheltuielilor 
militare, pentru retragerea trupelor 
și desființarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, pentru crearea 
de zone libere de arme nucleare și 
chimice în Balcani și în alte regiuni 
ale globului.

Așa cum a reafirmat din nou to
varășul Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră susține programul de dezar
mare, în mai multe etape, pînă în 
anul 2000, propus de U.R.S.S. In 
același timp, România se pronunță în 
favoarea unui program complex de 
dezarmare, care să cuprindă și ar
mele chimice, precum și toate arme
le convenționale, în așa fel ca, 
pînă la sfîrșitul secolului, să se re
ducă cu cel puțin 50 la sută arma
mentele existente, efectivele și 
cheltuielile militare, să se stabi
lească o limită maximă a diferitelor 
arme, îndeosebi pentru marile puteri.

Acționind cu neabătută energie in 
direcția salvgardării păcii prin în
făptuirea dezarmării. România s-a do
vedit și pe parcursul acestui an o 
prezență marcantă în toate forurile 
internaționale care au dezbătut aces
te probleme — Adunarea Generală a 
O.N.U., Conferința pentru dezarmare 
de la Geneva, Conferința de la 
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezarma
re in Europa, noua reuniune ge- 
neral-europeană de la Viena — unde 
atașamentul țării noastre față de 
catiza păcii și dezarmării s-a con
cretizat în multiple inițiative și 
propuneri de larg ecou interna
țional.

în bogata cronică a activității 
României socialiste consacrate dezar
mării și păcii va rămîne înscrisă cu 
litere de aur inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la re
ducerea unilaterală cu cinci la sută 
de către țara noastră, pjnă la 
sfirșitul acestui an, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare. 
Dovadă peremptorie a trecerii de la 
vorbe la fapte, această inițiativă — 
validată prin aprobarea unanimă a 
poporului român în cadrul referen
dumului de. la 23 noiembrie — a dat 
glas voinței șl aspirațiilor de pace 
ale întregii noastre națiuni.

Tenacitatea cu care România, pre
ședintele ei militează pentru oprirea 
cursei . înarmărilor și trecerea la 
dezarmare Izvorăște din convingerea 
că, in pofida situației grave existen
te In lume, războiul nu constituie o 
fatalitate. A-l accepta ca lucru ine
vitabil ar duce la demobilizare, mai 
cu seamă in momentul de față, care 
solicită maxima mobilizare a opiniei 
publice, a popoarelor spre a bara 
calea spre dezastru. Tocmai încrede
rea nestrămutată că popoarele, for
țele politice de pretutindeni sînt in 
măsură să schimbe cursul eveni
mentelor, să impună o politică nouă, 
corespunzătoare idealurilor de dez
voltare pașnică ale tuturor națiuni
lor, constituie temeiul solid al ne
obositei activități a României, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, vizînd 
unirea tuturor forțelor iubitoare de 
pace pentru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri efective 
de dezarmare, în primul rînd nu
cleară, ca singura cale de a asigura 
continuitatea și înflorirea civili
zației.

Vasîle OROS

Acțiuni, demersuri, propuneri 
în consens cu interesele supreme 

ale întregii omeniri
• România se pronunță pentru un program complex de 

dezarmare, care, avînd in centru dezarmarea nucleară, să 
cuprindă și armele convenționale și cele chimice.

9 Declarația-Apel a F.D.U.S., ca și Apelul Marii Adunări 
Naționale cu privire la „Anul Internațional al Păcii", cheamă 
popoarele, toți factorii politici de pretutindeni să acționeze, 
pînă nu este prea tîrziu, pentru eliberarea omenirii de 
spectrul distrugerii nucleare, pentru o lume fără arme și 
războaie.

• România consideră imperios necesară realizarea unui 
acord general de încetare și interzicere a experiențelor nu
cleare, ca prim și esențial pas pe calea dezarmării nucleare.

• In mod constant, țara noastră se pronunță pentru 
oprirea instalării noilor rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și retragerea celor existente, pentru lichi
darea armelor nucleare de pe continent și din întreaga lume.

• România sprijină inițiativele privind crearea de zone 
denuclearizate in nordul Europei și în alte regiuni ale conti
nentului nostru și ale lumii.

In mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul recentei deschideri la București a Reuniunii țărilor 
balcanice privind realizarea, în Balcani, a unei zone fără 
arme chimice a fost reafirmată voința fermă a României de 
a milita și in viitor pentru încetarea oricăror experiențe cu 
arme chimice și nucleare, pentru eliminarea acestor arme.

• România propune trecerea la reducerea treptată a 
armamentelor convenționale, astfel ca pînă în anul 2000 să 
se realizeze o reducere cu cel puțin 50 la sută a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor militare.

• România subliniază necesitatea folosirii spațiului 
cosmic - bun al întregii umanități - exclusiv în scopuri paș
nice. Pronunțîndu-se împotriva militarizării Cosmosului, țara 
noastră consideră că Statele Unite ale Americii trebuie să 
renunțe la programul „Inițiativa de apărare strategică", cu
noscut și sub denumirea de „războiul stelelor". Totodată, țara 
noastră a propus elaborarea in cadrul O.N.U. a unui tratat 
internațional cu privire la spațiul cosmic.

• La actuala reuniune general-europeană de la Viena 
au fost prezentate „Poziția României, aprecierile și conside
rentele președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la reali
zarea dezarmării, securității și cooperării în Europa".

O inițiativă de larg răsunet internațional, o elocventă expresie a voinței de pace 
a poporului român

• Ilustrare a deplinei concordanțe între vorbe și fapte,
România a trecut in mod unilateral la reducerea cu 5 la sută, 
pînă la sfîrsitul acestui an, a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare — hotărîre validată prin votul unanim 
exprimat în cadrul referendumului de la 23 noiembrie. Jara 
noastră a adresat, totodată, celorlalte state europene, S.U.A. 
și Canadei apelul de a trece, fiecare, la reducerea cu 5 la 
sută a înarmărilor. •

• Succedind amplelor manifestări în sprijinul dezarmării 
și păcii organizate in ultimii ani in țara noastră din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în preajma referendumului

asupra reducerii cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, pe tot cuprinsul României au avut loc 
mari adunări în favoarea dezarmării, culminind cu grandioasa 
adunare populară din București, de la 21 noiembrie.

© Decizia României a însemnat reducerea forțelor ar
mate cu 10 000 de oameni, scoaterea din dotarea lor a unei 
cantități de tehnică de luptă — din care o parte a și fost 
adaptată pentru scopuri civile — și diminuarea cheltuielilor 
militare cu peste un miliard de lei, toate acestea reprezentînd 
o contribuție concretă la cauza dezarmării, un pas ce se cere 
urmat și de celelalte state.

ACȚIUNI IN FAVOAREA 
PĂCII SI DESTINDERII*

WASHINGTON 27 (Agerpres) — 
Senatorii John Heinz, John Chafee, 
Dale Bumpers și Patrick Leahy au 
anunțat că vor sprijini adoptarea 
unei legi care să oblige Administra
ția să respecte limitele prevăzute de 
Tratatul Salt-2, informează agenția 
A.D.N. Patrick Leahy a afirmat că 
serjatorii nu pot rămîne inactivi cind 
singura posibilitate existentă de a 
se opri intensificarea cursei înarmă
rilor este lăsată să se piardă.

Săptămîna trecută, 57 de sena
tori — 47 democrat! și 10 republi
cani — au trimis o scrisoare pre
ședintelui Ronald Reagan cerîndu-1 
să revină asupra deciziei de a depăși 
limitele prevăzute în Tratatul 
Salt-2.

Pe de altă parte s-a anunțat că un 
purtător de cuvînt al „Comitetului 
pentru o politică nucleară sănătoasă" 
din Statele Unite, care numără 140 000 
de membri, a subliniat într-o con
ferință de presă că lupta pentru in
stituirea unui moratoriu asupra ex
periențelor nucleare în această tară 
este telul prioritar al acestei organi
zații.

El a mal relevat faptul că morato
riul unilateral sovietic a creat un 
climat politic favorabil, care trebuie 
valorificat.

BONN 27 (Agerpres). — Politica 
țărilor membre ale N.A.T.O. de in
tensificare a cursei înarmărilor a 
fost aspru criticată de Hans-Guent- 
her Brauch, membru al Institutului 
Internațional de Cercetări Strategi
ce cu sediul la Londra. Luînd cu- 
vîntul la Heilbronne, el a criticat 
ferm programul american Inițiativa 
de Apărare Strategică, cunoscut sub 
numele de „războiul stelelor", rele- 
vînd că realizarea lui creează un 
grav pericol pentru pace. El a cerut 
retragerea de pe teritoriul R.F.G. a 
rachetelor nucleare americane și s-a 
pronunțat în sprijinul propunerii co
mune a Partidului Socialist Unit 
German din R.D.G. și a Partidului 
Social-Democrat vest-german pri
vind crearea unui coridor fără arme 
nucleare în Europa centrală.

ROMA 27 (Agerpres) — Autorită
țile locale din San Giovanni (locali
tate din sudul Italiei) au adoptat 
hotărîrea de a proclama comuna lor 
zonă denuclearizată. In hotărîrea 
adoptată în acest sens se precizează 
că populația locală a hotărît să nu 
accepte nid in prezent și nici în 
viitor amplasarea de arme nucleare 
pe teritoriul comunei.

Accentuarea dificultăților 
economice ale țărilor 

latino-americane
MONTEVIDEO 27 (Agerpres) — 

Criza prețurilor la materiile prime 
produse de țările latino-americane. 
Împreună cu menținerea unui nivel 
ridicat al datoriei externe creează o 
situație serioasă din punct de vedere 
economic pentru majoritatea statelor 
din aceasță regiune. Această opinie 
a fost exprimată într-un interviu 
acordat ziarului „La Manana" de 
directorul pentru problemele econo
mice din Ministerul Uruguayan al 
Afacerilor Externe, Carlos Perez de 
Castillo. El a precizat că 80 la sută 
din exporturile latino-americane 
constau din materii prime, ale căror 
preturi au scăzut cu circa 30 la sută 
tn ultimii șase ani. In același timp, o 
parte importantă a veniturilor exter
ne ale acestor țări este alocată pen
tru plata dobînzilor la împrumuturi.

întreaga problematică a situației 
economice a țărilor din America La
tină si bazinul Caraibilor urmează să 
fie examinată în cadrul unei reu
niuni ministeriale care va avea loc 
la Ciudad de Guatemala între 14 și 
17 ianuarie.

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULU[

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATMANDU

Cu ocazia aniversării Zile! naționale a Regatului Nepal, a zilei dum
neavoastră de naștere, vă adresez, In numele poporului român și al meu 
personal, calde felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul nepalez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

La 28 deeembrie, 
poporul nepalez săr
bătorește ziua națio
nală a țării sale.

Situat în regiunea 
meridională a celui 
mai înalt masiv mun
tos din lume — Hi
malaya — Nepalul are 
o suprafață de 140 697 
kmp, acoperită în cea 
mai mare parte de 
păduri, ghețari și ză
pezi veșnice. Cu toate 
acestea. 90 la sută din 
populația sa, evaluată 
la circa 13 milioane 
de locuitori, se ocupă 
cu agricultura. Se 
cultivă orez, grîu, 
ceai, cartofi, iută, po
rumb pînă la înălțimi 
de 4 000 m. După răs
coala populară din 
decembrie 1951. care 
a pus capăt vechii stă- 
pîniri despotice, „Țara

munților", cum este 
denumit adeseori Ne
palul, s-a angajat pe 
calea lichidării sub
dezvoltării și a reali
zării unor transfor
mări cu caracter în
noitor, reușind să ob
țină în această direc
ție o serie de reali
zări. A luat ființă o 
industrie proprie, a 
fost înfăptuită refor
ma agrară, s-a trecut 
la valorificarea pe 
scară mai largă a re
surselor energetice, 
cu cele peste 6 000 de 
cursuri de apă ce 
pornesc din Himalaya, 
Nepalul dispunînd de 
mari posibilități în 
acest sens. In prezent 
se află in construcție 
15 centrale electrice 
de putere mică, iar

proiectele altor patru 
obiective de acest gen 
sint in curs de elabo
rare. Au fost făcuți, 
de asemenea, pași îna
inte in domeniul ex
tinderii căilor de co
municație, dezvoltării 
învățămîntului, mo
dernizării bazei turis
tice.

Poporul român ur
mărește cu simpatie 
eforturile poporului 
nepalez pe calea dez
voltării independente. 
Intre România și Ne
pal s-au stabilit re
lații de prietenie, de 
stimă și colaborare, a 
căror evoluție pozi
tivă corespunde inte
reselor ambelor țări 
și popoare, cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Bombardamente israeliene in sudul Libanului • O declarație 

a ministrului de externe al Iordaniei
BEIRUT 27 (Agerpres). — Forțele rile întreprinse pentru convocarea

Israeliene de ocupație au întreprins 
o nouă acțiune agresivă în sudul Li
banului. Militarii israelieni, infor
mează agenția libaneză de știri, cita
tă de Reuter, au bombardat satul 
Maidoun, situat în afara așa-zisei 
„zone de securitate" instituite arbi
trar în regiunea sudică libaneză de 
armata israeliană. Trei persoane au 
fost ucise iar 12 rănite. Mai multe 
locuințe au fost avariate. Se relevă 
că in timpul atacului au fost lovite 
și poziții din zonă ale armatei na
ționale libaneze.

In acest an, aviația Israeliană a 
efectuat numeroase raiduri în Liban, 
bombardind și zone situate în nor
dul țării. La 11 decembrie, un ase
menea atac s-a soldat cu moartea a 
18 persoane.

AMMAN. — Intr-o declarație fă
cută la încheierea vizitei în , Egipt, 
ministrul de externe al Iordaniei, 
Taher El Masri/a arătat că în cadrul 
convorbirilor cu președintele Hosni 
Mubarak și cu celelalte oficialități 
egiptene au fost examinate ultimele 
evoluții din lumea arabă și efortu-

unei conferințe internaționale în 
problema Orientului Mijlociu.

El Masri a spus de asemenea că 
Iordania recunoaște Organizația pen
tru Eliberarea Palestinei ca unic re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian, informează agenția KUNA.

Forțele israeliene de ocupație con
tinuă să desfășoare acțiuni repre
sive împotriva locuitorilor din teri
toriile arabe ocupate. Agenția 
F.A.N.A. informează că militarii is
raelieni au arestat în Gaza mai 
multe persoane sub așa-zisa acuzație 
de implicare in atacuri antiisrae- 
liene.

In regiunea Gaza, aflată sub ocu
pație israeliană din 1967, locuitorii 
arabi sint confruntați cu condiții de 
viață dintre cele mai grele. Repeta
tele opresiuni la care au fost supuși 
au determinat agricultorii să-și 
abandoneze pămînturile iar pescarii 
să renunțe la a mai ieși pe mare. 
Numeroși locuitori au fost expatriați, 
fără pașapoarte, către destinații ne
cunoscute, relatează agenția.

(Agerpres)

Probleme prioritare
BRUXELLES 27 (Agerpres) — O 

delegație a guvernului belgian, con
dusă de ministrul afacerilor exter
ne. Leo Tindemans, a avut convor
biri, la sediul C.E.E., din Bruxelles, 
cu membrii Comisiei executive a 
Pieței comune, cu care a analizat 
prioritățile „celor 12" pentru anul 
1987. In primele șase luni ale anului 
viitor, activitățile Pieței comune vor 
fi conduse de către Belgia, conform 
principiului rotației.

Intre problemele cele mai urgente 
ce vor fi abordate încă de la incepu-

ale Pieței comune
tul președinției belgiene se află 
„criza finanțelor comunitare" — re
levă agenția ANSA. Aceasta va con
stitui. de altfel, și tema convorbirilor 
pe care le va avea. în cursul turneu
lui său in capitalele celor 12 țări 
membre ale C.E.E., președintele Co
misiei executive a Pieței comune, 
Jacques Delors. De asemenea, criza 
financiară a Pieței comune va face 
obiectul unei reuniuni „ad hoc" a 
miniștrilor afacerilor externe ai țări
lor C.E.E.

pe scurt
GENȚIILE DE PRESA

ADUNAREA 
VIA a adoptat 
la dezvoltarea 
țării în 1987, o 
să asigure 
economic și bugetul federației 
pentru anul viitor. Planul pe 1987 
prevede creșterea produsului .social 
cu cel puțin 3 la sută, sporirea 
producției industriale cu 3,5 
sută și a celei agricole cu 2,5 
sută, majorarea 
circa 4,5 la sută.

R. S. F. IUGOSLA- 
Rezoluția cu privire 
economico-socială a 
serie de legi menite 

schimbări în sistemul 
bugetul

ÎNTREVEDERE, 
siliului de Stat

exporturilor
la 
la 
cu

tate, In acest sens, acordurile 
construire pe teritoriul Coreei de 
Sud a unor noi baze militare ame
ricane, unde sint instalate, intre 
altele, rachete nucleare și rachete 
strategice mobile, precum și legile 
represive împotriva 
pentru democrație și 
se pronunță pentru 
pașnică a patriei.

luptătorilor 
a celor care 
reunificarea

Înlăture restricțiile vamale impuse 
la importurile de mașini-unelte de 
pe piața vest-germană. După cum 
relevă agenția United Press In
ternational, S.U.A. se tem de un 
deficit record — de 170 miliarde 
dolari — al balanței comerciale pe 
anul 1986, in timp ce R.F.G. va în
registra un excedent comercial de 
55 miliarde dolari.

Premierul Con- 
al R.P. Chineze, 

Zhao Ziyang. a avut o întrevedere 
la Beijing cu ministrul de externe 
pakistanez, Yakub Khan. Premierul 
chinez a exprimat cu acest prilej 
speranța că în Asia de sud-est vor 
fi instaurate pacea și stabilitatea, 
o contribuție importantă tn acest 
sens putînd-o aduce îmbunătățirea 
relațiilor dintre Pakistan și India.

MESAJ. Președintele Nicaraguei, 
Daniel Ortega, a adresat președin
telui Hondurasului, Jose Azcona, 
un mesaj în care propune lansarea 
unor acțiuni comune vizînd solu
ționarea stării actuale de tensiune 
existente între cele două țări. Ini
țiativa nicaraguană a fost remisă, 
totodată, „Grupului de la Conta- 
dora", „Grupului de Sprijin" și se
cretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, cărora li se 
solicită colaborarea pentru concre
tizarea propunerilor avansate.

CONVORBIRI, La Vientiane au 
avut loc convorbiri între Khamphay 
Bupha prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Laosului, și 
Liu Shuqing adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R.P. Chi
neze. Comunicatul dat publicității 
la încheierea vizitei relevă că păr
țile și-au reafirmat dorința de a 
normaliza relațiile bilaterale tn in
teresul ambelor popoare. S-a con
venit să fie continuate convorbi
rile privind normalizarea 
dintre cele două țări.

relațiilor

s-au în- 
Adunării

*

UNIFICARE, Intr-un interviu 
acordat cotidianului „Al Thoran", 
care apare la Sanaa, președintele 
R.A. Yemen, Aii Abdullah Saleh, a 
declarat că un important obiectiv 
în politica externă a țării îl repre
zintă acțiunile în direcția realizării 
unei unificări a celor două Ye- 
menuri. Aceasta, a spus Saleh, ne
cesită demersuri pregătitoare, pre- 
cizînd că R.A. Yemen și R.D.P. 
Yemen colaborează pentru depă
șirea deosebirilor de păreri.

GREVA lucrătorilor de la căile 
ferate franceze continuă. Greviștii 
revendică îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai. Conducerile 
organizațiilor sindicale pe ramură 
au respins, în cea de-a opta zi de 
grevă, declarația directorului ge
neral al Societății naționale a căi- , 
lor ferate franceze (S.N.C.F.), care 
subordona deschiderea negocierilor 
de reluarea imediată a lucrului. 
Delegația comitetului de grevă, 
care prezenta revendicările, nu a 
fost primită Insă de conducerea 
S.N.C.F. între timp, personalul a 
redus la circa 25 la sută activitățile 
la căile ferate, asigurînd numai 
transporturile de urgență.

SESIUNE. La Havana 
cheiat lucrările sesiunii 
Naționale a Puterii Populare a 
Republicii Cuba, care a aprobat 
planul unic de dezvoltare economi
că și socială și bugetul de stat pen
tru anul viitor, informează agenția 
Prensa Latina.

COMUNICAT. La Phenian a fost •

Idat publicității un comunicat al 
C.C. al Frontului Democratic pen
tru Reunificarea Patriei din R.P.D.

I Coreeană, în care sint denunțate 
măsurile antinaționale și antipopu
lare ale autorităților sud-coreene 
luate in cursul acestui an. Sint ci-

DECLARAȚIE. Președintele Me
xicului, Miguel de la Madrid Hur
tado, și-a exprimat încrederea că 
In 1987 economia mexicană va in
tra Intr-un proces de relansare și 
va fi redusă inflația. In cadrul unei 
Intîlniri cu reprezentanții mijloa
celor de informare în masă, el și-a 
manifestat pe de altă parte satis
facția tn legătură cu activitatea de 
pînă acum a „Grupului de la Con- 
tadora", precum și speranța că în 
cele din urmă se va ajunge la o so
luție negociată a situației din re
giune.

NEGOCIERI. Au trecut cinci săp- 
tămini de Ia alegerile legislative an
ticipate din Austria și liderii parti
delor cu cele mai multe voturi ob
ținute în cadrul scrutinului nu au 
reușit încă să formeze noul guvern. 
Noul președinte al parlamentului, 
socialistul Leopold Gratz, fost mi
nistru de externe, a declarat că nu 
se poate aștepta la infinit for
marea noului cabinet. El a decla
rat că. 
nuarie, 
un nou 
oierilor
subliniat el — pare lipsită de sens.

pînă la jumătatea lunii ia- 
Austria va trebui să aibă 
guvern. Continuarea nego- 

peste această dată — a

GUVERNUL R.F.G. a anunțat 
va cere oficial Statelor Unite

că 
să

POLIȚIA FRANCEZA a reținut 
trei membri ai unor grupări extre
miste din Italia, care făceau obiec
tul unor mandate internaționale de 
arestare. Cei trei sînt acuzați de 
autoritățile italiene de o serie în
treagă de infracțiuni, printre care 
declanșarea de incendii, constitui
rea de bande înarmate și seches
trări de persoane.
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