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DIN PRIMELE ZILE, MASURI HOTARÎTE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE 1987!

AFIRMAREPUTERNICĂ
A MUNCII DE CALITATE

Bună organizare, disciplină, răspundere
Cum s-a muncit ieri în întreprinderi industriale

„Dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea în bune con
diții a tuturor obiectivelor și prevederilor înscrise în planul de dezvol
tare economică și socială a țării pe 1987. Să luăm toate măsurile pentru 
a asigura, chiar în primele zile, îndeplinirea exemplară a tuturor acestor 
prevederi!“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Țara, poporul, intr-o impresio

nantă unitate in jurul partidului, 
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au pășit 
eu optimism în noul an. Este cel 
de-al II-lea an al actualului cinci
nal, an in care avem de înfăptuit 
obiective economice și politice 
complexe, deosebit de mobiliza
toare, hotărîtoare pentru înflorirea 
și progresul susținut al patriei so
cialiste. 1987 este anul care, prin 
munca harnică, neostenită a tutu
ror fiilor patriei, va da noi di
mensiuni dezvoltării economico- 
sociale a țării, va constitui o etapă 
importantă in înfăptuirea hotăriri- 
lor celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

Sint proaspete în 
ționantele cuvinte, 
profund patriotism, 
sajul de Anul Nou 
NICOLAE CEAUȘESCU — marele 
strateg al dezvoltării României so
cialiste, ctitorul de istorie, strălu
citul conducător al partidului șl 
statului nostru, cel ale cărui viață 
și activitate reprezintă o înaltă 
întruchipare a virtuților poporului 
român, omul care chezășuiește 
mersul nostru neabătut înainte, 
spre culmile luminoase ale comu
nismului. spre măreția și gloria 
patriei. Sintetizînd magistral direc
țiile de acțiune ale efortului con
structiv, revoluționar al poporului 
in acest an, secretarul general al 
partidului s-a referit la programele 
de dezvoltare economico-socială, 
subliniind marile sarcini ce trebuie 
înfăptuite pentru edificarea unei 
economii moderne, pentru promo
varea cu fermitate a progresului 
științific și tehnologic, pentru în
făptuirea noii revoluții agrare, pen
tru aplicarea neabătută a politicii 
externe a României consacrate pă
cii și colaborării între popoare.

Să răspundem acestor însufleți- 
toare îndemnuri prin munca noas
tră de zi cu zi, prin activitatea 
rodnică a fiecăruia la locul său de 
muncă, în toate sectoarele vieții 
economico-sociale, printr-o exem
plară dăruire, printr-o largă afir-

mare a inițiativelor creatoare pen
tru îndeplinirea neabătută a tot 
ceea ce ne-am propus în acest an I 
Pe deplin conștienți de faptul că 
marile împliniri se realizează întîi 
și intîi pe planul muncii produc-

tate, în care sînt angrenate practic 
toate unitățile din economie, refe
ritoare la perfecționarea organiză
rii șl modernizarea proceselor de 
producție — acțiune inițiată de < 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Desi-

măsurilor înscrise in programe- 
stabilite în această privință, a

memorie emo- 
pătrunse de 

rostite in Me
de tovarășul

• în întreaga economie, acțiuni ferme 
pentru dezvoltarea intensivă și accen
tuarea puternică a laturilor calitative

• Să desfășurăm larg noua revoluție 
tehnico-știintifică și noua revoluție agra
ră !

® Programele de perfecționare a or
ganizării muncii și de modernizare a 
producției, de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor - înfăptuite 
neabătut!

• Principiile autoconducerii munci
torești și autogestiunii - aplicate în 
fiecare întreprindere!

• Din primele zile ale anului, pro
ducția fizică și exportul - realizate rit
mic, integral!

tive, din primele zile ale acestui 
an cea mai mare atenție va trebui 
acordată realizării 
grale și la un inalt 
a tuturor sarcinilor 
programelor vizind 
cienței producției materiale.

In spiritul exigențelor formula
te de secretarul general al parti
dului, în prim plan se situează ac
țiunea de cea mai mare însemnă-

ritmice, inte- 
nivel calitativ 
economice, a 
sporirea efi-

gur, sarcinile modernizării — ac
țiune care, începînd din acest an, 
se află in a doua etapă de înfăp
tuire — sînt deosebit de complexe 
și transpunerea lor in practică 
presupune o exemplară mobilizare 
a forțelor creatoare, o coordonare 
armonioasă a eforturilor oamenilor 
de știință cu ale celor din pro
ducție.

O certitudine majoră a tnfăptui-

rii 
le 
ducerii la bun sfirșit a tot ceea ce 
a prevăzut conducerea partidului 
pentru afirmarea deplină a noii 
revoluții științifico-tehnice o con
stituie faptul că întreaga acțiune 
de modernizare este coordonată cu 
înaltă competență și spirit organi
zatoric de tovarășa academician 
doctor Inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național 
al Științei și învățămintului, emi
nent om politic, savant de largă 
recunoaștere internațională, prin a 
cărei activitate se asigură exem
plara mobilizare a întregului po
tențial științific al țării in slujba 
vastului proces revoluționar de 
făurire a civilizației socialiste, a 
unei economii moderne, eficiente, 
avînd, în același timp, o contribu
ție hotărîtoare la creșterea presti
giului științei românești in lume.

Revine ca o înaltă îndatorire a 
tuturor lucrătorilor din frorftul ști
inței, din institutele de cercetare, 
inginerie tehnologică și proiectare, 
precum și a celor din producție să 
folosească din plin, cu eficiență 
cadrul generos creat prin acțiunea 
de perfecționare a organizării si 
modernizare a producției, promo- 
vind cu înaltă răspundere și fer
mitate soluții tehnice și tehnologi
ce noi, moderne, la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan mon
dial. Dispunem in acest sens de o 
bază de cercetare științifică mo
dernă, de un eșalon de oameni de 
știință prin a căror activitate crea
toare sarcinile puse de partid In 
domeniul revoluției tehnico-științi- 
fice prind viață pas cu pas.

Și in acest an, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in Me
sajul de Anul Nou, o atenție cu 
totul deosebită este necesar să fie 
acordată problemelor înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a preve
derilor planului pe acest an, an în 
care venitul național urmează să

Cornellu CÂRLAN
(Continuare in pag. a III-a)

O chemare-îndemn la acțiune politică responsabilă, 
adresată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, 

în numele intereselor supreme ale popoarelor:

NOUL AN SĂ FIE UN AN AL TRECERII HOTĂRlTE DE IA DECLARAȚII 
IA FAPTE CONCRETE DE PACE ȘI DEZARMARE!
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Ieri, 3 ianuarie 1987, a fost prima zi a aces
tui An Nou cînd în toate întreprinderile indus
triale s-a trecut din plin la realizarea sarcini
lor de plan în celde-al doilea an al cincina
lului. In conștiința milioanelor de oameni ai 
muncii de pe întreg cuprinsul patriei sînt vii 
îndemnurile înflăcărate adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, în Mesajul de Anul Nou : Să 
facem astfel încît anul 1987 să marcheze o 
etapă importantă pe calea înfăptuirii obiec
tivelor stabilite de Congresul al Xlll-lea al 
partidului privind trecerea 
stadiu superior de dezvoltare

României la un
- cel de țară

socialistă mediu dezvoltată — realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții întregului nostru 
popor ! Iar aceasta înseamnă ca, încă din pri
mele zile ale anului, în fiecare întreprindere, 
la fiecare loc de muncă să se acționeze prin
tr-o exemplară organizare, printr-un înalt 
spirit de răspundere și disciplină pentru reali
zarea ritmică, integrală a sarcinilor de plan la 
toți indicatorii cantitativi și calitativi.

Cum s-a muncit ieri în întreprinderi 
triaie ? lată tema sondajului 
teia" l-a făcut într-un șir de 
mice, acum, la început de an.

pe care 
unități

indus- 
„Scîn- 
econo-

Realizări Planul depășit din prima zi

de prestigiu
• Instalațiile uzinei cocsochimice 

din cadrul Combinatului siderurgic 
Călărași au funcționat, în aceste zile, 
din plin. Ca urmare au fost produse 
peste plan 300 tone cocs metalurgic 
și de turnătorie. Totodată, au fost 
livrate unităților industriei chimice 
din țară 3 000 tone de cocs.

• La Combinatul de lianți șl azbo- 
• eirfierit din Fieni, județul Dîmbovița, 
au fost obținute, în zilele de 1, 2 și 
3 ianuarie, peste 8 000 tone ciment 
și 900 tone var.

• La Combinatul de fibre, celu
loză și hîrtie din Suceava activitatea 
productivă a continuat fără între
rupere încă din prima zi a anului. în 
atelierele de celuloză, regenerare, 
celofibră și mătase, mașinile și in
stalațiile au funcționat la întreaga 
lor capacitate, realizîndu-se o pro
ducție superioară cu 30 la sută față 
de sarcinile de plan.

• Metalurgiștii de la Uzina de 
fier din Vlăhița, pregătind temeinic 
fiecare șarjă de metal și utillzînd la 
parametri superiori mijloacele teh
nice din dotare, și-au depășit, în 
primele 3 zile ale lui ianuarie, sar
cinile de plan cu 45 tone fontă spe
cială de primă fuziune.

Ora 6,30. Peste puține minute va 
începe prima zi de muncă din acest 
an la ÎNTREPRINDEREA „ELEC- 
TROAPARATAJ" DIN CAPITALA, 
unitate de frunte a industriei noas
tre producătoare de echipamente 
electrice. La turnătorie, ' strungărie, 
la atelierul de prese, la ajustaj și 
montaj activitatea este organizată 
perfect, iar producția incepe să se 
desfășoare ritmic.

...Secția montaj. „în acest sector 
de producție, ne spune inginerul 
Ion Alexe, se materializează munca 
întregului nostru colectiv. Aici se 
asamblează toate cele peste 2 000 
de sortotipodimensiuni de echipa
mente electrice pe care le realizăm. 
Astăzi, în prima zi de muncă a a- 
cestui an, așa cum am stabilit în 
scurta ședință operativă de produc
ție, desfășurată inaintea programu
lui, vrem să realizăm o zi-record în 
producție".

...Ora 12. în secția strungărie, 
după cum ne precizează șeful sec
ției, ing. Dan Grosu, s-a muncit în 
ritmul stabilit prin graficele de lu
ciu. La fel stau lucrurile și în ate
lierul presaj și la ajustaj. O re-

marcă se impune, 
fășoară ritmic, toate reperele 
subansamblele fiind executate 
un înalt niyel calitativ.

Locul cu activitatea cea mai 
tensă din întreprindere este atelierul 
montaj automate II. Aici, în cadrul 
unei linii de montaj specializate, e- 
chipată cu mașini și dispozitive de 
înaltă productivitate, trebuie să se 
monteze 4 000 de întrerupătoare au
tomate tripolare de 10 A destinate 
exportului. Montoril Mircea Stan, 
Constantin Mardale, Dorina Sîrbu, 
Mariana Popescu, toți cei peste 200 
de lucrători, împreună cu maistrul 
principal Tudor Anghel, montează eu 
migală și atenție pretențioasele e- 
chipamente electrice.

...Ora 15,00. Se termină primul 
schimb de lucru la „Electroapara- 
taj". Bilanțul ? Toate secțiile și-au 
depășit planul, rcspectindu-și anga
jamentul 
Concret, 
mentar 
electrice.

— Este

Producția se des- 
și 
la

in-

asumat la începutul zilei, 
au fost executate supli- 

peste 300 de echipamente

doar un început, ne pre-

(Continuare în pag. a III-a)

• Oțelarii Combinatului metalur
gic din Cîmpia Turzii, aplicînd noi 
metode vizind sporirea indicelui de 
utilizare a cuptoarelor electrice, au 
elaborat, în primele trei zile din 
acest an, cu peste 600 tone oțel mai 
mult decît fusese

CULTURĂ,
ARTĂ, VALOARE

prevăzut.

pe marea plat- 
a Combinatului de

• Chimiștii de 
formă industrială 
fibre sintetice Săvinești au obținut 
în primele două zile ale anului 15 
tone fibre sintetice peste prevederi, 
dintre care 8 tone au și fost pregă
tite pentru a fi expediate la export.

• Cronica muncii însuflețite con
semnează, încă din primele zile ale 
anului, însemnate realizări la Com
binatul petrochimic de 
Astfel, de pe platforma 
a uzinei de cauciuc au 
diate la export primele 
cauciuc poliizoprenic din planul pe 
acest an. O rodnică activitate se 
înregistrează și la instalațiile uzinei 
chimice, unde, concomitent cu de
pășirea prevederilor la o serie de 
produse, continuă probele tehnologice 
la o nouă capacitate de producție.

la Borzești. 
de încărcare 
fost expe- 
cantități de

GÎNDURI DE PROGRES, GÎNDURI DE PACE
ÎN PRIM PLAN

MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
In efortul pentru a da Împliniri 

durabile indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, ca pretutin
deni, și la Întreprinderea de uti
laj greu „Progresul"- Brăila pre
ocupările pentru perfecționarea 
organizării muncii și modernizarea 
proceselor de producție au căpă
tat un caracter constant, perma
nent. Un exemplu în această pri
vință II oferă și activitatea desfă
șurată în primul an, abia înche
iat, an al actualului cincinal, de 
oamenii muncii din secția în care 
lucrez, secția 400. în acest sens, 
muncitorii, inginerii, subinginerii 
și maiștrii au făcut zeci și zeci de 
propuneri, acționînd cu perseve
rență pentru modernizarea tehno
logiilor de fabricație, pentru mai 
buna organizare a muncii, pentru 
mai buna folosire a mașinilor, prin

șl 
in 

fizic.

dotarea acestora cu dispozitive 
scule de mare productivitate 
vederea ușurării efortului 
creșterii pe această bază a ca
lității produselor. Au fost re
organizate liniile de fabricație a 
rolelor în vederea reducerii tim
pului de circulație al reperelor, 
a fost înființată o nouă linie de 
fabricație în flux tehnologic a ci
lindrilor hidraulici pentru nave. 
Măsurile s-au concretizat In obți
nerea unor rezultate superioare. 
In 1986 : la produsele de mecanică 
fină s-a realizat o creștere de 
1.5 milioane lei, iar la piesele de 
schimb pentru excavatoare de 21 
milioane lei. ceea ce 
creșterea 
marfă cu 
1985.

Puternic
toarele chemări cuprinse în Mesa-

jtd de Anul Nou al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colectivul sec
ției, în frunte cu comuniștii, și-a 
propus pentru 1987 continuarea cu 
perseverență a măsurilor de mo
dernizare a instalațiilor și tehnolo
giilor, de perfecționare a organiză
rii muncii. Numai reorganizarea tu
turor liniilor de fabricație în flux 
tehnologic de la atelierul de cilindri 
va conduce, spre exemplu. Ia creș
terea productivității muncii cu 
10 la sută față 
te acestea dau 
angajamentului 
ca să realizăm
ție-marfă superioară anului 1986 
cu 
jament pe care îl 
ca o contribuție la 
prin fapte de muncă a 
care l-am exprimat la 
mul de Ia 23 noiembrie, 
dorinței de pace și colaborare a 
poporului nostru.

de anul 1986. Toa- 
garanția realizării 
colectivului nostru 
in 1987 o produc-

volumului
29 la sută

mobilizat

ANOTIMPURILE LINIȘTII

inseamnă 
producției- 

față de anul

de însufleți-

peste 25 milioane lei, anga- 
considerăm 

întărirea 
votului pe 
referendu- 
un vot al

Corpeliu CRISTEA
șef de secție
întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul" — Brăila

In colinde și plugușor zăpada 
mare sugerează vară îmbelșugată. 
La începutul fiecărui an există un 
sentiment regenerator care vine din 
natura bunului simț. Încă din noap
tea cea lungă a Solstițiului, cosmo
sul transmite un mesaj de bun au
gur : iarna iși pierde puterea în 
chiar miezul ei. Treptat, minut cu 
minut, din chiar noaptea Solstițiu
lui, lumina crește, ziua ciștigă in 
intensitate. Sufletul omului este le
gat de această stare

Noi sîntem oameni 
timpuri. Le trăim pe 
măsură. Se pare că 
a funcționat dintotdeauna ca 
balanță. Am iubit măsura și echili
brul. Ori de cite ori ne-a încercat 
violența (pe care vintul istoriei o 
poartă cu el pretutindeni), chiar 
dacă suferințele de pe urma ei n-au 
fost ușoare, am știut de fiecare 
dată să ne regăsim ființa în înțele
gere și înțelepciune. Trufia roma
nă, in umbra căreia mereu au ve
gheat rațiunea și prudența, s-a lo
vit, în Dacia învinsă, de o rezisten
tă ascunsă implacabilă, de o nese
cată putere de dăinuire. Numai in
tr-o zi de ianuarie mi-l pot irchi-

cosmică.
de patru ano- 
toate in egală 
arcul carpatic 

o

pui pe asprul centurion venit cu 
spaimă și gînd întunecat în ținutul 
de la marginea imperiului și trep
tat voința și ura și teama lui de 
necunoscut topindu-se într-o muzi
că nouă, răbdarea dovedindu-se e- 
gală timpului.

Ianuarie in acest an a început 
cu zăpadă multă. L-am vrea și 
vestitor de pace adevărată, intr-o 
lume in care zăngănitul armelor 
nu a încetat niciodată după nimi
citorul război mondial. Stare a lu
crurilor care te duce cu gindul că 
in noianul nostru de probleme co
tidiene pacea este totuși bunul cel 
mai de preț. Așa cum, 
du-se. nouă și lumii întregi, 
spus-o 
spus-o 
Anul 
Nicolae 
armă străveche și nouă, pus 
slujba păcii ar putea ciștiga in cele 
din urmă. In orice caz, speranța 
mea in izbinda rațiunii nu înce
tează, identică ideii sugerate ăe 
logica succesiunii anotimpurilor că, 
în asprimea firească a iernii,K lică
rește vara cu colinele ei verzi.

Georqe BALAIȚ'A

adresîn- 
a 

in repetate rinduri și a 
din nou in Mesajul de 

Nou, tovarășul 
Ceaușescu. Cuvintul, ca o 

in

f

într-o țară ce-a devenit o imen
să școală a muncii, a creației și 
omeniei, producția spirituală, cul- 
tural-artistică este, prin semnifica
ția valorilor încorporate, un im
portant indice al noii calități a 
vieții, un vector a cărui traiectorie 
ascendentă unește patosul militant 
și fervoarea angajării sociale cu 
sensibilitatea și conștiința valorii 
durabile, înscrise trainic în te
zaurul civilizației socialiste româ
nești. O civilizație a cărei sumă de 
valori reprezentative, create in de
plină libertate, pe întreaga clavia
tură a sufletului omenesc, năzuieș
te să exprime ființa umană in toa
tă complexitatea sa, cu luminile și 
umbrele, cu împlinirile și năzuin
țele sale. Creatorul de azi, „suflet 
în sufletul neamului", dă expresie, 
intr-o viziune proprie, originală, 
umanistă trăsăturilor și tendințelor 
ce caracterizează viața dinamică, 
nouă și mereu înnoită, a societății 
românești contemporane, soarbe 
din izvorul viu, dătător de pros
pețime și vigoare al vieții, muncii 
și înfăptuirilor poporului nostru 
in acești ani rodnici, plini de dă
ruire, de efervescență patriotică și 
revoluționară, ani ai afirmării de 
sine a ființei noastre naționale, ani 
ai edificării pe pămintul 
străbune a unor ctitorii 
de geniul său 
conștiinței de 
construind în 
ția spirituală 
interior inconfundabii al unui po
por, scoate la iveală trăsăturile ce 
unesc generațiile de azi cu cele de 
ieri, proiectînd pe ecranul timpului 
viitor imaginea modelului uman cu 
care fiecare epocă năzuiește să se 
identifice, să se contopească, într-o 
simbolică și permanentă aspirație 
spre cotele infinite ale binelui și 
frumosului. Edificarea socialismu
lui este de neconceput in afara 
ideii de cultură și valoare ; socia
lismul se construiește prin partici
parea conștientă a oamenilor la în
făptuirea tuturor valorilor mate
riale și spirituale. Iată de ce, in 
ierarhia spirituală a societății ro
mânești, cultura și valoarea ocupă 
azi un loc distinct și, departe de a 
reprezenta noțiuni abstracte, exclu
siv teoretice sau rupte de realități, 
acționează ca forțe materiale ale 
progresului, ale perfecționării, ale 
mutațiilor din conștiința oamenilor 
ca făuritori ai propriei lor istorii. 
Orice bilanț al realizărilor In acest 
domeniu, ca de altfel în oricare 
altul, este cu necesitate un bilanț 
ai valorilor reale, al acelor înfăp
tuiri cultural-artistice menite să

patriei 
vrednice 

creator. Expresie a 
sine a unei societăți 
cultul valorii, crea- 
definește portretul

treacă examenul timpului, să rezis
te, prin calitatea și bogăția ideilor, 
exigențelor cu care vor fi întîm- 
pinate de noi și noi generații de 
beneficiari ai artei și culturii. Nu 
se poate imagina o cultură serioa
să, matură fără valori reale și 
orice tentativă de a aduna, sub li
nia bilanțului, produse majore, 
durabile cu altele, minore, efe
mere, mimetice și superficiale, 
este destinată eșecului. Conștiința 
valorii, a calității operelor de artă 
și cultură validate estetic consti
tuie un bun cîștigat, o semnifica
tivă mutație survenită în spiritul 
public al acestei epoci, în climatul 
efervescent și creator inaugurat de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Un climat care a repus în dreptu
rile lor, făcîndu-le să funcționeze 
în chip real, criteriile riguroase 
ale valorii, ale descoperirii și pre
țuirii lor împotriva dogmelor și ca
noanelor estetice conservatoare, 
mutilante. în acest climat nou, defi
nit de o gîndire suplă, mobilă, re
voluționară, în acord intim cu exi
gențele vieții și ale procesului 
creator, corespunzînd dinamicii 
complexului raport dintre artă și 
realitate s-au putut naște opere 
adevărate, originale, pline de pa
tosul timpului, însuflețite de me
sajul militant propriu artei anga
jate, opere in arterele cărora pul
sează sîngele realității, cu infini
tele și finele ei condiționări. S-a 
spus, pe bună dreptate, că această 
epocă înfloritoare echivalează cu o 
adevărată „reîmproprietărire" a ar
tei și culturii noastre : cu repu
nerea în drepturile lor legitime a 
marilor valori culturale naționale, 
cu reinstaurarea fermă a dreptului 
culturii și artei de a se raporta 
permanent la propriile dimensiuni 
și exigențe, la acel 
sușiri particulare și 
mulate și articulate 
ție cărora noutatea
tea, departe de a fi semnele unei 
rupturi, se revelează drept atribute 
ale continuității perceptibile in 
dezvoltarea organică a oricărei 
culturi majore. Floarea nouă și 
strălucitoare a produselor spiri
tuale, a creațiilor artistice își trage 
seva din humusul fertil al vieții 
noastre istorice și al realităților 
contemporane, socialiste. O cultură 
autentică și capabilă să exprime 
identitatea poporului este puternic 

, înrădăcinată în adincurile vieții si 
muncii poporului. Ea are conștiința

tezaur de in- 
durabile, acu- 
în timp, gra
și origfnalita-

C. STANESCU
(Continuare în pag. a !V-a)
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înfăptuirea programelor de organizare
și modernizare - obiectiv major

al activității politico-organizatorice
La recenta plenară a C.C. al 

P.C.R., ca și In Mesajul de Anul 
Nou adresat întregului nostru po
por, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretarul general al partidului, a 
subliniat în mod deosebit cerința în
făptuirii riguroase a programelor 
privind mai buna organizare a 
muncii, modernizarea tehnologiilor, 
perfecționarea normativelor econo- 
mico-financiare. De o mare însem
nătate pentru noi. activiștii de 
partid, este orientarea potrivit căreia 
trebuie să ne concentrăm forțele 
pentru rezolvarea cu precădere a . 
problemelor de bază care condițio
nează îndeplinirea planului, sporirea 
puternică a productivității muncii 
si creșterea pe toate căile a eficien
tei economice.

în spiritul acestor cerințe și orien
tări. în municipiul Lugoj a fost con
stituit îșn colectiv de îndrumare, 
sprijin și control, format din acti
viști ai ■ comitetului municipal de 
partid și' din marile unități econo
mice, specialiști din organele de sin
teză și din întreprinderi care se 
ocupă îndeaproape de buna organi
zare și desfășurare a acțiunii de 
modernizare, de ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ ai produselor și 
de creșterea eficienței întregii acti
vități economice. Colectivul asigură 
desfășurarea pe coordonate unitare a 
acestei acțiuni, sprijină organele și 
organizațiile de partid, consiliile oa- 
menijor muncii, in studierea apro
fundată a realităților din fiecare 
unitate. în îmbogățirea, pe această 
bază, a propriilor programe de 
măsuri. în concentrarea forțelor sure 
aplicarea cu prioritate a măsurilor 
de ordin organizatoric și tehnic cu 
cea mai mare eficiență în privința 
realizării planului. De asemenea, au 
fost organizate dezbateri cu activul 
de partid, mese rotunde, schimburi 
de experiență, vizite de documenta
re în acele întreprinderi desemnate 
a deveni unități etalon în acțiunea 
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției.

Tot în această ordine de idei, aș 
vrea să menționez una din metodele 
folosite cu bune rezultate de comi
tetul nostru municipal de partid : în 
ultimul timp, obișnuitele analize 
economice decadale privind stadiu^ 
îndeplinirii , planului au loc. prin ro
tație, în unitățile economice. Cu 
acest prilej, pe lingă evaluarea re
zultatelor economice se efectuează 
Si o analiză cu privire la preocupă
rile organelor și organizațiilor de 
partid, ale consiliilor oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea hotărâri
lor de partid și de stat în domenii 
cum sîn t : promovarea progresului 

■ tehnic. îmbunătățirea calității produ- 
seițjt. creșterea’ productivității mun
cii. reducerea consumurilor materiale 
si a celorlalte cheltuieli de producție, 
valorificarea resurselor materiale și 
energetice refolosibile și altele. De 
fiecare dată se face, prin prisma re
zultatelor obținute, o evaluare a 
realizării programelor de organizare 
Si modernizare a producției, unele 
din aceste analize, cum au fost cele 
de la întreprinderea de produse 
ceramice „Mondial" și de la Filatura 
de mătase naturală, fiind în întregi
me dedicate acestei importante ac
țiuni. Cu aceste prilejuri se realizea
ză veritabile schimburi de experien
ță, sînt identificate și criticate 
anumite rămîneri in urmă, se iau 
măsuri concrete. operative pentru 
lichidarea lor, se generalizează pro
cedeele de muncă înaintate, cu efi
cientă imediată sau în perspectivă.

Ne străduim ca prin mobilizarea

0 nouă și importantă magistrală feroviară

Pașcani-Tirgu Neamț
montaj nr. 1 a Regionalei C.F.R. 
lași și de brigada de tuneliști de la 
Antrepriza de construcții tunete căi 
ferate Brașov, alături de care și-au 
adus contribuția numeroase uni
tăți economice din județele Iași și 
Neamț. Lungimea liniei curente 
este de 30,4 km, lungimea totală 
a liniilor (cu cele din stații) insu- 
mind 44,4 km. Linia dispune de 
două stații noi — Tirgu Neamț și 
Timișești — și de trei halte de miș
care — Topite, Cristești și Plăieșu.

— Intre lucrările reprezentative 
de artă — ne informează tovarășul 
Cezar Burghelea, directorul unită
ții de antrepriză — se numără tu
nelul de la Cristești, ce străbate 
colinele cu același nume, in lungi
me de 840 metri, precum și cele 
28 de poduri și podețe. Pe ansam
blul construcției s-a executat un 
volum total de terasamente de 
aproape 3 milioane mc și s-a 
transportat în terasamentul căii fe
rate un volum de 200 000 mc balast 
și 150 000 tone piatră spartă.

Se află sintetizate in aceste cifre 
faptele de muncă ale unor bravi 
constructori, cum sint cei din for
mațiile conduse de subinginerii 
Alexandru Ciolan și Constantin 
Nistor, sau ale tuneliștilor din for
mația condusă de maistrul con
structor Petrea Trifan.

— Această nouă cale ferată des
chide o poartă largă dinspre Valea 
Șiretului spre Munții Neamțului, 
dar și una spre viitor, racordind 
la magistralele de fier ale țării și 
la pulsul dinamic al economiei na
ționale așezări care vor cunoaște 
o și mai puternică dezvoltare in 
viitor — ne spunea, in momentul 
inaugurării, unul ' dintre localnici, 

Gînduri ce se regăsesc in tele
grama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu de participanții 
la festivitatea de inaugurare, in 
care sint exprimate sentimentele 
de profundă dragoste și recunoș
tință fată de secretarul general <n' 
partidului, ctitor și al acesțul im
portant obiectiv ce reflectă politica 
înțeleaptă a partidului nostru de 
dezvoltare armonioasă a tuturor 
localităților patriei.

Zilele trecute, in cinstea aniver
sării Republicii, la Tirgu Neamț a 
avut loc o importantă premieră fe
roviară.

...Precedat de tema. melodică din 
opereta „Crai Nou“ de Ciprian 
Porumbescu, un anitnț sporește 
emoția celor peste 10 000 de lo
cuitori ai vechii urbe de la 
poalele Cetății Neamțului, adunați 
pe peronul noii gări : „Trenul 
inaugural din direcția Pașcani — 
Topile — Cristești — Timișești — 
Plăieșu sosește in stație la Unia I". 
Impletindu-și șuieratul locomotivei 
cu sunetele de salut ale sirenelor 
din întreprinderile orașului, trenul, 
împodobit sărbătorește cu ghirlan
de de brad, purtind pe locomotivă 
portretul iubitului nostru conducă
tor, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
încadrat de drapele tricolore și 
roșii, aduce primii călători pe 
această nouă linie ferată. Materia-' 
lizare a eforturilor puternicului 
detașament de constructori fero
viari și tuneliști, ale proiectanților 
și arhitecților, ale altor specialiști 
în domeniul transporturilor fero
viare, noua cale ferată este 
o ctitorie reprezentativă intre 
atîtea mari înfăptuiri ale „Epocii 
Nicolae Ceaușeseu".

— Lucrările la această nouă ar
teră feroviară ce racordează Tirgu 
Neamț la magistrala Moldova — ne 
spune tovarășul Alexandru Filio- 
reanu, directorul general al Regio
nalei C.F.R. Iași — au început la 
15 iulie 1981, cînd s-a excavat pri
ma cupă, de pămint pe amplasa
mentul stației Timișești. Adevărată 
pagină de epopee a construcțiilor 
noastre feroviare, noua cale ferată, 
prevăzută cu centralizare electro- 
dinamică, bloc de linie automat și 
electrificare, reprezintă rezultatul 
unei munci neobosite, de. multe ori 
eroice, in aspre bătălii cu natura, cu 
terenul capricios și cursurile de 
apă. bătălii ctștigate de cutezătorii 
constructori și proiectant!.

Proiectantul lucrării este Insti
tutul de proiectări căi ferate Bucu
rești, șef de proiect — ing. Radu Va
sile. iar șeful colectivului de arhi- 
tecți — arh. Cornelia Neagu. Lu
crările au fost executate de colec
tivele Antreprizei de construcții- 

activului comitetului municipal de 
partid să determinăm in organizațiile 
de partid, de sindicat și U.T.C. 
sporirea răspunderii, găsirea de noi 
căi și resurse pentru înfăptuirea 
sarcinilor economice. Așa cum ne-a 
indicat secretarul general al parti
dului, am deplasat tot mai mult 
activitatea noastră in mijlocul oa
menilor muncii, la locurile unde se 
hotărăște realizarea planului. Citeva 
exemple sînt edificatoare în acest 
sens. Atunci cînd la întreprinderea 
de produse ceramice „Mondial" au 
apărut probleme în legătură cu pro
ducția pentru export, activiștii co
mitetului municipal de partid. In 
urma unor analize întreprinse îm
preună cu organizația de partid și 
conducerea unității și pe baza con
sultării oamenilor muncii, au stabilit 
o serie de soluții și responsabilități 
concrete pentru rezolvarea proble
melor în cauză. Drept urmare au 
fost impulsionate livrările la pro
dusele destinate exportului. De ase
menea. cu sprijinul și sub îndruma
rea noastră. harnicul colectiv de

VIAȚA DE PARTID

IN MUNICIPIUL LUGOJ

măsuri politico-organizatorica 
tehnice de care ne-am sim- 

și noi direct răspunzători.

oameni al muncii de Ia fabrica 
„Timișul" a schimbat într-o scurtă 
perioadă de timp structura produc
ției. aflată intr-un continuu proces 
de înnoire și ridicare a nivelului 
tehnic șl calitativ. Probleme deo
sebite legate de aplicarea programe
lor de organizare și modernizare a 
producției s-au ridicat la „Textila" 
Lugoj, desemnată de centrală șl mi
nister ca unitate specializată în 
producția pentru export. O aseme
nea încredere și responsabilitate au 
presupus un ansamblu mai amplu 
de 
Și 
țit
Analizele pe care le-am întreprins 
Împreună cu comitetul de partid și 
conducerea unității, cu specialiștii, 
abordarea mai fermă a dialogului cu 
delegații centralei și ministerului de 
resort, cu furnizorii de materii 
prime au permis stabilirea unor 
măsuri suplimentare de creștere a 

. producției și productivității muncii, 
de ridicare a calității și a competi
tivității produselor întreprinderii pe 
piața externă.

în anul de curind Încheiat, reali
zări de prestigiu au obținut și oame
nii muncii de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb „9 Mai", 
unde din inițiativa comitetului de 
partid a fost constituit atelierul de 
proiectare pentru mecanizare, auto
matizare și robotizare, care a asi
milat in fabricație, pentru prima 
dată în țară, diferite utilaje noi des
tinate industriei ușoare, inclusiv o 
serie de utilaje de înaltă tehnicita
te pentru linia automatizată de con
fecționare a caroseriei pentru auto
vehiculele românești.

Este pozitiv faptul că majoritatea 
măsurilor prevăzute 
etapă în programele
și modernizare au fost aplicate in 
unitățile economice din municipiul 
nostru, ele asigurind obținerea în

pentru prima 
de organizare

Anica FLORESCU 
Constantin BLAGOV1C1

noul an un amplu volum

1986 a unu! spor de producție, 
de 1985, de 121,5 milioane lei. Dar a- 
naliza exigentă, critică și autocritică, 
a propriei activități in acest domeniu 
relevă că persistă și unele neîmpli- 
niri. Nu toți membrii comitetului, al 
biroului și activiștii comitetului mu
nicipal de partid au acționat cu 
suficientă răspundere, in mod con
cret și operativ, pentru a determina 
în toate unitățile de care răspund ri
dicarea conținutului muncii de partid 
la nivelul cerințelor actuale. Dato
rită carențelor din stilul de muncă al 
unor comitete de partid, cum sînt 
cele de la întreprinderea de utilaje 
de ridicat și transportat, fabrica de 
mobilă, cooperativa „Munca", nu s-a 
realizat în întregime eficiența eco
nomică scontată prin aplicarea pro
gramelor de organizare și moderni
zare. Astfel, comitetul de partid de 
la întreprinderea de utilaje de ri
dicat și transportat nu a acționat în 
mod hotărît. pentru soluționarea pro
blemelor care privesc desfășurarea 
ritmică a producției în sectoarele 
calde și mecanizarea muncii în tur
nătoria de oțel.

în lumina indicațiilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., co
mitetul municipal de partid va acțio
na cu mai multă fermitate și con
secvență pentru transpunerea în 

■viață a obiectivelor dezvoltării și 
modernizării unităților ’ economice, 
punînd accentul pe obiectivele de 
importantă majoră, menite să asi
gure ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ ai produselor, creșterea pro
ductivității muncii și economisirea 
resurselor materiale șl energetice.

Ne vom organiza astfel activitatea 
în anul 1987 incit activiștii noștri de 
partid să fie mereu prezenți în 
unitățile economice pentru a îndru
ma și sprijini concret, la fața locu
lui. organizațiile de partid în rezol
varea tuturor problemelor legate de 
îndeplinirea integrală, la toți indi
catorii cantitativi și calitativi, a pla
nului. Concomitent, urmărim să asi
gurăm, din primele zile, îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de plan
prevăzute pentru cel de-al doilea 
an al cincinalului actual. Fără în
doială, ne ocupăm in continuare de 
aplicarea programelor de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției pentru etapa a Il-a, pină 
în 1988, și avem- convingerea că a- 
cestea vor fi îndeplinite la nivelul 
exigențelor formulate de 
cerea partidului, de 
Nicolae Ceaușeseu.

Considerăm, așa 
secretarul general aL partidului, că 
ne facem datoria mim®;:'îr?:lti.ă!«urh 
în. căre sînt indepliniteitexemplar 
sarcinile de plan ce; revin vanităților 
economice din municipiul nostru, 
acesta fiind criteriul fundamental de 
apreciere a întregii activități orga
nizatorice și politice desfășurate 
organele și organizațiile noastre 
partid.

condu- 
tovarășul

cum sublinia

de 
de

Paulina BASICA 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Lugoj al P.C.R.

VALORIFICAREA RESURSELOR ENERGETICE LOCALE PE AGENDA PREOCUPĂRILOR PRIORITARE ALE CONSILIILOR POPULARE
Fiecare județ are un program pro- 

. priu în privința realizării de micro
hidrocentrale. de utilizare a biogazu
lui, a energiei solare și energiei vîn- 
tului, de recuperare' și reutilizare a 
celei secundare. Cum se acționează 
pentru realizarea acestui program in 
județul Suceava ?

Apele curg la vale... dar să curgă 
cu folos. în județul Suceava, județ 
care dispune de un bogat bazin 
hidrografic, construirea microhidro
centralelor continuă, la un nivel su
perior, îndelungate tradiții de folo
sire a apei pentru acționarea unor 
instalații. (O imagine semnificativă 
a alăturării tradiției și modernității 
am întilnit în comuna Țibeni, unde 
s-a pus în- funcțiune o modernă 
microhidrocentrală aflată în imedia
ta vecinătate a unei „bătrine" mori 
de apă. ce încă măcina neobosită), 
în momentul de față, în județul 
Suceava acționează, pulsînd energie, 
19 microhidrocentrale, toate construi
te în ultimii patru ani. Ele au o 
putere instalată de aproape 6 000 de 
kW și o producție însumată, pînă 
la ora actuală, de circa 10 milioane 
kWh. însă potențialul hidroenergetic 
al județului, brăzdat de numeroase 
ape repezi de munte, este mult mai 
mare, Pomindu-se de la această 
realitate, în cincinalul actual, între
prinderea de rețele electrice, cu 
sprijinul ' consiliului popular jude-’ 
țean, urmează să construiască alte 
50 de microhidrocentrale — cu pu
teri cuprinse intre 100 și 1 500 de 
kilowați. Se poate aprecia, așadar, 
că in județ există o preocupare certă 
in privința construcției de micro
hidrocentrale. fapt relevat și la o 
recentă consfătuire cu caracter na
țional pe această temă, ce a avut loc 
la Suceava. Studiul atent al rezulta
telor obținute și al soluțiilor adoptate 
relevă însă, pe lingă experiența po
zitivă acumulată, și necesitatea unor 
îmbunătățiri.

Din investigațiile desfășurate, ca 
și din datele furnizate de întreprin
derea de rețele electrice și de con
siliul popular județean rezultă că 
se impun. în primul rind, eforturi și 
îmbunătățiri considerabile pentru ca 
microhidrocentralele să atingă gra
dul de eficientă prevăzut și scontat. 
Deoarece. în prezent, costul unui 
kilowat produs pe această cale este, 
în multe cazuri, prea ridicat, ne
economic. Sînt cazuri și situa
ții anormale — chiar propria ex
periență din județ demonstrind că 
se poate obține energie în condiții 
de eficientă economică. De pildă. în 
exploatarea unor microhidrocentrale 
— cum sîjit cele de la Ariniș, Fălti
ceni, Barnar, Voroneț — cheltuielile 
totsle pe kilowatul obținut sînt mult 
mai reduse, apropiate de ale marilor 
centrale hidroelectrice. Aceasta da
torită soluțiilor constructive adop
tate de la bun început.

Desigiir. se pune întrebarea de ce 
unele nnicrohidrocentrale funcționea
ză în condiții de ineficientă ? Pe 
lingă unele aspecte conjuncturale —

Din noua arhitectură a municipiului Botoșani foto : Eageii Dichiseanu

al construcțiilor de locuințe
pentru îndepli-1987, an hotărîtor 

nirea prevederilor actualului cincinal, 
cunoaște și în privința construcției 
de locuințe ritmuri deosebit de ridi
cate, expresie grăitoare a preocu
părilor de îmbunătățire necontenită 
a condițiilor de viață asigurate celor 
ce muncesc. Asa cum arăta tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU în 
Mesajul adresat întregului nostru 
popor cu prilejul Anului Nou, 1987 
trebuie să marcheze, prin realiză
rile ce le vom obține in toate do
meniile vieții economice și sociale, 
o etapă importantă pe calea înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-Iea al partidului 
privind realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregului nostru 
popor.

Una din componentele fundamen
tale ale calității vieții o constituie 
condițiile de locuit ale oamenilor 
muncii. Prezentăm, în continuare, 
unele amănunte privind construcția 
de locuințe în acest an, furnizate 
de Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare.

— Și anul acesta, în construcția de 
locuințe sint numeroase noutăți, ne-a 
spus directorul Direcției de siste
matizare, proiectare și construcții, 
Corneliu Velicu. Se cuvine în 
primul rind subliniat numărul 
mult sporit, in acest an. de 
.apartamen te . ,construi te din fondurile 
stâ’tuiuij’ âde’Vărat record' îh ’ăcSastă 
privință : 1504)0(1 de apartamente, eu 
peste 15 Ia suta (respectiv cu 25 00’1 ■ • • --- , ---- ,, J--sț jn

La acestea se 
locuințe con- 
regie proprie, 
Trebuie preci- 
la început, că

de apartamente) mai mult decît 
anul recent încheiat, 
vor adăuga miile de 
struite de cetățeni in 
cu sprijinul statului, 
zat, de asemenea, de 
din totalul apartamentelor construi
te din fondurile statului 20 000 vor 
li amplasate

Desigur, și 
mare parte a

in mediul ruraJ.
in acest an. cea mai 
locuințelor se vor con-

cîțiva ani nu prea favorabili din 
punct de vedere hidrologic ș.a. — o 
explicație este și aceea că nu s-au 
analizat de fiecare dată 
maximă toate criteriile 
mice, tehnice etc. — de 
a unor astfel de obiective 
Desigur, experiența acumulată 
conduce la depășirea unor asemenea 
situații. La rindul lor. și furnizorii 
de subansamble — generatoare, tur
bine etc. — trebuie să sporească fia
bilitatea acestora, pornind de la ne
cesitatea îmbunătățirii randamentu
lui instalațiilor actuale.

Utilizarea biogazului — între „si
tuația" văzută din birou și realita
tea de pe teren. Dacă în privința 

cu rigoare 
— econo- 
construire 

energetice, 
va

Experiența bună 
nu se generalizează de la sine

ANCHETA „SCINTEII" IN JUDEȚUL SUCEAVA

microhidrocentralelor județul Su
ceava a înregistrat o seamă de rea
lizări. in ce privește utilizarea bio
gazului există o totală discordanță 
între propriile programe și îndepli
nirea lor. De ce ? „Nți sint condiții", 
ni s-a răspuns la secția de arhitec
tură. sistematizare și investiții a 
consiliului popular județean, invo- 
cindu-se ca argumente' temperatura 
medie mai joasă în această zonă a 
țării, care nu ar favoriza funcționa
rea instalațiilor de biogaz, mai cu 
seamă în zona de munte : „la șes 
s-ar mai putea construi, dar acolo 
nu prea sint animale ( ?), care să 
furnizeze materia primă necesară". 
La aceste „motive" prezentate 
aproape ca insurmontabile s-au mai 
adăugat și alte „argumente" : că 
instalațiile respective nu ar prezenta 
siguranță în funcționare, că „nu prea 
are cine să le facă", că materialele 
nu se prea găsesc și chiar cadrul 
instituțional nu ar fi „tocmai favo
rabil" construirii lor. Sint „argu
mente" care nu stau însă în picioare, 
invalidate de însuși exemplul altor 
județe — cu condiții de climă ase
mănătoare — și unde se produc și 
se utilizează instalații energetice pe 
bază de biogaz. Mai mult decit atit, 
respectivele „motivări" și „justifi
cări" sînt dezmințite de înseși fap
tele de pe teren (întîlnite și con
semnate împreună cu șeful secției 
^/hiWctură. sistematizare și investi-

In curtea gospodarului Vasile 

strui în municipii și orașe (Capitala, 
în primul rind, Brăila. Tulcea, Bra
șov, Vaslui, Botoșani și altele), pre
cum și în centrele muncitorești în 
care cerințele- sînt mai mari. Re
partizarea în teritoriu a investițiilor 
perțtru locuințe se face pe baza unei 
riguroase fundamentări științifice, 
prin care se urmărește corelarea op
timă a fondului locativ cu necesită
țile din fiecare județ și localitate, cu

® 1987, anul în care se construiesc cele mai 
multe apartamente din fondurile statului: 
150 000 ® în comparație cu 1986 - o creștere 
de peste 15 la sută ♦ 20 000 dintre noile apar
tamente vor fi amplasate în mediul rural ® 
Bucureștiul în anul celui mai mare efort 
constructiv ® Calitate și productivitate - im

perativele constructorilor de case

cererile oamenilor muncii. In mo
mentul de față nu sînt puține locali
tățile, unele chiar municipii impor
tante, în care, practic, la populația 
existentă a foșt asigurat necesarul 
de locuințe. Ca atare, preocupările 
la ordinea zilei au ajuns să fie acum 
cele referitoare, la mărirea ^suprafe
ței locative, la sporirea /. ponderii 
apartamentelor eu 3—5 camere,icnise 
atribuie familiilor cu mai mul1,; 
copii.

Semnificativ în acest sens este 
faptul că numărul mediu de camere 
pe un apartament este de 2.6 în ac
tualul cincinal, față de 2,4 in cinci
nalul trecut. în acest fel, la sfirșitul 
cincinalului în curs, suprafața locui
bilă, împreună cu dependințele, ce 
va reveni pe un locuitor în mediul 
urban va ajunge la 17 metri pătrați. 
Toate aceste'a contribuie la ridicarea

o anumită cantitate de 
produce intr-un an un 
biogaz echivalent cu 15 
aragaz, asigurind satisfa-

cu

Ciogole din Șcheia, localitate aflată 
la doi pași de reședința județului, 
funcționa și încă foarte bine o 
instalație de biogaz, deși tempera
tura era destul de scăzută. Dintr-un 
calcul de eficientă, făcut pe loc, a 
rezultat că instalația — construită în 
mare măsură cu materiale recupera
bile și. 
ciment 
volum 
butelii 
cerea necesităților respectivei gospo
dării. De ce această experiență, de 
ce această realizare a răm;A solitară 
in peisajul comunei, de ce nu este 
luată drept model măcar de către 
consiliul popular al comunei ?

de 
de

— Putem să construim asemenea 
instalații prin contribuția în bani și 
în muncă a cetățenilor, așa cum pre
vede Legea nr. 1 din 1985, care ne 
oferă cadrul adecvat, răspunde vice
președintele consiliului popular co
munal. Vasile Lucaciuc.

— Vă lipsesc, cumva, materialele ?
— Nicidecum. Ca orice comună, 

și noi sîntem „patronați" de o mare 
întreprindere din județ, respectiv 
de către Combinatul de prelucrare 
a lemnului. Putem să ne procurăm 
de acolo, eventual în schimbul can
tităților de fier vechi pe care le 
stringem in comună, diferite mate
riale recuperabile necesare : tablă, 
țevi etc. De altfel, ni s-a promis că 
ni se va acorda, de către întreprin
dere chiar și asistența tehnică. 
Ciment putem cumpăra la preț de 
livrare. Așa că...

— în aceste condiții, de ce nu s-a 
pornit la treabă ?

La această întrebare răspunsurile 
au fost mai puțin clare. Ba că direc
torul unei școli se opune la ampla
sarea instalației în curtea școlii res
pective. ba că o asemenea instalație 
ar fi foarte necesară la dispensar, 
dar nu s-a „analizat" încă, și așa 
mai departe. Iată deci cum arată 
adevăratele „motive" pentru care in
stalațiile de biogaz eficiente — atîtea 
cite sînt în județ — funcționează „în 
gol", sub aspectul generalizării ex
perienței dobindite. Atit in zona de 
munte, cit și la șes. Posibilitatea 
construirii lor pe scară mult mai

de civilizație, la egalizarea 
de dezvoltare economico-

gradului 
nivelului 
socială pe tot cuprinsul țării, obiec
tive de profund umanism ale timpu
lui pe care il trăim, ale „Epocii 
Nicolae Ceaușeseu".

Concomitent cu realizarea volumu
lui de locuințe planificat se vor lua 
măsuri pentru creșterea calității 
acestora, în condițiile sporirii pro- • 
ductivității muncii, îmbunătățirii ce

lorlalți indicatori de eficiență in 
construcții-montaj.

O direcție de acțiune principală, în 
acest sens, este deplasarea a toț mai 
multe operații de pe șantiere in „fa
bricile" de case, extinderea activită
ții „uzinate" și modernizarea accele
rată a montajului. De exemplu, prac
tica.demonstrează că asamblarea 
instalațiilor sanitare încă din bazele 
de producție are rezultate net supe
rioare montării lor în condiții de 
șantier, datorită posibilităților de a 
face probe mult mai complexe. Pe 
această cale se reduc și consumurile 
de materiale, se realizează economii 
de materiale, se diminuează cheltuie
lile necesitate de organizarea și pre
gătirea șantierelor.

în ultimă analiză, toate aceste mă
suri au drent scop îmbunătățirea as
pectului calitativ al locuinței, al fi- 

largă, la nivelul programului, este 
confirmată și prin alte exemple de 
instalații de biogaz ce funcționează 
cu bune rezultate și în alte locali
tăți din județ, precum Satu Mare, 
Șiret, Vicovu de Sus și altele.

Dar în legătură cu extinderea uti
lizării biogazului este elocventă si 
următoarea situație, la rîndul ei cu 
două „fațete" diferite : una in birou 
și alta la fața locului. La sediul 
I.J.G.C.L. se știa că „toate instala
țiile de biogaz de la stațiile de epu
rare orășenești funcționează la ca
pacitatea planificată". A fost însă 
suficient să mergem la cea mai 
apropiată (și cea mai mare) dintre 
stații — a municipiului Suceava — 
că să constatăm că adevărul era cu 
totul altul. Față de planul de pro
ducție zilnică — de 2,8 tcc (dintr-o 
capacitate proiectată mai mult decît 
dublă) realizările zilnice se cifrau 
doar la 1,4 tcc. Adică exact la jumă
tate față de plan și la mai puțin 
de un sfert față de ceea ce s-a 
scontat la punerea in funcțiune a 
acestei investiții. Cauzele : lucrul 
superficial al constructorului, dar și 
interesul redus ai beneficiarului.

Surse mai există — dar, deocamda
tă, pe hîrtie. Așa cum specificau pro
gramele și planurile locale, așa cum 
impun imperativele actuale, în ju
dețul Suceava urmau să se realizeze 
și alte obiective energetice din ca
tegoria celor neconvenționale — 
respectiv instalații solare și eoliene 
— precum și de recuperare a căldu
rii reziduale, pentru a fi folosite la 
încălzirea unor locuințe. Din păcate, 
toate acestea se află și in momentul 
de față, ca și in urmă cu cîțiva ani, 
in aceeași fază de interminabile 
„tatonări" și „pregătiri", in cel mai 
bun caz de proiecte — adică au 
rămas, cum se spune, pe hîrtie. Care 
este. însă, rădăcina acestor neimpli- 
niri ? Și, mai departe, este vorba 
doar de aspecte specifice județului, 
de cazuri izolate ?

Realitatea este că asemenea situa
ții se întîlnesc — intr-o formă sau 
alta, cu deosebiri graduale — în mai 
toate județele, fiind un rezultat, in 
primul rind, al unei anumite sub
aprecieri a importanței acestei ac
țiuni. Organele locale, preocupate — 
în mod firesc — de problematica 
bunei funcționări a marilor surse 
energetice, subapreciază insemnăta- 
tea resurselor locale, omițind că re
zultatul pozitiv — chiar avind o 
pondere mică — raportat, de pildă, 
la un județ se multiplică cu 40 dacă 
se generalizează în toate județele 
tării. Dacă pretutindeni s-ar valori
fica in mod eficient, cu perseveren
tă și sistematic toate sursele locale 
de energie, contribuția acestora la 
balanța energetică națională nu ar 
mai fi deloc minoră. Iar prevederile 
legale in acest domeniu trebuie res
pectate cu strictețe !

Ion MARIN
Sava BEJINARIU
corespondentul „Scinteii" 

nisajelor, sporirea gradului de con
fort, în general. In iegăturâ cu ase
menea preocupări trebuie amintit și 
faptul că în fiecare județ s-au ini
țiat programe de reparare, renovare 
și îmbunătățire a blocurilor de lo
cuințe mai vechi, cu un grad de con
fort mai redus, spre a fi aliniate exi
gențelor actuale.

Construcția de locuințe este deci 
privită ca un tot unitar, ca o operă 
de remodelare a localităților ce mai 
cuprindă, ca element distinct și im
portant, conservarea anumitor clă
diri și zone de interes arhitectural și 
istoric și punerea lor in valoare prin 
recurgerea la așa-numitele „plombe", 
respectiv construirea unor clădiri ce 
se integrează armonios ansambluri
lor existente.

— Ce va însemna anul 1987 în pri
vința construcției de locuințe, pentru 
Capitală ?

— Bucureștiul va cunoaște anul 
acesta cel mai mare efort construc
tiv din Întreaga sa istorie în pri
vința locuințelor, ceea ce înseamnă, 
pe scurt, realizarea a aproape 40 liOO 
de apartamente, construite integral 
din fondurile de investiții ale sta
tului, din care 8 000 în comunele 
suburbane. Ca puncte de concentrare 
amintim cartierul Crîngași, ce va 
fi finalizat în acest an, Barbu Vă- 
cărescu, Mihai Bravu, Otopeni și 
altele, unde lucrările vor continua în 
ritm susținut. O atenție deosebită 
Se va acorda zonei de sistematizare 
a centrului Capitalei, avansării lu
crărilor pe axa Piața Unirii — Vă
cărești. Se poate spune că in anul in 
care am intrat Capitala va face un 
pas considerabil în direcția configu
rării sale ca mare oraș modern, în
noit din temelii, demn de epoca 
noastră, de orinduirea pe care o edi
ficăm.

Să mai menționăm că atit în Bucu
rești, cit și în celelalte orașe, la con
struirea noilor locuințe vor fi utili
zate materiale de finisaj și dotări 
tehnico-sanitare cu caracteristici su
perioare, ce vor conferi apartamen
telor. noilor blocuri funcționalitate 
și plastică arhitecturală mult spo
rite.

— Care sînt prevederile pentru 
acest an ale programului, de con
struire a locuințelor în mediul 
rural ?

— Cele 20 000 de apartamente ce 
vor fi construite in mediul rural din 
fondurile statului (100 000 la nivelul 
întregului cincinal) vor fi amplasa
te in zonele centrale ale comunelor, 
cu precădere in cele unde se află și 
sediile consiliilor agroindustriale. 
Acest lucru va permite, in scurt 
timp, crearea unei dense rețele de 
localități agroindustriale armonios 
dezvoltate, bine echipate tehnico- 
edilitar. Aceste apartamente, ampla
sate în blocuri nu prea mari, sînt 
destinate,’desigur, în 
specialiștilor pentru 
acestora, cit și pentru 
podăriilor din afara 
construibile. în mediul 
locuință nou construită trebuie 
aibă minimum două niveluri, puțind 
fi realizate, după proiecte-tip, prin 

■mijloace locale, inclusiv în privința 
forței de muncă.

Planul de construire a locuințelor 
. în acest an, parte componentă a 
Programului special pentru construc
țiile de locuințe in perioada 1986— 
1990, este corelat cu programele pri
vind sistematizarea, echiparea tehni- 
co-edilitară, urbanizarea și dezvol
tarea rețelei de localități. O aten
ție prioritară se dă in acest sens 
amplasării noilor locuințe in apro
pierea locurilor de muncă și accesu
lui la resursele secundare de ener
gie termică. Creșterea numărului de 
locuințe este, de asemenea. însoțită 
de preocuDări sporite pentru reali
zarea noilor ansambluri urbanistice 
într-o concepție arhitecturală armo
nioasă, care să valorifice tradițiile 
existente, specifice fiecărei zone a 
țării.

primul rind 
stabilizarea 

mutarea gos- 
perimetrelor 
rural, orice 

să

M. ION

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Seria acțiunilor deosebite care 

marchează debutul noului an con
tinuă cu o altă ocazie foarte avan
tajoasă, care oferă șanse mari tu
turor participanților : TRAGEREA 
EXTRAORDINARA PRONOEX- 
PRES A NOULUI AN, ce va avea 
loc duminică, 11 ianuarie 1987.

Intrată deja în tradiție, această 
tragere deschide perspectiva unor 
substanțiale și variate ciștiguri, 
const.ind in autoturisme „Dacia 
1300", excursii peste hotare și di
ferite sume de bani.

Uh alt argument care pledează 
pentru o maximă participare este 
formula tragerii, care se anunță 
deosebit de atractivă și generoasă. 
Se vor efectua 10 extrageri, în trei 
faze, cu un total de 60 numere. 
Biletele de 25 lei participă la toa
te extragerile, iar ultima zi în care 
mai pot fi jucate numerele prefe
rate este sîmbătă, 10 ianuarie.
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RflSPUNZlND INSUFLETITOBRELOH CHEMĂRI ADRESniE DE TDVfiRflSUL NICTLBE CfflUSESCU IN MESAJUL DE ANUL NDU

DIN PRIMELE ZILE, MASURI HOTARÎTE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE 1987!

HI! FUNDAMENTALE Al! Htlll 
ECONOMICE ÎN ACEST AN

Știm bine că tot ce am realizat 
in anii construcției socialiste și 
ceea ce vom înfăptui in continua
re se datorează muncii neobosite 
a clasei noastre muncitoare, a în
tregului popor, strins unit in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Dinamismul economiei românești 
reprezintă una din realitățile care 
— intr-o conjunctură economică

internațională nu prea favorabilă 
— atrage de mai mulți ani atenția 
specialiștilor din întreaga lume. Și 
iată că, prin întregul lui conținut, 
Planul național unic de dezvoltare 
economico-socială a țării pe anul 
1987 pune din nou in evidență per
spectiva atingerii unor inalte rit
muri de creștere, in condițiile ac
centuării rolului factorilor calita
tivi, ale unei orientări ferme spre 
o reproducție de tip intensiv.

• In anul 1987, venitul național va crește față de anul 1986 cu 
8-9 LA SUTĂ.

• Valoarea producției-marfâ industriale va spori cu 6-7 LA SUTA.
• Producția globală agricolă urmează să fie mai mare cu 3,5-6,5 

LA SUTA.
• Dezvoltarea șl modernizarea economiei naționale vor fi susținute 

printr-un amplu program de investiții, care insumează 285 miliarde lei, 
cu 6-7 LA SUTĂ mai mult față de anul 1986.

• Volumul comerțului exterior va crește cu 7-8 LA SUTA.
• In vederea lărgirii in continuare a bazei proprii de materii prime 

minerale și resurse energetice primare se va acorda o atenție deosebită 
intensificării lucrărilor geologice de prospecțiuni și explorări pentru 
descoperirea de noi rezerve de substanțe minerale utile.

• In industria metalurgică se va îmbunătăți structura sortimentală a 
producției, satisfăcîndu-se cerințele programelor prioritare din domeniile 
de înaltă tehnicitate ale economiei.

• In construcția de mașini se vor Intensifica reprolectarea șl asimi
larea de noi produse cu performanțe tehnice superioare și consumuri 
reduse, asigurindu-se creșterea în ritm susținut a electronicii, micro
electronicii, mecanicii fine, mașinilor unelte de înaltă performanță.

• In chimie și petrochimie accentul se va pune pe creșterea sub
stanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, sporuri Importante 
urmind să se realizeze la produsele macromoleculare de bază, cauciuc, fibre 
și fire chimice, produse de sinteză fină și mic tonaj, de valoare ridicată, 
realizate într-o gamă largă de sortimente cu caracteristici superioare.

EFICIENȚĂ SUPERIOARĂ
Analiza prevederilor de plan pe 

anul 1987 arată că, in toate sectoa
rele de activitate, creșterea în ritm 
inalt a producției va trebui si fie 
insoțită și de realizarea unei efi
ciente economice superioare. Sin
tetizând această cerință, prin pla
nul național unic de dezvoltare 
economico-socială s-a stabilit ca 
ritmul de creștere a venitului na
țional (8—9 la sută) să îl devanseze

pe cel al produsului social (6—6,5 
la sută), iar in toate ramurile eco
nomiei producția netă să sporeas
că jnai rapid decit producția globa
lă. Ridicarea lă Un nivel superibr 
a eficienței economice constituie, 
prin urmare, un obiectiv central 
al celui de-al doilea an al actualu
lui cincinal și trebuie să mobili
zeze, incă din aceste zile, oamenii 
muncii din absolut toate unitățile 
și ramurile economiei.

i

Cum s-a muncit ieri în
(Urmare din pag. I)
cizează tovarășa Ani Balcu. secre
tar adjunct al comitetului de par
tid din întreprindere. Colectivul nos

tru este hotărît ca șl In acest an 
să-și păstreze titlul de unitate de 
frunte a Industriei noastre elec
trotehnice. (Gh. Ionlță).

Producție suplimentară la export
Colectivul ÎNTREPRINDERII 

CHIMICE DIN TURDA, care a în
cheiat cu bune rezultate planul pe 
primul an al cincinalului, este pu
ternic mobilizat și în aceste prime 
zile ale anului pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor 
ce ii revin. Acționind In spiritul 
mobilizatoarelor chemări adresate 
întregului nostru popor de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în Mesa
jul de Anul Nou, oamenii muncii 
din întreprindere au acționat cu 
hotărire pentru ca toate instalațiile 
să funcționeze la capacitate maxi
mă. Ca urniare, în primele trei zile 
ale anului s-au realizat peste pre
vederi produse chimice in valoare 
de 500 000 Iei. Demn de remarcat 
este și faptul că, așa cum ne-a 
precizat inginerul Gyorgy Victor, 
directorul întreprinderii, mal mult 
de 70 la sută din producția fabri

cată în aceste zile, intre care hidro- 
xid de potasiu și carbonat de pota
siu, este destinată unor parteneri 
din R.F. Germania, Polonia, Olan
da, Cehoslovacia, Italia.

Rezultatele bune obținute încă din 
primele zile ale anului se datoresc 
măsurilor tehnice și organizatorice 
luate din. timp pentru desfășurarea 
normală a activității productive în 
anul 1987 și, în primul rînd, pentru 
folosirea intensivă a instalațiilor și 
utilajelor, extinderea unor tehno
logii noi, valorificarea superioară a 
resurselor de materii prime, mate
riale și energie. Oamenii muncii din 
Întreprindere s-au angajat să în
cheie luna ianuarie cu o depășire a 
planului la producția-marfă de 7 mi
lioane lei. din care 5 milioane lei o 
va reprezenta producția de export. 
Și iată că anul are semne bune 
încă din primele zile. (Marin Oprea).

Cărbune, cit mai mult cărbune!
„Din primele zile ale anului — 

cărbune mai mult și de bună cali
tate !“. Acționind energic sub această 
deviză, colectivele de oameni al 
muncii din cadrul COMBINATULUI 
MINIER ROVINARI au extras su
plimentar în primele zile ale anului 
peste 3 000 tone lignit. Este un re
zultat care demonstrează hotărirea 
minerilor din această parte a țării 
de a răspunde prompt chemărilor 
adresate de secretarul general al 
partidului, de a acționa ferm in ve

derea sporirii producției de cărbune.
Noul an 1987 i-a găsit pe minerii 

de la Rovinari cu toate liniile teh
nologice în bună stare de funcțio
nare, pregătiți pentru a asigura des
fășurarea neîntreruptă a activității 
de excavare și transport, In condi
țiile specifice sezonului de iarnă. 
„Măsurile luate încă de anul trecut 
in vederea modernizării circuitelor 
de benzi și perfecționării tehnolo
giei de extracție, ne-a spus inginer 
Nicolae Bercea, directorul Intreprin-

întreprinderi industriale
derli miniere Rovinari, se răsfrîng 
în menținerea unor ritmuri inalte 
de lucru. Aceasta în condițiile în 
care în anul 1986 am realizat un 
volum record de masă minieră ex
cavată și transportată. Așa se expli
că rezultatele bune pe care ie obțin 
în aceste zile formațiile de lucru de 
pe cele 18 linii tehnologice din ca
rierele de lignit, care de pe acum 
sint angajate într-o mobilizatoare 
întrecere pentru obținerea titlului 
de linie tehnologică și echipaj mo
del".

Simbătă, 3 ianuarie, ne-am aflat 
în perimetrul de extracție al carie
rei Tismana II. Și aici, lapovița și 
ploile căzute în ziua precedentă au 
îngreunat condițiile de lucru, făcînd 
mai dificilă deplasarea spre frontu
rile de lucru. Pe treapta de lucru 
a excavatorului 1400-01 am stat de 
vorbă cu minerul Constantin Căldă- 
rușe, conducătorul echipajului de pe 
acest utilaj, care ne-a relatat :

— Și în condiții de umiditate cres

cută, utilajul conducător funcționea
ză la indicii prevăzuți. Aceasta de
oarece toate instalațiile au fost re
vizuite și pregătite minuțios pentru 
sezonul de iarnă. In acest fel am 
reușit să extragem și să livrăm ter
mocentralei de la Rovinari, in pri
mele două zile din ianuarie, peste 
24 000 tone cărbune. Vom menține 
în continuare un nivel de extracție 
ridicat, astfel incit cu excavatorul 
nostru să realizăm în 1987 un vo
lum record de excavații. Știu că și 
alte formații vor să obțină producții 
superioare de cărbune. Experiența 
anului trecut demonstrează că stă 
în puterea noastră să folosim cu in
dici superiori utilajele din dotare. 
Vom acționa In așa fel incit anul 
1987 să fie un an al eficienței ma
xime, in care să dovedim capacita
tea de mobilizare a minerilor de la 
Rovinari pentru Înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin. (Du
mitru Prună).

PUTERNICA AFIRMARF
A MUNCII DE CĂLITĂ
(Urmare din pag. I)

Toate instalațiile folosite cu indici superiori
Din primele zile ale celui de-al 

doilea an al cincinalului, oamenii 
muncii de la COMBINATUL META
LURGIC DIN TULCEA acționează 
cu răspundere pentru realizarea rit
mică, integrală a sarcinilor de plan. 
Astfel, cele 14 cuptoare de produ
cere a feroaliajelor au funcționat in 
aceste zile fără întrerupere. Ca ur
mare, in primele trei zii? ale anu
lui, metalurgiștii tulceni au produs 
peste plan aproape 200 tone de fero- 
mangan, silicomangan, ferocrom, si
liciu tehnic și alte aliaje.

— Măsurile luate Încă din ultima 
parte a anului trecut au ca obiectiv 
principal utilizarea eficientă a tu
turor cuptoarelor șl Instalațiilor, ne

spune inginerul Cristian Boiangiu, 
directorul combinatului. Pe această 
bază, producția de feroaliaje va 
crește in acest an cu 15 la sută față 
de anul trecut, iar productivitatea 
muncii va spori cu 17 la sută

Cum s-a acționat practic pentru 
pregătirea temeinică a producției 
din acest an ? In ultima perioadă a 
anului trecut, două cuptoare de 
feroaliaje au fost in reparații. «Cu 
acest prilej s-au efectuat și o serie 
de modernizări. Printre altele s-au 
modificat instalațiile de alimentare 
și de dozare, s-au îmbunătățit etan- 
șările. Acum, cind cele două cup
toare au fost puse în func
țiune, randamentele atinse sint cu 
aproape 10 Ia .sută mai mari decit 
capacitatea lor proiectată. Totodată,

• Productivitatea muncii In industria republicană, calculată pe baza 
valorii producției-marfă, va spori în acest an cu 7,5-8,5 LA SUTA față 
de 1986. In acest scop se vor lua măsuri ferme pentru realizarea Programului 
de creștere mai accentuată a productivității muncii și perfecționare a 
organizării și normării muncii.

• Producția in sectoarele tehnicii de virf se va dezvolta In ritm rapid, 
acordîndu-se prioritate mijloacelor necesare pentru introducerea me
canizării, automatizării și robotizării proceselor de fabricație.

• Pentru legarea strînsă a veniturilor de muncă depusă șl de rezul
tatele concrete ale activității desfășurate se vor aplica acordul global și 
acordul direct ca forme de bază de retribuire în toate unitățile economice.

• Cheltuielile de producție la 1 000 lei producție-marfă se vor reduce 
in industria republicană cu 29,3 LEI. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, 
care trebuie considerată ca minimă, lansarea în fabricație a producției 
fizice și livrarea materiilor prime, combustibililor și energiei, a tuturor 
produselor, precum și utilizarea lor se vor efectua numai pe baza con
tractelor încheiate potrivit normelor de consum și refolosire aprobate 
potrivit legii.

• Un accent deosebit se va pune pe perfecționarea activităților de 
tipizare, standardizare și normare tehnică a consumurilor materiale și 
energetice in vederea creșterii performanțelor constructiv-funcționale și a 
fiabilității produselor.

• In toate domeniile de activitate se vor lua măsuri ferme pentru 
folosirea integrală a capacității mașinilor, utilajelor și instalațiilor din 
dotare, pentru sporirea eficienței întregii activități economice.

Poziția de frunte, dominantă pe 
care și-au ciștigat-o, in ultima 
vreme, știința și tehnologia in asi
gurarea unui înalt dinamism eco
nomic este pregnant reliefată și de 
prevederile planului pe anul 1987. 
Practic, realizarea tuturor sarcini
lor stabilite pe ministere, centrale 
și întreprinderi se bazează pe in
troducerea largă a progresului teh

nic, pe înfăptuirea programelor de 
perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de pro
ducție.

Actuala etapă de dezvoltare in
tensivă impune, în continuare, 
afirmarea tot mai puternică a pro
gresului tehnic — problemă-cheie 
a economiei noastre naționale in 
cel de-al doilea an al actualului 
cincinal.

• In toate sectoarele de activitate, creșterea producției se va realiza 
în condițiile modernizării, in continuare, a structurilor de fabricație, 
dezvoltării in ritm accelerat a ramurilor de virf, sporirii accentuate a gra
dului de valorificare a materiilor prime, combustibililor și energiei, reali
zării de produse de inalt nivel tehnic și calitativ, competitive pe 
plan mondial.

• Trecerea la etapa a ll-a de perfecționare a organizării și moder
nizare a producției impune ca institutele de cercetare și proiectări, îm
preună cu ministerele, centralele și întreprinderile să acționeze ferm 
pentru găsirea și aplicarea acelor măsuri tehnice și organizatorice care 
să asigure îndeplinirea exemplară, ritmică, la un înalt nivel calitativ a 
sarcinilor de plan pe anul 1987 și pe întregul cincinal.

• Fondurile de investiții vor fi alocate cu prioritate pentru lucrări 
de modernizări, automatizări și reutilâri ale capacităților existente prin 
care să se asigure o mai bună profilare, integrare șl specializare a 
producției, precum și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor.

• Activitatea de cercetare științifică șl dezvoltare tehnologică va 
trebui să contribuie susținut la perfecționarea și elaborarea de noi tehno
logii pentru prelucrarea și ridicarea gradului de valorificare a materiilor 
prime, asimilarea in fabricație a unor noi materiale, mașini și utilaje cu 
caracteristici superioare.

• Se vor aplica ferm măsurile stabilite pentru scurtarea perioadei de 
introducere in producție a rezultatelor cercetării științifice, adincirea 
procesului de integrare a cercetării cu invățămintul și producția, valori
ficarea deplină a bazei materiale și potențialului creativ de care dispune 
știința românească.

• O atenție cu totul deosebită se va acorda perfecționării In conti
nuare a invățâmintului, a întregului sistem de pregătire a cadrelor, de 
ridicare a nivelului lor profesional, tehnic și științific.

La Oțelăria nr. 3 cu turnare continuă, din cadrul Combinatului siderurgic Galați, întregul colectiv de muncă 
acționează susținut încă din primele zile ale anului pentru realizarea în cele mai bune condiții a producțiilor 
planificate. Aici s-a obținut un remarcabil record de producție : turnarea oțelului într-o secvență prelungită de 123 
șarje, cu mult peste media obișnuită realizată pînă acum. O realizare de prestigiu cu implicații pozitive in creșterea 
coeficientului de scoatere a metalului, in obținerea unor importante economii de materiale, materii prime, combus
tibil și energie. (Ștefan Dimitriu). Foto : Sandu Cristian

cu puține zile in urmă, In scopul 
creșterii productivității muncii, la 
secția nr. 2 a fost pusă în funcțiu
ne cea de-a doua instalație de me
canizare a operației de turnare. In 
felul acesta se asigură mecanizarea 
Integrală a operației respective, iar 
productivitatea muncii a înregistrat 
o creștere de aproape 20 la sută.

O dată cu acțiunile de moderni
zare a fluxurilor de producție, spe
cialiștii din combinat au acționat 
pentru îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație. Astfel, subinginerul 
Ion Simineanu a conceput o nouă 
tehnologie și a realizat și instalația 
necesară pentru dublarea producției 
de ferovolfram, acoperindu-se inte
gral in felul acesta cerințele econo
miei naționale.

Rezultatele obținute in primele 
trei zile ale anului, amplele acțiuni 
de modernizare a proceselor de pro
ducție aflate In plină desfășurare 
demonstrează hotărirea oamenilor 
muncii din combinat de a acționa 
neabătut, cu întreaga lor capacitate 
profesională pentru realizarea ritmi
că, integrală a prevederilor de plan 
pe acest an la toți indicatorii. (Ne- 
culai Amihulesei).

crească cu 8—9 la sută, valoa: 
producției-marfă industriale — 
6—7 la sută, valoarea produc 
globale agricole — cu 5,5—6,5 
sută, investițiile totale — cu 6 
la sută, volumul comerțului ex 
rior — cu 7—8 la sută. în ac 
sens, pretutindeni trebuie să 
acționeze cu pricepere și enert 
cu răspundere și competență pi 
tru a se asigura îndeplinirea riti 
că, integrală, in structura soi 
mentală stabilită a planului la p 
ducția fizică, și îndeosebi la expi 
Iar pentru ca din primele : 
producția să se situeze constant 
nivelul planului și potențialul ti 
nico-productiv să fie fructificat 
maximum se impune ca activita 
să fie bine organizată in fiec 
intreprindere și la fiecare loc 
muncă.
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Puternică mobilizare a forțelor pentru încheierea 
la timp a amenajărilor pentru irigații!

In anul care a început, agricultu
rii îi revin sarcini deosebite pentru 
a valorifica la un nivel superior ex
periența anului trecut, pentru a asi
gura o creștere substanțială a 
producției in toate sectoarele — 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral ai partidului, la recenta plenară 
lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor. 
Una din condițiile pentru creșterea 
producțiilor o constituie îndepli
nirea programului de amenajare a 
sistemelor de irigații și funcționa
rea corespunzătoare a acestora. Or, în 
această privință sint unele probleme 
care trebuie bine soluționate încă 
de pe acum. In cele ce urmează ne 
vom opri asupra modului în care 
se acționează și a măsurilor ce se 
impun în vederea rezolvării acestor 
probleme în județul Călărași.

Din suprafața de 58100 hectare 
prevăzută a fi amenajată pentru 
irigații in anul trecut, lucrările au 
fost încheiate doar pe 40 090 hec
tare. Subliniem că prin realizarea 
acestei sarcini se va ajunge ca 75 
la sută din terenul arabil al jude
țului Călărași să fie amenajat pen
tru irigații. Ce garanții există că 
în acest an întreaga suprafață pre
văzută să fie amenajată în anul 
trecut va putea beneficia de apă ? 
Din discuția avută cu factori de 
răspundere de la întreprinderea de 
execuție și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare și de pe 
șantiere am reținut că sînt posibi
lități ca noile sisteme să fie puse 
In funcțiune la timp pentru pro
ducția anului acesta. Dar, după 
cum vom vedea, pentru aceasta 
există unele probleme ce-șl așteap
tă grabnic soluționarea.

Toate utilajele terasiere 
să fie puse in funcțiune
Activitatea intensă ce se desfă

șoară în aceste zile pe toate șan
tierele de îmbunătățiri funciare din 
județul Călărași și cu deosebire in 
sistemul Mostiștea II, principalul 
obiectiv aflat în construcție, unde 
sint concentrate forțe importante, 
demonstrează o bună organizare a 
muncii și răspunderea de care dau 
dovadă lucrătorii din acest sector 
In realizarea sarcinilor ce le revin. 
In ciuda timpului nefavorabil, în 
sistemele de irigații Mostiștea II și 
Gostinu — Greaca se sapă și se im- 
permeabilizează canale. Se lucrea
ză, de asemenea, cu sute de utilaje 
In orezăriile de la Roseți, Gildău 
și Pietroiu șl la desecări in zonele

Mihai Bravu și Găiățui. Volumul 
de lucrări terasiere care a mai ră
mas de executat pînă la finalizarea 
programului prevăzut pentru anul 
trecut este foarte mare : excavarea 
a 5 milioane mc de pămint, cifră 
ce include și desecările, combaterea 
eroziunii solului și orezăriile. ' In 
mod firesc, acest volum trebuie co
relat cu capacitatea utilajelor tera
siere și timpul în care urmează să 
se încheie lucrările. Care este în 
momentul de față starea tehnică a 
utilajelor ? „Nu deținem gama ne
cesară de utilaje profilate pe dife
rite lucrări — ne spune ing. Lau- 
rențiu Năstăsescu, șeful atelierului 
central de reparații al I.E.E.L.I.F. 
Călărași. 80 la sută din parcul 
existent de dragline și 30 la sută 
din buldozere sint In stadiu avan-

montarea electropompelor, acestea 
au fost scoase de pe poziții. Pro
iectantul (I.S.P.I.F. București) a 
dispus efectuarea unor modificări 
de construcție a pompelor, constînd 
din înlocuirea rotoarelor cu altele 
cu diametru mai mare și rectifica
rea unor piese, operații aflate în 
curs. Aceste modificări au fost ce
rute — ni s-a spus — pentru că 
„nu se poate asigura nivelul apei 
prevăzut inițial în acumulări". S-a 
pierdut, in acest fel, timp prețios 
cu demontarea, procurarea și trans
portul pe șantier ale unor pie
se, prelucrarea altora și montarea 
pompelor. N-a fost aceasta singura 
situație care a dus la intîrzierea fi
nalizării lucrărilor. O altă modifi
care adusă de același institut da 
proiectări este in curs de execuție

Pe șantierele noilor sisteme din județul Călărași

sat de uzură. Punerea In funcțiune 
a acestora, cît și a celor care ac
ționează acum pe diferite șantiere 
este o sarcină de primă urgență. 
Acum e timpul să lucrăm cu toate 
forțele la reparații. Dispunem de 
ateliere corespunzătoare pentru 
reparații și recondiționarea unor 
piese, am pregătit oameni pentru a 
se lucra în două schimburi. Ne lip
sesc însă o serie de piese și sub- 
ansamble pentru procurarea cărora 
apelăm la întreprinderile furnizoa
re. E vorba, între altele, de pompe 
și distribuitoare hidraulice, cilindri 
de forță, cuzineți, arbori motor, di
ferite cuplaje ș.a.“ ■

Colaborare strînsă 
la realizarea investițiilor 

între proiectanți, 
constructori, montorl 

și furnizorii de utilaje
Pe orice șantier, desfășurarea in 

ritm susținut a lucrărilor depinde 
In cea mai mare măsură de colabo
rarea factorilor interesați în reali
zarea investițiilor. Pînă la un 
punct, la Stația de bază Șeinoiu, 
care va asigura apa în întreg sis
temul de irigații Mostiștea II, a 
existat o bună colaborare. Con
structorii au ridicat clădirea, furni
zorii au livrat toate utilajele potri
vit proiectelor, montorii le-au 
asamblat. De ce totuși lucrările nu 
sînt Încheiate 7 Pentru că, după

Ia stația de pompare Dîrvari din 
același sistem, unde chesonul ur
mează să fie coborît cu doi metri. 
Alt timp pierdut inutil. Este evi
dent că dacă proiectanți! ar fi stu
diat din timp și cu de-amănuntul 
terenul pentru a nu fi nevoie să se 
schimbe soluțiile în timpul execu
ției, în momentul de fața lucrările 
la cele două stații puteau fi în
cheiate.

în alte cazuri, datorită faptului că 
nu au dispus de materialele necesa
re, constructorii nu au creat front de 
lucru montărilor. Ca urmare, sînt în 
stoc în momentul de față utilaje teh
nologice (electropompe de diferite 
tipuri, transformatoare, aparataj 
electric, vane, regulatoare de ener
gie ș.a.) in valoare de peste 30 mi
lioane lei, ce nu pot fi montate 
deoarece construcția unor stații de 
pompare nu este terminată. Numai 
In sistemul Mostiștea II, lucrările de 
construcții sînt rămase în urmă Ia 
șapte stații de pompare. în altă or
dine de idei, este necesar ca, în cel 
mai scurt timp, direcția de resort din 
Ministerul Agriculturii să întreprindă 
măsurile ce se impun pentru repro- 
gramarea producerii de către între
prinderea „Aversa" București a 55 de 
eJectropompe de diferite tipuri, a 
căror livrare a mai fost amina tă, în 
așa fel Incit acestea să poată fi 
montate în timp util.

O contribuție însemnată la reali
zarea programului de investiții este 
chemată să aducă antrepriza spe
cializată de construcții aparținînd

,de Consiliul Național ăl Apelor, in 
sarcina căreia intră asigurarea sursei 
de apă pentru întreg sistemul 
Mostiștea II. La această dată, mai 
sînt de efectuat lucrări la baraje, la 
bazinele de acumulare a apei, la 
montarea stațiilor. Trei obiective 
principale asupra cărora este nece
sară concentrarea forțelor cu priori
tate urmează să fie realizate pină la 
punerea în funcțiune a sistemului : 
dragarea lacului Gurbănești și a văii 
din amonte de barajul cu același 
nume, montarea unei stații de 
pompare și încheierea lucrărilor la 
canalul Ialomița—Dridu.

Necorelări ce împiedică 
buna desfășurare 

a lucrărilor pe șantiere
In timpul documentării noastre, 

specialiști ai Întreprinderii au adus 
în repetate rinduri în discuție luarea 
de măsuri corespunzătoare pentru a 
se asigura materialele necesare la 
nivelul prevederilor de plan și po
trivit proiectelor de execuție. Din 
datele prezentate rezultă că nu 
există o corelare perfectă între vo
lumul de lucrări și cantitatea de ma
teriale repartizate sau livrate. Iată 
cîteva exemple puse la dispoziție de 
ing. Eugen Marinescu, directorul 
I.E.E.L.I.F. Călărași. Deși stîlpii au 
fost plantați de-a lungul a trei ca
nale, antrepriza „Electromontaj" 
București nu poate finaliza lucrarea 
de alimentare cu energie electrică a 
stațiilor de pompare întrucît lipsesc 
circa 20 de km de cablu conductor 
din aluminiu, ceea ce afectează o 
suprafață de circa 12 000 hectare din 
zona Fundulea. Restante se înregis
trează și la aprovizionarea cu ciment, 
ceea ce impietează finalizarea con
strucțiilor, precum și la tuburi de di
ferite tipuri, ceea ce influențează 
realizarea rețelei de distribuire a 
apei.

Notăm o măsură bună luată de 
conducerea întreprinderii : concen
trarea forțelor cu prioritate la obiec
tivele la care se înregistrează restan
te. măsură menită să ducă la finali
zarea în timp util a lucrărilor. 
Aceasta trebuie să fie urmată de asi
gurarea ritmică și în ordinea con
strucției și montajului a materialelor 
și utilajelor tehnologice necesare. 
Orice întîrziere în asigurarea acesto
ra poate duce la intîrzierea punerii 
In funcțiune a noilor amenajări cu 
consecințe nedorite în ce privește ni
velul recoltelor.

Lucian C1UBOTARU 
Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii"
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strategia politică a partidului nos
tru. creșterea nivelului de trai se 
sprijină tocmai pe dezvoltarea con
tinuă și armonioasă a forțelor de 
producție, pe sporirea eficienței 
economice, pe concordanța obiecti
vă și necesară dintre creșterea eco
nomică și bunăstarea populației, 
dintre producție și consum, dintre 
interesele imediate și cele de 
perspectivă.

Marile prefaceri din anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" sint strins le
gate de afirmarea plenară, in toate 
sferele activității economico-socia- 
ie, a democrației muncitorești revo
luționare. In ultimele două dece
nii a fost creat un cadru dețnocrt 
tic. unic in felul său. menit să as 
gure valorificarea deplină a iniția 
tivei creatoare, a spiritului gospo
dăresc al tuturor celor ce muncesc, 
capacitatea lor de a conduce c 
competență, răspundere și inalt 
exigență muncitorească fabricile și 
uzinele, unitățile agricole, institu
tele de cercetări, toate sectoarele 
vieții economice, sociale și politice. 
Pornind de la exigențele exprima
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in Mesajul de * ’
trebuie să - 
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OGLINDA EXPRESIVA
A REALITĂȚILOR CONTEMPORANE

însemnări despre Salonul municipal de arte plastice

Argumente ale dezvoltării
cercetării științifice

Marile manifestări artistice ale 
ultimilor ani au pus in valoare un 
adevăr fundamental : acela că 
arta, in întregul ei, este un ele
ment integrator ; că o dată cu cele 
mai variate forme de manifestare, 
in tehnicile și stilurile cele mai 
diferite sint cuprinse răspunsuri, 
firește nuanțate, la aceleași funda
mentale întrebări, impuse de dez
voltarea complexă a personalității 
■umane, de progresiva dezvoltare a 
mediului civilizației noastre con
temporane. Le putem descifra, 
o dată mai mult, pe simezele ac
tualului Salon municipal de pic
tură, sculptură, grafică, arte deco
rative și design. Deschis in spațiile 
generoase oferite de Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia, șalonul oferă iubitorilor de 
artă multiplele fațete ale unui re
lief artistic de o extremă comple
xitate. El nu reprezintă pur și 
simplu bilanțul unei perioade stră
bătute — aceea a ultimului an, ci, 
cu mult mai mult, o imagine com
plexă a preocupărilor actuale, a 
tendințelor și problematicii mani
festate in aria plasticii contempo
rane. Caracterul său complex, pre
zența (iscusit pusă in valoare de o 
panotare inteligentă) a tuturor do
meniilor în care se manifestă crea
tivitatea plasticienilor bucureșteni 
fac din actuala expoziție una din 
cele mai reprezentative manifes
tări artistice. Este o manifestare 
care (dincolo de inevitabile scăderi 
datorate unei atit de masive par
ticipări) se dovedește capabilă să 
afirme o dată mai mult rolul ac- 
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Lecturile paralele pe care actua

lul salon le prilejuiește, deși atit 
de diferite, sint in totalitatea lor 
parcă și mai evident marcate anul 
acesta de opțiunea de a descifra 
realități, specifice spațiului româ
nesc, de a răspunde, prin interme
diul creației unor mereu actuale 
realități ce țin de afirmarea con
temporană a întregii țări. Apelul 
la mituri și obiceiuri românești cu 
o îndelungă și rodnică tradiție în 
cultura noastră, omagiul adus unor 
eroi ai istoriei, descifrarea cu aju
torul imaginii artistice a unor 
idealuri umanitare desprinse din 
marea lecție a trecutului nostru 
sau surprinse in plin proces de 
dezvoltare contemporană se mani
festă și acum ca expresii ale unei 
acute conștiințe civice.

în zilele acestui început de nou 
an. cînd gîndul se îndreaptă plin 
de mîndrie spre realizările obținu
te. dar și plin de încredere in vii
tor. Salonul municipal de pictură, 
sculptură, ■ grafică, arte decorative 
și design cuprinde în chip semni
ficativ portretul conducătorului 
iubit al partidului și țării, tovară- 
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ghează neobosit la dezvoltarea mo
dernă a României și tovarășei sale 
de viață și activitate revoluționară, 
cu conștiința că arta românească 
este o parte fundamental implicată 
în ordinea unei construcții active 
a omului, cu conștiința că ritmu
rile civilizației contemporane sint 
îndreptate spre concretizarea și 
asigurarea demnității umane. Por- 

■tretele celor ce făuresc noul chip 
ai României socialiste, portrete al 
căj-or sens generos, umanist poate 
fi descifrat o dată cu numeroasele 
compoziții care infățișeazâ activi
tatea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. prezența lor 
neobosită in mijlocul oamenilor, 
acolo unde se făuresc caratele de 
aur ale civilizației socialiste dobin- 
desc prestigiul unei investituri so
ciale explicite. Ele se înmănun
chează intr-un cald elogiu adus, 
cu mijloacele picturii, sculpturii 
sau graficii, celor ce au transfor
mat in chip atit de spectaculos as
pectul de astăzi al întregii țări.

De altfel, temele deosebit de va
riate ale picturii (pentru a ne re
feri la genul cel mai bine repre
zentat în actuaia manifestare) re- 
trasează cu mijloace specifice și 
conform unor rezolvări stilistice 
variate o adevărată epopee româ
nească. De la aspecte ale vastelor 
citadele industriale la imagini fa
miliare ale peisajului românesc si 
de la chipul constructorilor noii 
societăți la compoziții cu generoase, 
ecouri simbolice, în sălile de la 
parterul Muzeului de artă multe 
din lucrările de pictură prilejuiesc 
des' ifrări de gind și sentiment 
impregnate de gravitate. Respira
ția [amplă, poematică aproape a 
unjbr compoziții ca acelea semnate 
de Eugen Popa, Grigore Vasile, 
ĂSetta Mermeze. Sorin llfoveanu, 
Anghel I. Gheorghe. Horea Cucer- 
zan. Augustin Costinescu, Nicolae 
Horneț, Nicolae Biet, Teodor 
Bogoi ș.a. fixează, de exemplu, 
evident cu mijloace stilistice 
specifice fiecăruia din creato
rii amintiți, semnificative proce
se constructive ce țin deopotrivă 
de spectaculoasele mutații mate
riale și spirituale înregistrate azi 
in toate domeniile de activitate. 
Multe dintre lucrările de pictură 
cristalizează o atitudine existen
țială în care măsura supremă o 
reprezintă omul. Șt nu ne referim 
aici doar la portrete, deși exem
plele sint semnificative în acest 
domeniu, ci și la acele compoziții 
care integrează figura umană spre 
a trasa in chip semnificativ efi
gia unor evenimente contempora
ne Numeroase alte lucrări ema- 
nind expresivitate îmbogățesc cu 
gesturi umane o atmosferă speci
fică. Este o atmosferă determinată 
de respectul tradiției nu numai in 
sensul desăvîrșirii mijloacelor de 
expresie, dar și în raportarea con
tinuă la exemplele mari oferite de 
tradiția noastră culturală, de în
cercarea de a o Îmbogăți în chip 
creator. Reevaluarea spiritualității 
artei populare, cercetarea formelor 
de expresie pe care aceasta le oferă 
au constituit unul din punctele de 
plecare în definirea unui limbaj 
propriu al plasticii românești, di
recție capabilă să descopere, eu 
mijloace moderne, inedite posibi
lități de sugestie. Ca în lucrările 
semnate de Viorel Mărginean. Ion 
Gheorghiu, Marin Gherasim, Sever 
Frențiu, Ștefan Cîlția, Ruxandra 
Papa. Ștefan Pelmuș, Ion Valen
tin Scărlătescu, Corneliu Vasiles- 
cu ș.a.

Frumusețea peisajului românesc 
B constituit dintotdeauna pentru 
pictori o sursă predilectă de inspi
rație. O confirmă și acum foarte 
numeroase peisaje care aduc o 
adevărată plăcere tactilă în abor
darea din punct de vedere croma
tic a imaginilor variate ale naturii 
românești. Interpretate de Ion Gri
gore, Dimitrie Grigoraș, Lazăr la- 
cob, Vișan Octavian, Constantin 
Ritivoiu, Vasile Parizescu, Eugen 
Crăciun, Mihaela Nica, Matei Ni- 
culiu. Lucian Mașek, Rodica Xe
nia Constantin, Dan Cristian. Dan 
Băjenaru, A.M. Agripa, Constantin 
Albani, Mircea Teodorescu ș.a., 
peisajul românesc capătă chip 
concret în imagini care se dove
desc capabile să concretizeze car 
litățile de neconfundât ale unui 
spațiu geografic, să descopere ci
frul profund al existenței noastre 
istorice și transistorice. Nu mai 
țjuțin evocatoare, deși de multe ori 
cu un evident conținut liric, natu
rile statice —.categorie tematică 
de asemenea, cu lungi tradiții în 
pictura românească — se impun in 
multe lucrări prin calitatea reali
zării artistice. Și n-ar fi decît să 
amintim numele unor creatori ca 
Jon Sălișteanu, Gabriel Catrinescu, 
Traian Brădean, Mlhai Clsmaru, 
Florin Ciubotaru, Dan Constanti- 
nescu. Elena Greculesi, Ștefania 
GrimalSchi, Rodica Lazăr, Petru 
Lucaci, Constantin Nițescu, Ser- 
ghei Niculescu, Șerban Zainea, 
Mariangela Vlădulescu.

Fixate, de asemenea, într-o rea
litate bogată, complex evocatoare, 
lucrările de sculptură au descifrat 
in marmură sau lemn tîlcuri adinei, 
dezvăluind adesea viziuni grave 
printr-o superioară stăpînire a 
rpeșteșugului. Sint lucrări (cel mai 
ades de mici dimensiuni) care de
monstrează capacitatea sculpturii 
de a se integra in ambientul coti
dian ca prezențe capabile să sta
bilească consonanțe semnificative. 
De o deosebită concizie a expre
siei, multe din lucrările care con

spiritul dragostei pentru frumos, al 
respectului pentru forța de creație 
a geniului uman de pretutindeni. 
Umanistă și patriotică, militind 
pentru formarea unui om nou, cu 

Cultură, artă, valoare
o conștiință Înaintată, revoluțio
nară, arta și literatura României 
de azi se bucură de un Ioc distinct 
în concertul mondial de valori, 
operele artistice românești purtînd 
departe peste hotarele țârii mesa
jul de pace șl prietenie al unui 
popor ce-și făurește cu eroism, cu 
încredere nestrămutată propriul 
viitor. încorporindu-și tot ceea ce.

tinuă străvechea artă a prelucrării 
lemnului, că, de exemplu, cele trei 
piese intitulate de Gh. Iliescu Că- 
linești „Semne pentru pace", „Stea" 
de Ion Iancuț, „Omagiu lui Vlai- 
cu“ de Bucur Pavel sau sculpturile 
realizate de Bela Crișan, Dup Da
rie, Mihai Ecobici se impun deo
potrivă prin valorile lor simbolice, 
metaforice. Sint lucrări in care 
disciplina artizanală asigură rigoa
rea constructivă a imaginației ar
tistice. Intrind în dialog cu un 
univers împovărat de semnificații 
deosebit de grave, alte lucrări de 
sculptură, printre care am putea 
aminti pe acelea semnate de Horea 
Flămînd. Mihăil Meiu, Grigore 
Minea, Alexandru Marchiș, Florica 
Ioan, Aurelian Bolea, sub înfăți
șarea unor structuri moderne, ex
primă năzuința sensibilității spre 
zonele înalte ale ideii. De aseme
nea, referință la unele din figurile 
importante ale culturii românești, 
cum ar fi admirabilul portret al 
Iui Nichita Stănescu realizat de 
Paul Vasilescu sau portretul lui 
Pallady de Dinu Rădulescu, aduc 
în atenție rivna de a perpetua în 
conștiința urmașilor imagini a ie 
exemplarității.

La curent cu fertile căutări ale 
gîndirii plastice actuale, sectorul de 
grafică prezentat la etajul Muzeu
lui de artă al Republicii Socialiste 
România pune în valoare eiocuții 
armonioase, efortul de decantare 
al imaginii percepute direct, in lu
crări în care incisivitatea desenu
lui sau căldura culorii ipdică de 
cele mai multe ori universuri ar
tistice create și ordonate de rațiu
ne. De o mare finețe a execuției, 
lucrările semnate de Constantin 
Baciu, Balogh Lajos, Mircea Du
mitrescu, Maria Constantin, Costin 
Neamțu, Raluca Grigorcea, Vasile 
Socoliuc, Sorin Tuțoiu. Petru Vin- 
tilă jr., Octavia Țarălungă, Va
lentin Tănase, Vasile Oiac, Elena 
Boariu, Eva Cerbu, Mihaela Bedi- 
van, Elena Aflorii se prezintă ca 
tot atîtea echivalențe vizuale, 
chintesențe optice ale marilor emo
ții trăite in fața unui colț de na
tură.

Ilustrația de carte — domeniu 
atit de important tn activitatea 
noastră editorială — reprezentată 
de data aceasta prin lucrările Ofe- 
liei Dumitrescu, Silviei Colfescu.

geniul național a creat mai valoros 
și progresist de-a lungul vremii, 
tot ce spiritualitatea universală 
.are mai reprezentativ în valorile 
'sale eterne, cultura României so

cialiste se constituie într-un capi
tol nou al evoluției spiritualității 
românești. Deschisă tuturor înnoi
rilor semnificative, receptivă față 
de valorile artei umaniste de pre
tutindeni. ea esfte incompatibilă cu 
eclectismul ideologic, cu ploconirea 
cosmopolilă în fața altor culturi, 
cu închistarea spiritului provincial. 
Angajați ca artiști-cetăteni față de

Danei Schobel Roman pune in va- ii
loare exigența creatorilor față de 
mijloacele artei lor. tn același j
spirit, de exigență creatoare, se 
înfățișează și afișele semnate de 
Pompiliu Dumitrescu și Clara Ta- 
maș Blaier.

Sectorul artelor decorative și de- i 
signului, generos prezentat la eta- ; 
jul Muzeului de artă, se înscrie în 
ansamblul actualei manifestări ca 
un argument elocvent in favoarea 
unei mai ample dezvoltări a aces
tui gen. S-a insistat adeseori asu
pra efectelor formative și nodela- 
toare ale artelor decorative și de- 
signului, asupra capacității lor de 
a răspunde prompt, eficient, unor 
variate urgențe sociale\și culturale. 
Multe din. lucrările'prezentate con
stituie acum o demonstrație eloc
ventă a modernității acestui do
meniu. Și n-ar fi decît să ne re
ferim la tapiseriile semnate acum 
de Ileana Balotă, Cella Neamțu, 
.Maria Mihalache Blendea, Berta 
Mrazek Benkd, la vasele decorative 
prezentate de Costel Badea, Ia 
obiectele de sticlă semnate de Dan 
Băncilă. Laurențiu Angheîashe, 
Irina Aszalos, Mihaela Dulea, la 
proiectele de design semnate de 
Sorin Papa. Vasile Cristian, Sorin 
Turculeț, Ia imprimeurile Jlenei 
Dăscălescu sau Viorelei Mihaiescu. 
Plastic, ele au tradus in desen și 
culoare, în formă și volum gustul 
pentru subtilitatea relațiilor, pen
tru finețea raporturilor, a propor
țiilor și, nu în ultimul rînd, pen
tru funcționalitate.

Ampla secțiune) pe care ediția 
din acest an a Salonului municipal 
o realizează prin cele mai Impor
tante domenii ale creației plastice 
bucureștene nu poate fi, desigur, 
desprinsă din contextul întregii 
creații plastice românești. Iată de 
ce valoarea în sine a manifestării 
se cuvine privită în funcție de uni
tatea pe care o formează cu în
treaga mișcare artistică actuală. 
Acestei întregi activități în dome
niul artelor plastice ii revin sar
cini sporite în noul an în care de 
abia am pășit, an al unor noi 
perspective de dezvoltare, capa
bile să contribuie in chip decisiv la 
făurirea conștiinței socialiste, la de
finirea mai complexă a umanismu
lui socialist.

Marina PREUTU

destinul Istoric a] națiunii și po
porului, inscriindu-se cu mijloa
cele artei lor în efortul general de 
îndeplinire a sarcinilor Congresu
lui al XlII-lea al partidului, crea
torii de artă știu că singura și 
trainica formă de a intra în 
universalitate constă în reflec
tarea cu fidelitate, în mari opere, 
a realităților definitorii pe care 
le edifică Și le trăiește țara, 
poporul in năzuința sa necurmată 
către o viață mai bună, întemeiată 
pe valorile muncii, frumosului și 
omeniei ce ne caracterizează.

In bilanțul pe care l-am Înscris 
pe fila imaculată a zăpezii de la 
cumpăna dintre ani, operele de 
artă, repere aie vieții noastre spi
rituale. ocupă un loc distinct, în
tregind fericit tabloul multiplelor 
valori ale civilizației noastre so
cialiste.

într-o înlănțuire armonioasă, fie
care An Nou își clădește împlinirile 
pe temeliile realizărilor din anii pre
cedent, dind mereu noi dimensiuni 
geniului creator. Iată de ce. cu gîn
dul la complexele sarcini ce le stau 
în față, cercetătorii privesc cu justi
ficată mihdrie la tot ce au înfăptuit 
în anul abia încheiat, motiv de pu
ternică mobilizare pentru ridicarea 
pe un plan superior a întregii lor 
activități consacrate progresului șl 
prosperității patriei socialiste, 
pentru promovarea în produc
ție — așa cum a subliniat 
secretarul generai al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, in 
Mesajul de Anul Nou — a celor mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice.

Nu este deloc ușor ca din multitu
dinea de tematici abordate de cerce- 
tarea românească in anul 1986 — 
multe din ele cu o continuare fi
rească și în anul 1987 — să desprinzi 
cele mal semnificative rezultate, cu 
atit mai mult cu cît dezvoltarea in
tensivă a economiei naționale a im
pus implicarea adîncă a cercetării 
științifice în toate sectoarele de acti
vitate, stabilindu-i-se ca principale 
coordonate modernizarea, ridicarea 
nivelului de calitate al produselor, 
creșterea productivității muncii și a 
eficienței. „Fără o asemenea bază 
științifică tehnică în toate dome
niile — și industriale și agricole 
— spunea secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. — 
nu am fi putut să obținem realizările 
din acest an și din ultimii ani, nu 
ne-am putea propune obiectivele 
pentru anul 1987 și pînă în anul 
1990“.

La acest început de an nou am 
ales din rezultatele anului 1936 doar 
citeva, care prin valoarea lor deose
bită se înscriu în rîndul produselor 
performante intîlnite în lume, dove
dind o dată în plus participarea ac
tivă a României la schimbul inter
național de valori, capacitatea cerce
tării românești de a aborda tematici 
de mare complexitate.

Un domeniu de maximă importan
ță pentru toate celelalte sectoare in
dustriale a l'ost și în anul ce l-am 
încheiat cel al chimiei care, prin ca
racteristicile unor produse elaborate 
de cercetarea /proprie, permite muta
ții spectaculoase în electrotehnică și 
electronică, în construcția de mașini 
și metalurgie, în agricultură.

Dezvoltarea unor noi scheme de 
Izolație in clase superioare, a unor 
mase plastice specializate a permis 
miniaturizarea unor construcții de 
echipamente la .nivelul unor produse 
de recunoscut rtivel tehnic. Cerce
tările dezvoltate de specialiștii 
ICECHIM in domeniul cauciucului 
izoprenic, coordonate nemijlocit de 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, reprezintă prin re
zultatele obținute o contribuție deo
sebită la dezvoltarea domeniului șl 
înscrierea țării noastre în rîndul 
principalelor țâH care șt-au“ eîab’oT 
rat singled WMMHgia și echjbamen- 
tele aferente. în mod similar, făcînd 
obiectul unor numeroase patente bre
vetate in numeroase țari, cercetarea 
științifică din domeniul chimiei și-a 
înscris la Ioc de cinste rezultatele 
cercetărilor legate de reactivii de 
înaltă puritate, acceleratorii de vul
canizare, coloranti și pigmenți, me
dicamente și îngrășăminte.

Gînduri de progres, gînduri de pace
ÎNFLĂCĂRAT ÎNDEMN

Pace, te așteptăm ! 
Vino, adu destindere 
în lume ! Vei afla me
reu casă bană tn ini
mile oamenilor ! Vino, 
flori ți-om așterne in 
cate !

tută cuvintele imnu
lui de pace pe care 
acum, de Anul Nou, 
milioanele de oameni 
doritori de pace de pe 
tot întinsul bătrinei 
noastre planete il into
nează cu nenumărate 
glasuri. Deslușim min- 
dru, ca un stindard, in 
acest cor imens pato
sul revoluționar al po
porului român, vajnic 
luptător pentru pacea 
și dezarmarea întregii 
lumi. Urmind neabătut 
inițiativele de pace de 
larg răsunet interna
țional ale celui mai iu
bit fiu al său, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
genialul conducător, 
poporul român a dat

PRILEJ DE BUCURIE
Începem un An 

Nou... tn aceste 'zile, 
cînd in toată, țara iar
na a creat un peisaj 
ineîntător, de o poe
tică muzicală situată 
la confluența cu pic
tura de expresie liniș
titoare, noi, reprezen
tanții lumii Euterpei, 
aruncăm o scurtă pri
vire asupra muncii pe 
care am desfășurat-o 
într-un ritm trepidant, 
în domeniul compo
ziției se poate vorbi 
de lucrări inspirate de 
teme majore, predoml- 
nînd conceptul melo
dic. Este îmbucurător 
faptul că majoritatea 
compozitorilor noștri 
au izbutit să obțină un 
echilibru între estetic 
și etic, intre tradiție 
și autentica inovație, 
pornind de la pulsa

un exemplu întregii 
mișcări mondiale pen
tru pace iu privin
ța modului în care tre
buie luptat, construc
tiv, cu puterea fapte
lor, pentru dezarmare 
nucleară și generală, in 
interesul asigurării 
păcii pe toate meridia
nele.

Ca întotdeauna, am 
ascultat și acum cu 
deosebită atenție Me
sajul de Anul Nou 
al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a- 
dresat întregului po
por la posturile de ra
dio Si televiziune. 
Asemenea întregului 
nostru popor, și noi, 
muncitorii condeiului, 
ne asumăm, fără deo
sebire de naționalitate, 
programul de munci 
și viată cuprins în in- 
flăcăratele cuvinte ale 
Mesajului. Pe fondul 
mobilizatoarelor în

țiile pămintului natal 
șl ajungind în mod fi
resc la. universal. In- 
terpreții noștri nu s-au 
lăsat nici ei mai pre
jos și au fermecat pu
blicul din țară și din 
străinătate ; la con
cursurile internaționa
le tinerii noștri au a- 
tras atenția în mod 
deosebit, în timp ce 
e.rponenții maturi ai 
artei noastre sonore au 
strălucit pe scenele 
cele mai exigente de 
pe glob; și in acest fel 
izbînzile noastre devin 
„bucuriile curate" de 
care vorbea cindva în
țeleptul de la Hobița, 
Constantin Brâncuși. 
Genurile larg accesi
bile au cunoscut un 
plus de profesionali
zare si de adincire a

LUMINA
ÎN „CI M PI A

Pentru așezămintele culturale la- 
lomițene, anul 1986 a însemnat și 
o continuare firească a activităților 
in cadrul Festivalului muncii și

Din rindul cercetărilor ale căror 
rezultate consemnează o reușită se 
cuvine remarcată finalizarea in anul 
care a trecut a cercetărilor dezvol
tate pentru asimilarea cocsului din 
petrol calcinat cu structură orienta
tă de tip acicular, produs de im
portanță deosebită la fabricarea de 
electrozi siderurgici. Realizarea în 
țară. în concepție proprie, a tehno
logiei de obținere a electrozilor de 
grafit, a redresoarelor de 100 000 A 
și a echipamentelor aferente — rod 
al colaborării dintre multe unități de 
cercetare din chimie, metalurgie și 
industria electrotehnică — a condus 
la deschiderea a două puternice uni
tăți de fabricație a electrozilor de 
grafit, fabricile de materiale cărbu- 
noase de Ia Slatina și Titu — exem
plu de conducere unitară a unui pro
ces de inovare care a început cu 
cercetarea și s-a finalizat prin teh
nologii, echipamente și capacități 
industriale de înaltă tehnicitate.

Cercetarea științifică din domeniul 
metalurgiei se regăsește in anul 1986 
în numeroase produse noi, ateslind 
preocuparea continuă de diversifica
re. de realizare a unor produse de 
mic tonaj, dar cu caracteristici teh
nice înalte, de aplicare a unor teh
nologii care să conducă la obținerea 
unor consumuri materiale reduse.

Realizarea unor tipuri noi de oțe
luri destinate centralelor nuclearo- 
electrice sau rezistente la fragil izare 
în cazul unor temperaturi ridicate a 
permis o reducere esențială a im
portului, iar în cazul recipientelor 
specifice industriei chimice, la pro
movarea la export a unei game largi 
de produse.

Asimilarea în cadrul Institutului 
de cercetări metalurgice a aliajelor 
cu dilatare controlată tip „INVAR" 
6 permis dezvoltarea unor noi com
ponente in microelectronică. după 
cum aliajele NICRALEX, pe bază de 
nichel, cupru și aluminiu, au fost 
utilizate cu rezultate deosebite in 
mecanica fină.

Un domeniu de mare importanță 
în care țara noastră a dezvoltat, pe 
baza unei concepții proprii, fabrica
ția mașinilor electrice speciale, il 
constituie servomotoarele pentru co
manda avansului la mașinile-unelte, 
pentru acționarea manipulatoarelor 
sau roboților industriali, și anume 
construcțiile cu rotor disc șl între- 
fier axial. Rod ai concepției unui 
puternic colectiv de specialiști de la 
Institutul de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru electro
tehnică (I.C.P.E.) și al întreprinderii 
de fabricație și montaj ascensoare, 
noile tipuri de produse se regăsesc 
atît pe mașinile-unelte românești, cit 
și pe numeroase construcții realizate 

, în alte țări. Performanțele obținute, 
rapiditatea de răspuns la o coman
dă dată le fac apte de a fi utiliza
te cu mult succes în echiparea robo
ților industriali. Brevetate in nume
roase țări precum S.U.A.. Franța. 
R.F.G., U.R.S.S., apreciate cu premii 
Ia tîrguri internaționale, ele atestă 

8 originalitatea ădiuțiîlor alese, iar fUp- 
i! tul că numeroase echipamente si ro
ll boți fabricați în R.D.G., R. S. Ceho

slovacă. R. P. Bulgaria, U.R.S.S., 
Austria și in alte țări utilizează în 
echiparea construcțiilor lor asemenea 
motoare constituie certitudinea com
petitivității produselor industriei ro
mânești.

Productivitatea muncii fiind un 
element definitoriu a] unei industrii 

demnuri ale președin
telui României socia
liste, lupta consecven
tă pentru pace a de
venit problema cen
trală de conștiință a 
implicării noastre scri
itoricești, cea mai sfin
te datorie care ne re
vine ca cetățeni si 
scriitori. Fiindcă pacea 
— după formula de 
aur pe care „Epoca 
Ceaușescu" ne-a gra- 
vat-o in inimi — este 
„cea mai de preț 
comoară a omenirii". 
Pacea este garanția 
sigură a prezentului 
nostru socialist si a 
viitorului fericit, co
munist. Pacea se iden
tifică cu însăși Viața ! 
Cine luptă pentru ea, 
luptă pentru cauza fi
inței umane, pentru 
Om și Umanitate.

HAJDU Gydzd

tematicilor abordate, 
incit și in acest con
text s-a cristalizat o 
viziune solară, de un 
nou și vibrant uma
nism.

Să nu uităm însă 
că automulțumirea nu 
face casă bună cu 
ceea ce înțelegem 
prin merșul spre mai 
bine al artelor și de 
aceea, este cazul să ne 
gindim la noi soluții, 
eficiente, prin care să 
îmbunătățim munca 
noastră. în felul aces
ta, muzica noastră va 
deveni un nobil prilej 
de înălțare a inimilor, 
purificindu-le, făcîn- 
du-le să aibă acel 
ceva din „havuzul a- 
pelor stelare"...

Doni POPOVIC!

CULTURII 
SOARELUI" 
creației „Cîntarea României" de 
căutare și găsire a unor noi moda
lități de expresie, de adresare că
tre oameni, de împletire a activi

moderne, realizarea de mașini-unelte 
specializate, celule flexibile adapta
bile unor schimbări rapide a profi
lului de producție, linii de fabricație 
complet mecanizate și automatizate 
constituie o.preocupare importantă a 
industriei românești, pentru că la 
producerea lor participă un număr 
ridicat de sectoare industriale : chi
mie. metalurgie, electrotehnică și 
electronică, tehnică de calcul, pre
cum și specialiști din numeroase in
stitute de cercetare și fabrici sau 
centre universitare. Din rindul rea
lizărilor de prestigiu obținute in 
acest domeniu de Institutul de cer
cetare științifică și inginerie teh
nologică pentru mașini-unelte 
(I.C.S.I.T.-Titan) sint de menționat 
linia flexibilă pentru prelucrat tam
bure de frină, destinată industriei de 
autocamioane, asimilată la întreprin
derea de mașini-unelte Bacău — li
nie specializată, destinată exportului 
într-o țară cu recunoscute tradiții in 
domeniu, Republica Democrată Ger
mană. Faptul că pentru concepția sa 
a fost necesară conlucrarea strinsă 
a specialiștilor din 9 institute de 
cercetare, că pentru realizarea prac
tică în numai un an și jumătate au 
colaborat 8 fabrici arată capa
citatea de organizare a transferului 
tehnologic, garanția unor succese 
viitoare. Productivitatea inaltă a li
niei, 250 000 tambure pe an, 15 pos
turi de lucru deservite de 9 manipu
latoare și roboți, sisteme de transfer 
piese și de control automat al aces
tora, dispecerizarea liniei de la un 
punct central de control, deservirea 
doar de cinci oameni a unei aglo
merări de utilaje dispuse pe o su
prafață de 65 X 60 m, toate acestea 
sînt o dovadă a maturității științi
fice la care a ajuns cercetarea ro
mânească și garanția unor rezultate 
de valoare pentru anii ce vin.

Nu trebuie uitat că Ia baza aces
tor rezultate stau numeroase cerce
tări dezvoltate în domeniile fizicii 
corpului solid si laserelor, al utili
zării fasciculului de electroni in 
procese industriale, al nitrurării și 
depunerii in vid, ca și al simulării 
matematice a unor procese, consti
tuind soluții tehnologice ce stau la 
baza unor recunoscute realizări in
dustriale.

Sînt doar citeva exemple din nu
meroasele pe care le-a propus cer
cetarea științifică în 1986, dovedind 
.capacitatea de a obține, pe baza 
concepției proprii, și in industria de 
calculatoare, și de electronică indus
trială, și în industria navală și cea 
a echipamentelor de foraj șl de mi- 

. nerit, rezultate deosebite. Ca și in 
cercetarea medicală sau agricolă.

Există insă o concluzie clară ce se 
poate desprinde din această succintă 
retrospectivă a cercetării științifice 
românești, și anume că investițiile 
materiale și umane făcute în acest 
domeniu, cu deosebire în anii ce au 
urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, au dat rod, cercetarea 
afcționind câ o adevărată forță de 
producție in dezvoltarea industria
lă: Numeroasele medalii și premii 
acordate unor cercetări sau produse 
prezentate Ia tirguri internaționale 
sau la saloane de invenții dovedesc 
originalitatea științei românești, a- 
prec-iată cu deosebit respect de spe
cialiști din diverse zone ale lumii.

Dr. in<j. Florin T. TEODOR

tății de creație a bunurilor mate
riale cu aceea de făurire a bunu
rilor spirituale. 1986 a avut puter
nice deschideri către viitor, către 
devenirea noastră, conturată cu 
atita claritate in cuvîntările și 
expunerile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Dimensiunile 
actului cultural-educativ au fost 
pe măsura acestui timp, al cute
zanței revoluționare, slujind con
științei omului nou. format azi 
pentru anii care vin. capabil să 
se autoevalueze. cu luciditate și 
cu totală dăruire, să-și creeze edi
ficiile și să-și înfăptuiască visu
rile de bine, prosperitate, echilibru 
și armonie, să fie un militant activ 
pentru inaltele idealuri umaniste 
ale pății și colaborării, promovate 
cu atita nobilă abnegație de 
România socialistă, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Manifestările cultural-educative, 
tehnico-științifice și cultural-artis- 
tice desfășurate in așezămintele de 
cultură sau în unitățile economice, 
în școli generale sau licee, la lo
cul de muncă. în zootehnie sau 
ferme vegetale, pe șantierele tine
retului sau in taberele de muncă 
patriotică au cuprins zeci și zeci 
de mii de oameni, adresîndu-li-se 
în calitatea lor de beneficiari ai 
culturii contemporane, cît si in 
aceea de realizatori ai ei.

Faptele de excepție au fost si 
ele nenumărate. Festivalul natio
nal „Cintarea României" avind acea 
putere extraordinară de a da posi
bilitatea fiecărei formații, cerc de 
creație sau interpreti. de a se ma
nifesta și — după merit — de a 
primi ..cununa" laureaților.

Cartea, filmul, artele plastice, 
cintecul, piesele de teatru, brigada 
artistică, dansul popular, versul 
sînt și vor fi și în 1987 o prezentă 
reală in viața concetățenilor 
noștri, care văd în ele o reflectare 
a vieții însăși. Actul de cultură va 
fi astfel și în 1987 în deplină con
sonanță cu ritmurile și cu stăruin
țele țării, reflectind viața nouă a 
poporului, evocînd gloriosul nostru 
trecut, omagiind opera de dimen
siuni istorice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, activitatea pro
digioasă desfășurată de tovarășa' 
Elena Ceaușescu.

în planul largului acces la cul
tură — realitate definitorie a zi
lelor noastre, preocupările noas
tre au fost în 1986, și vor 
fi în 1987, „ pe care-1 vrem 
superior calitativ, destinate îmbogă
țirii vieții și formației spirituale a 
oamenilor. Creșterea calității vieții 
s-a afirmat și prin această dimen
siune. E un bun deosebit, pe care 
și în anii următori îl vom menține 
și amplifica.

Prof. Gheorqhe ANTONESCU 
președintele Comitetului județean 
de cultură și educație socialistă - 
Ialomița
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ORADEA:
O nouă capacitate 

a intrat în exploatare
La întreprinderea „Mecanica" 

Oradea, ctitorie a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", a fost pusă în 
funcțiune o nouă capacitate de 8 000 
tone piese turnate din oțel. Reali
zată de colectivul Trustului de 
antrepriză generală pentru con
strucții industriale Bihor, noua ca
pacitate este specializată in turna
rea pieselor grele destinate vagoa
nelor, tractoarelor și utilajului mi
nier. (Ioan Laza).

rii de piese auto Sibiu a 
aplicat, din programul de organi
zare și modernizare a product'ei și 
a muncii, 49 de măsuri a căror 
eficiență economică depășește 112 
milioane lei și care au dus la o 
creștere a productivității muncii cu 
28 000 de lei pe persoană.

Cea mai nouă tehnologie aplicată 
aici se referă la cromarea tijelor 
din fabricația amortizoarelor hi
draulice telescopice pe o instalație 
specializată cu dispozitive rotative. 
Eficiența sa 
pe an. (Ion

economică : 360 000 lei
Ouuc Nemeș).

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE 0 chemare indemn la acțiune politica responsabilă,
A UNIUNII BIRMANE

Domnului SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și pace pentru poporul birmanez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

adresată de
In numele intereselor supreme ale popoarelorIn numele intereselor supreme ale popoarelor:■

Noul an să fie un an al trecerii hotărite

ZALĂU : Livrări la export
Muncitorii, tehnicienii și ingine

rii de la întreprinderea de țevi 
din municipiu! Zalău au ținut focul 
nestins in zilele de 1 și 2 ianuarie. 
Ca urmare, in primele zile ale 
anului 1987 s-au realizat conform 
graficului sarcinile de plan, obți- 
nîndu-se și un spor de 200 tone la
minate finite pline din oțel. Tot 
in această perioadă, 
luat drumul exportului 
țevi și 700 tone sîrmă 
Prin urmare, contractele 
cu partenerii externi se 
în mod ritmic, din primele zile ale 
anului. (Eugen Teglaș).

de aici au 
450 tone 
laminată, 
încheiate 
onorează

NEGREȘTI-OAȘ :
O nouă cantină 

muncitorească
La Fabrica de utilaj mfnier 

tehnologic din orașul Negrești-Oaș 
s-a dat in folosință o modernă și 
spațioasă cantină muncitorească, 
unde se pregătește mincare pentru 
două schimburi, atît pentru per
sonalul propriu, cit și pentru abo
nați din alte unități. Noul edificiu 
a fost realizat de Antrepriza de 
construcții industriale Satu Mare, 
în colaborare cu unitatea benefi
ciară. (Octav Grumeza).

$1

TÎRGU MUREȘ : Piese 
de schimb recondiționate

Antrenați cu toate forțele în ac
țiunea de recuperare a unui mare 
număr de piese de schimb și redu
cerea, pe această bază, a consumu
lui de metal, specialiștii și munci
torii de la întreprinderea de re
parații auto din Tîrgu Mureș au 
realizat în anul 1986, prin autodo- 
tare, 122 dispozitive noi de recondi- 
ționare de înaltă tehnicitate și 
productivitate. Acestea ridică la a- 
proape 400 numărul dispozitivelor 
de acest tip realizate aici în ulti
mii ani. Pe aceste căi, precum șl 
prin utilizarea pe scară largă a 
tehnologiei recondiționării prin me
talizarea cu sîrmă în arc electric 
.și cea a îndreptării arborilor cotiți, 
s-a reușit ca numărul reperelor 
recondiționate, in cursul anului 
trecut, să ajungă la 673. Ca urma
re, în perioada menționată, valoa
rea pieselor recondiționate se ridi
că la 362 milioane lei, cu 1,2 mili
oane lei mai mult decît prevederile 
planului. (Gheorghe Giurgiu).

OCNA MUREȘ : Telefonie 
automată interurbană

Primul-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a tri
mis o telegramă primului ministru 
al Republicii Socialiste a Uniunii

Birmane, Maung Maung Kha, cu 
ocazia aniversării proclamării inde
pendenței Birmaniei, prin care îi 
adresează cordiale felicitări. îm
preună cu cele mai sincere urări de 
sănătate și ‘ 'fericire personală.

de la declarații la fapte concrete
J

SIBIU : Prin modernizarea 
producției

în anul ce s-a încheiat, har
nicul colectiv de oameni -ai 
muncii din. cadrul Intreprinde-

Prin construirea și darea în fo
losință a unui nou local de poștă 
și telefoane. în orașul Ocna Mu
reș au fost create condițiile teh
nice necesare conectării acestei lo
calități Ia rețeaua telefonică auto
mată interurbană. Zilele trecute a- 
cest obiectiv a fost înfăptuit. Pre
fixul pentru realizarea convorbiri
lor telefonice automate interurbane 
cu orașul Ocna Mureș este 968. 
(Ștefan Dinică).

Poporul birmanez 
sărbătorește la 4 ianua
rie aniversarea unui 
eveniment cu profun
dă semnificație in is
toria sa contempora
nă. La această dată, în 
1948, deasupra cupolei 
aurite a celebrei pago
de a păcii din Ran
goon, se înălța pentru 
prima oară steagul 
birmanez — însemn al 
dobindirii independen
ței naționale, încunu
nare a luptei Îndelun
gate pentru eliberare 
de sub dominația co
lonială, pentru eman
cipare națională și so
cială, a năzuințelor 
poporului acestei țări 
de a-și făuri o viață 
liberă, prosperă.

în perioada care a 
trecut de atunci, a- 
ceastă străveche țară 
și-a mobilizat efortu
rile pentru înlăturarea 
grelei situații moște
nite din perioada do
minației coloniale. O 
dată cu lansarea in 
1962 a programului de 
dezvoltare „Calea bir- 
maneză spre socia
lism" au fost adoptate 
o serie de măsuri vi- 
zînd lărgirea sectorului

de stat, naționalizarea 
unor sectoare impor
tante ale economiei. 
Un moment important 
în afirmarea tînărului 
stat independent l-a 
reprezentat proclama
rea, la 1 ianuarie 1974, 
a Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane. Ca 
urmare a eforturilor 
depuse pe linia valo
rificării resurselor ma
teriale și ijmane, pe 
harta țării au apărut 
un număr de între
prinderi industriale, in 
ramurile chimiei, me
talurgiei, textilelor și 
industriei alimentare. 
O extindere importan
tă a cunoscut indus
tria extractivă, unde 
s-au pus in funcțiune 
capacități pentru pro
ducția de cupru, aur, 
argint, zinc, plumb, 
wolfram și cositor. în 
1986 s-a trecut Ia în
făptuirea unui pro
gram de prospectare și 
punere în valoare a 
zăcămintelor de gaze 
naturale și țiței, ur- 
mărindu-se asigurarea 
nevoilor energetice 
din producție proprie 
și eliminarea depen
denței de importuri.

în spiritul solidari
tății cu toate națiunile 
care pășesc pe calea 
dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu 
simpatie eforturile po
porului birmanez în
dreptate spre consoli
darea independenței, 
spre înfăptuirea aspi
rațiilor sale de pace și 
progres. între Româ
nia și Birmania s-au 
statornicit și se dez
voltă relații de priete
nie și colaborare înte
meiate pe principiile 
egalității în drepturi, 
stimei și respectului 
reciproc. Un moment 
de seamă in cronica 
conlucrării româno- 
birmaneze l-a consti- 

țara 
pri- 
bir- 
pri-

tuit vizita în 
noastră, în 1986, a 
mului-ministru 
manez, cu care 
lej a fost reafirma
tă hotărîrea comună 
de a amplifica rapor
turile reciproce, pe 
planuri multiple, co
respunzător interese
lor celor două țări și 
popoare, cerințelor 
păcii și cooperării în 
lume.

De la Inspectoratul General al Miliției 
Direcția Circulație

Informăm conducătorii auto ama
tori că în zilele de duminică ale lunii 
ianuarie 1987, autoturismele proprie
tate personală vor circula după cum 
urmează : 4 și 18 ianuarie — cele cu 
număr de înmatriculare fără soț ; 11 
și 25 ianuarie — cele care au număr 

înmatriculare cu soț.
Pentru desfășurarea în siguranță a 

traficului rutier, avînd in vedere con
dițiile meteorutiere dificile — caro
sabil alunecos, vizibilitate scăzută din 
cauza precipitațiilor și a întunericu
lui după lăsarea serii, conducătorii 
autovehiculelor trebuie să-și adapte
ze permanent viteza de deplasare și 
să utilizeze cu precădere pentru o- 
prire frina de motor. Cu maximă 
prudență se va circula în interiorul 
localităților. în punctele turistice, 
unde se întîlnesc mulți pietoni, pre
cum și la trecerea prin zonele unde 
copiii își aleg de obicei locurile de 
joacă cu săniuțe, schiuri sau patine, 
situații in care se va reduce substan
țial viteza pentru prevenirea oricărui 
pericol de accident. Staționarea pe 
suprafața carosabilului, mai ales in 
condiții de ninsoare, trebuie evitată.

deoarece, obligindu-i pe partenerii 
de, drum să efectueze depășiri, aces
tea afectează fluența traficului și 
creează pericolul unor coliziuni. Deo
sebită precauțiune trebuie să mani
feste automobiliștii cu mai puțină 
practică în conducere, cărora li se 
recomandă să nu se aventureze la 
drumuri lungi, mai ales noaptea, pe 
drumuri dificile sau necunoscute. în 
cazul mersului In coloană, pe șosele 
cu aderență redusă, se va menține 
o distanță corespunzătoare între au
tovehicule, ținîndu-se cont de faptul 
că, in asemenea împrejurări, spațiul 
necesar opririi este considerabil mai 
mare.

în raport cu gradul de vizibilitate, 
se vor folosi luminile autovehicule
lor. astfel incit să se asigure obser
varea în bune condiții a spațiului de 
rulare, iar autovehiculele să poată fi 
observate de la distanță de către cei
lalți participanți la trafic.

Centurile de siguranță, de o mare 
utilitate, trebuie folosite de către 
automobiliști în permanență, statis
ticile demonstrînd faptul că în nume
roase situații acestea s-au dovedit a 
fi salvatoare.

t V
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DE LA DIRECȚIA 
DRUMURILOR

Direcția drumurilor din Ministerul 
Transporturilor informează că, dato
rită ninsorilor cu viscol din zonele 
din sudul și estul țării, majoritatea 
drumurilor din Dobrogea, jumătatea 
de est a Munteniei și Moldova sint 
acoperite cu un strat de zăpadă în
ghețată, cu porțiuni alunecoase, care 
fac ca circulația să se desfășoare cu 
dificultate.

în situația în care se impune de
plasarea pe drumurile din zonele 
menționate, se recomandă să nu se 
plece la drum înainte de a solicita 
informații la tel. 17 62 88 și fără ca 
autovehiculele să fie pregătite și 
echipate corespunzător,

Fortificarea organismului, pastrarea sănătății în sezonul alb
Iarna, mal mult decît în celelalte anotimpuri, diferiți factori de mediu 

— temperaturi mai scăzute, vint. umezeală, frecvența unor viroze etc. — 
pot declanșa o serie de tulburări și suferințe mai mult sau mai puțin 
grave. Se constată, și nu intimplător. că tocmai cei care se „feresc11 de 
frig, evitind pe cit posibil contactul cu aerul rece, sint și cei mai sensi
bili. imbolnăvindu-se mai ușor și in repetate rinduri. Rezistența față de 
diferiți factori nocivi ai mediului depinde in primul rînd de modul in 
care știm să ne întărim, să ne fortificăm 
deri sănătoase se vor referi interlocutorii

organismul. La aceste deprin- 
soli citați.

in prevenirea multor boli, 
a celor cardiovasculare.
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moție 
Mesaj 
țiuriii

de pace și dezarmare!
„Fie ca anul 1987 să aducă tuturor popoarelor 

lumii împlinirea năzuințelor și aspirațiilor lor legitime 
de a trăi și a munci intr-un climat de înțelegere și 
largă colaborare internațională, deplină securitate și 
pace“.

NICOLAE CEAUȘESCU
Nou adresat întregului nostru popor)

urmărind cu firească e- 
însuflețire tradiționalul 
An Nou adresat na-

— Omul modern — arată prof. dr. 
Nicolae Teleki, șeful catedrei de me
dicină fizică, balneologie și recupe
rare medicală din București — trăieș
te in condiții de mediu mult dife
rite de cele naturale, fiind protejat 
față de factorii solicitanți climatici 
(frig, arșiță, vint, ploaie etc.) de 
spatiile închise in care iși desfășoa
ră activitatea și de îmbrăcămintea 
adecvată. Sint numeroși cei care 
stau, trăiesc și muncesc in spații în
chise 22 de ore din 24. Tn realitate, 
cu cît vom „proteja" mai mult orga
nismul. ferindu-1 de contactul direct 
cu natura, cu atit el va fi mai expus 
Îmbolnăvirilor. Cercetarea și prac
tica medicală demonstrează că pu
nerea in contact a organismului cu 
factorii naturali ai mediului înconju
rător devine din ce în ce mai mult o 
cerință vitală a omului modern, chiar 
și în șezoanele 
favorabile, cum 
uneori, iarna.

Excursiile la 
corpului la aerul 
de altitudine au o valoare mai mare 
in sezonul alb. in comparație cu 
celelalte sezoane, deoarece atmosfera 
este mai bogată în ozon. Și radia
țiile sint mai bogate pentru că aerul, 
fiind mai curat, iasă sâ pătrundă o 
cantitate mai mare de raze ultravio
lete. Excursiile la sfîrșit de săptă- 
mină. cura montană de 7—8 zile sau 
de 14—21 zile sint in măsură să con
tribuie la refacerea organismului, să 
ii redea vigoarea și tonusul psihic. 
De reținut că stațiunile situate la 
500—l 000 m sint apreciate pentru 
efectele lor liniștitoare, pe cind cele 
de la 1 000—1 200 m altitudine oferă 
un climat stimulator, cu efecte pro
gresive . la altitudinile de 1 800—2 400 
m.

Iată In continuare și recomandările 
făcute de 
ceul din 
muntelui, 
valoroase

aparent mai puțin 
este considerată!

munte, expunerea 
rece in condițiile

prof. Ion Matei de la Li- 
Predeal.
cunoscut 

lucrări de specialitate în 
diferite domenii ale sporturilor de 
performanță, ca și a) celor de masă :

— Simpla deplasare la munte, in
stalarea comodă intr-o cabană și pre
ocuparea numai pentru activități se
dentare nu oferă condiții de călire a 
organismului. Pentru a beneficia in 
adevăr de factorii naturali trebuie 
să ne deplasăm cit mai mult în pei
sajul natural, să fim cît mai mult în 
mijlocul naturii. în funcție de starea 
de sănătate și bineînțeles și de vîrstă,

pasionat om al 
autor al unor

cu zăpadă, alergarea, săniușul, 
zăpadă, gim- 

înviorare etc. reprezintă

joaca 
frecarea corpului cu 
nastica de 
modalități -de întărire a organismu
lui, specifice sezonului alb, mijloace 
naturale care stimulează funcțiile 
vitale ale organismului. Frigul și ză
pada de care foarte mulți se feresc, 
preferind un climat de confort ter
mic. sint in realitate factori de soli-

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

citare a organismului în măsură să 
determine un grad de călire optimă 
și prin aceasta o creștere a rezis
tenței față de diferiți factori nocivi 
ai mediului.

Excursiile scurte la sfîrșit de săp- 
tămină. turismul in sezonul alb re
prezintă o sursă de sănătate pentru 
toate virsteie. Se recomandă celor 
care pornesc în astfel de excursii să 
fie imbrâcati corespunzător, să poar
te încălțăminte comodă care să fe
rească de umezeală (pantofii sau 
cizmele subțiri pot expune la acci
dente nedorite), haine călduroase, 
capul acoperit.

Iarna oferă condiții pentru practi
carea unor sporturi la toate virsteie, 
de la copii trași in săniuțe pină la 
cei care încep să patineze, să schie
ze sau virstnicii care fac drumeție în 
munți. O oră de patinaj, de două 
ori pe săptămînă sau cîteva ore de 
schi la sfîrșit de săptămînă întrețin 
o capacitate de efort fizic crescută, 
cu efecte favorabile asupra sistemu
lui cardiovascular, a celui respira
tor. locomotor etc. Copilul care a 
învățat să schieze va putea practica 
acest, sport pină ajunge la virste 
înaintate. Sint persoane care la peste 
70 de ani schiază încă. Se recoman
dă totuși virstnicilor coborîrea pe 
pante mai line. iar ca timp de 
schiat 60—90 minute, evitarea pan
telor prea înclinate și zdruncinătu
rile violente.

Consemnăm și o altă opinie medi
cală competentă, a conf. dr. loan 
Orha, șeful secției de cardiologia 
preventivă. Spitalul clinic Fundăni.

— Experiența noastră clinică, de 
cîteva decenii, ca de altfel și cer
cetările medicale din alte țări

arată că 
inclusiv 
mișcarea, activitățile fizice dețin un 
rol principal ; prin antrenarea inimii 
și a vaselor de singe crește capaci
tatea de efort a organismului și în 
general rezistenta lui față de dife
riți factori nocivi. O activitate fizică 
susținută contribuie la oxigenarea 
mai bună a singelui și prin aceasta 
se îmbunătățește simțitor funcțiunea 
unor organe vitale, cum sint inima și 
creierul. Stimularea activității creie
rului, combaterea tulburărilor de 
somn, a insomniilor prin mijloace 
naturale trebuie să fie în atenția ce
lor care apelează Ia medicamente nu 
întotdeauna lipsite de efecte secun
dare nedorite.

De reținut că dacă activitatea fi
zică depusă nu solicită în suficientă 
măsură procesele energetice sau 
funcțiile inimii și ale vaselor de 
singe organismul nu beneficiază din 
plin de efectul ei binefăcător : păs
trarea sănătății și prevenirea îmbol
năvirilor. Pentru a da o dimensiune 
acestui efort fizic, precizăm că este 
echivalentul mersului in ritm vioi, 
cu o. viteză de deplasare de circa 
5—6 km pe oră. Și să nu uităm că 
urcatul scărilor pe jos contribuie la 
antrenarea aparatului locomotor, 
cardiovascular și pulmonar. O mișca
re fizică susținută, cu un program 
zilnic se recomandă la toate virsteie, 
fiind medicamentul natural cel mai 
eficace. Chiar și persoanele suferin
de beneficiază de 
tratament natural, 
studiu făcut pe un 
ne care suferiseră 
miocardic, in comparație cu un grup 
de control, s-au găsit doar 11 Ia sută 
cazuri de recidive de infarct la cei 
care aveau o activitate fizică adec
vată. față de 89 la sută la cei care 
nu practicau o 
și care au făcut 
intr-un interval

Efortul fizic 
reflexul cotidian . 
mit prag care să nu depășească li
mitele capacității de reacție indivi
duală. Astfel, valoarea pulsului nu 
trebuie să fie mai mare decît cifra 
indicată prin scăderea vîrstei din 180 
(la o persoană de 50 de ani, pulsul 
nu va trebui să depășească, în timpul 
mersului alert, 130 bătăi pe minut). 
Această formulă se referă la oame
nii sănătoși ; pentru cei 
medicul va indica gradul 
fizic ce poate fi suportat 
nismul respectiv. Practica 
demonstrează că este la fel 
nătos să te cruți 
exagerarea in < 
Cert este că ......._____ _______
excursiile în natură contribuie la îm
bunătățirea stării de sănătate fizică 
și psihică.

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunica timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 4 ianuarie, ora 
20 — 7 ianuarie, ora 20. tn țară : Vre
mea va fi rece, geroasă noaptea și di
mineața. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ninsori locale, mal întîi în 
regiunile estice, apoi șl in restul teri
toriului. Vintul va sufla slab pînâ la 
moderat, cu unele intensificări In est 
șl sud-est, precum șl in zona de munte, 
unde trecător șl local va spulbera sau 
va viscoli zăpada. Temperaturile mini
me nocturne vor fi cuprinse Intre mi
nus 22 și minus 12 grade, ușor mai scă
zute in nordul și centrul țării, dar mal 
ridicate In sud-vestul extrem și pe li
toral, iar cele minime diurne Intre mi
nus 15 șl minus 5 grade, ușor mal ri
dicate In sud-vest. Pe alocuri se va 
semnala Ceață cu depunere de chiciu
ră. tn București : Vremea va fl rece, 
cețoasă noaptea șl dimineața. Tempo
rar cerul va fi Închis și va ninge. Vîn- 
tul va sufla predominant moderat, cu 
unele Intensificări la Începutul inter
valului. Temperaturile minime noctur
ne vor fi cuprinse intre minus 14 șl 
minus 9 grade, Iar cele maxime diurne 
între minus 7 șl minus 4 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
HOCHEI. Meciurile disputate în 

penultima zi a campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa A) 
pentru echipe de juniori, competiție 
ce se desfășoară în diferite orașe din 
Cehoslovacia, s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Cehoslovacia — 
Elveția 8—1 (1—1, 3—0, 4—0) ; Fin
landa — Polonia 13—3 (6—0, 4—1; 
3—2) ; S.U.A. — U.R.S.S. 4—2 (1—1, 
1—1, 2—0) ; Canada — Suedia 4—3 
(2—0, 1—1, 1—2). în clasament con
duce selecționata Cehoslovaciei, cu 
10 puncte, urmată de formațiile Fin
landei, Canadei —. cu cîte 9 punc
te, S.U.A. — 8 puncte etc.

aeest mijloc de 
Astfel, într-un 

grup de persoa- 
un prim infarct

asemenea activitate 
un al doilea infarct 
de 2—5 ani.
trebuie să intre in 
și să atingă un anu-

suferinzi 
de efort 
de orga- 
medicală 
de nesă- 

i de mișcare, ca și 
cazul unor bolnavi, 

mișcarea, sportul.

Elena MANTU

FOTBAL. Tradiționala anchetă a 
ziarului „Sport" din Belgrad a de
semnat echipa de fotbal a R.F. Ger
mania drept cea mai bună formație 
europeană a anului 1986. în clasa
mentul alcătuit pe baza voturilor a 
61 de redacții ale unor publicații 
sportive din Europa, R.F. Germania 
a totalizat 300 puncte, fiind urmată 
de U.R.S.S. — 263 puncte, Franța — 
179 puncte, Danemarca — 141 puncte. 
Belgia — 126 puncte, Spania — 77 
puncte. Anglia — 68 puncte și Sue
dia — 1 punct.

nou, 
și 
de 

noastre socialiste de tovarășul 
jiicolae Ceaușescu, întregul popor ro
mân a regăsit, ca de fiecare dată, in 
cuvintele secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
propriile sale gînduri și sentimente. 
Sentimente de îndreptățită satisfacție 
pentru Însemnatele realizări obținute 
în 1986, în împrejurări economice in
ternaționale grele, pe calea dezvoltă
rii economico-sociale a patriei și, 
deopotrivă, pentru activitatea neobo
sită desfășurată pe arena mondială 
de România socialistă în vederea asi
gurării condițiilor necesare desfășu
rării muncii noastre constructive, 
salvgardării bunului cel mai de preț 
al omenirii — pacea. Satisfacție în
soțită de hotărîrea de a nu precupeți 
nimic pentru înfăptuirea importante
lor obiective și proiecte pe care ni le 
propunem în anul în care am pășit 
și, totodată, pentru afirmarea în în
treaga lume a unui curs politic nou, 
de dezarmare, colaborare și securita
te, în conformitate cu interesele vi
tale ale poporului nostru, ale tuturor 
popoarelor planetei.

în virtutea acestei indisolubile le
gături dintre activitatea internă și 
cea internațională a partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
infățișat in Mesajul de Anul Nou, ca 
și in cuvintările rostite la sfirșitul de 
an — cu prilejul felicitărilor adre
sate de șefii misiunilor diplomatice 
și al urărilor tinerei generații — un 
tablou realist al principalelor evoluții 
și tendințe mondiale în anul încheiat, 
a pus în lumină posibilitățile pe care 
le creează noUt an 1987 pentru reali
zarea dezideratelor de pace și înțe
legere ale tuturor popoarelor, formu- 
lîfid, în același timp, cu rigoarea pro
prie gîndirii sale politice, căi și mo
dalități practice de transformare a 
acestor deziderate într-o realitate 
trainică.

Este un fapt de necontestat, subli
niat de șeful statului român că, deși 
1986 a fost proclamat prin voința co
mună a statelor lumii ca An Interna
țional al Păcii, nu toate statele au 
depus eforturile necesare pentru ca el 
să-și merite denumirea atribuită. Si
tuația internațională a rămas în con
tinuare deosebit de gravă și comple
xă : cursa înarmărilor atit nucleare, 
cît și convenționale s-a desfășurat mai 
departe nestinjenit, ca și escalada 
cheltuielilor militare; pe continentul 
Europei au fost instalate noi rachete 
nucleare și alte arme de distrugere 
in masă ; experiențele atomice nu au 
contenit în diferite zone ale globu
lui ; s-au făcut noi pași înainte pe 
calea militarizării spațiului cosmic ; 
s-au menținut și chiar întețit o serie 
de conflicte și focare de tensiune ; 
au avut loc noi manifestări ale poli
ticii de forță, de amestec in treburile 
interne ale altor state. în același 
timp, pe plan economic au continuat 
să se facă simțite influențele negati
ve ale condițiilor grele existente, in 
special înrăutățindu-se situația țări
lor în curs de dezvoltare.

în lumina unor evoluții atit de în
grijorătoare, președintele României a 
tinut, în mod deosebit, să scoată în 
evidență, o dată mal mult, două 
concluzii de maximă Importanță în 
ceea ce privește atît înțelegerea fe
nomenelor actuale în esența lor, cît 
și desfășurarea căilor practice de ac
țiune pentru a se asigura perspectiva 
unui viitor pașnic planetei noastre.

în primul rînd, este vorba de fap
tul că evenimentele anului în
cheiat au demonstrat, mai mult ca 
oricind, că PROBLEMA FUNDA
MENTALA A VREMURILOR 
NOASTRE O CONSTITUIE OPRI
REA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
TRECEREA LA DEZARMARE. ÎN 
PRIMUL RÎND LA DEZARMAREA 
NUCLEARA, APĂRAREA PĂCII SI 
VIEȚII POPOARELOR. în acest 
sens, este știut că România a salu
tat și sprijină activ propunerile 
U.R.S.S. de lichidare, in mai multe 
etape, pînă în anul 2000. a tuturor 
armelor nucleare. Fără îndoială, în
țelegerile de principiu la care s-a 
ajuns anul trecut în cursul înt.il- 
nirii la nivel înalt sovieto-ameri - 
cane din Islanda reprezintă, cum a 
reafirmat conducătorul partidului

și statului nostru, o bază pentru tre
cerea la acorduri reale, menite 
ducă la transpunerea in viață 
unor cerințe de care depinde 
supraviețuirea umanității. în 
sajul de Anul Nou, ca și în 
tarea rostită in fața 
misiunilor diplomatice, 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
nou prioritățile care, în i .
României, se impun cu stringență in 
această

Țara 
trebuie 
zătoare 
rază medie de acțiune 
tocmai țiriînd seama că în 
chestiune punctele de vedere 
U.R.S.S. și S.U.A. sint foarte apro
piate. iar dorința cea mai arzătoare 
a țărilor si popoarelor europene 
este înlăturarea de pe continent a 
amenințării permanente pe care o 
reprezintă prezența rachetelor. De
sigur, soluționarea problemei euro- 
rachetelor s-ar răsfrînge in mod po
zitiv asupra ansamblului problemei 
dezarmării nucleare, ar deschide 
calea reducerii pină ia lichidarea 
totală a armamentului nuclear din 
întreaga lume, obiectiv primordial 
în sprijinul căruia secretarul gene
ral al partidului s-a pronunțat, încă 
o dată, cu toată puterea.

Cu deosebită tărie a fost reafir
mată importanța pe care România 
o acorda încetării oricăror expe
riențe nucleare, indiferent de me
diul în care s-ar desfășura, 
ca unul din marile imperative ale 
noului an, ca prim și absolut necesar 
pas pe calea dezarmării nucleare, fiind 
reînnoit apelul stăruitor adresat Sta
telor Unite și Uniunii Sovietice, tutu
ror statelor nucleare, de a face totul 
pentru a se ajunge cit mai neintir- 
ziat la un acord corespunzător în 
această privință. Nu trebuie precu
pețit nici un efort pentru a nu se 
permite ca 1987 să marcheze, ca ur
mare a evoluțiilor cunoscute din ul
tima vreme, reluarea pe scară largă 
a exploziilor atomice experimen
tale, ci, dimpotrivă, trebuie făcut 
totul pentru a se ajunge la interzi
cerea lor generală și definitivă, ceea 
ce ar avea consecințe benefice asu
pra întregului climat politic 
național.

Cu aceeași fermitate, prin glasul 
reprezentantului său cel mai 
zat, România a subliniat necesita
tea opririi oricăror acțiuni de mi
litarizare a Cosmosului. Popoa
rele lumii ar saluta neîndoios cu sa
tisfacție adoptarea de măsuri efec
tive care să asigure ca spațiul cos
mic să rămină liber de arme nu
cleare, de orice armamente în ge
neral, să slujească numai intereselor 
dezvoltării pașnice a popoarelor.

Concomitent cu marele 
tiv al dezarmării nucleare, 
nia consideră deosebit de 
— și acest lucru a fost 
accentuat de șeful statului 
să se treacă și la măsuri 
linia reducerii și încetării 
înarmărilor convenționale, 
trecut, țările membre ale 
lui de la Varșovia au propus un 
program de reducere a acestor arme 
cu 25 la sută pină în 1990 ; la rin- 
dul lor, țările membre ale Pactului 
nord-atlantic s-au declarat disponi
bile în ceea ce privește angajarea 
de discuții asupra reducerii arse
nalelor convenționale. Se poate, ast
fel, aprecia că există premise pen
tru inițierea de tratative în vederea 
unei reduceri substanțiale a arma
mentelor clasice din Europa. încă in 
acest an, — ceea ce ar constitui 
cea mai bună dovadă a înțelegerii 
marii răspunderi ce incumbă sta
telor europene în asigurarea unui 
viitor de pace continentului nostru 
și întregii lumi.

A doua mare concluzie pusă în e- 
vidență de președintele României 
privește INTERDEPENDENȚA, IN
FLUENȚAREA RECIPROCA TOT 
MAI STRÎNSĂ ÎNTRE POLITICA 
ECONOMICA ȘI CEA MILITARĂ. 
ÎNTRE POLITICA DE DEZVOLTA
RE ECONOMICA ȘI POLITICA DE 
TRECERE LA DEZARMARE. într-a- 
devăr, dacă in viața economică a lu
mii au continuat să se manifeste o 
serie de fenomene negative care 
s-au repercutat asupra tuturor ță
rilor. cu deosebire a celor în curs
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de dezvoltare, aceasta se datorează, 
în mare măsură, spiralei tot mai 
vertiginoase a armamentelor și im
plicit a cheltuielilor militare, care 
anul trecut au atins pragul aproape 
incredibil de 1 000 miliarde dolari.

Cu atit mai logică, mai firească și 
mai necesară apare sublinierea 
varășului Nicolae .Ceaușescu că 
se poate prevedea o soluționare 
actualul an sau in anii următori 
gravelor probleme economice 
diale fără o 
cheltuielilor militare 
productive — și folosirea fondurilor 
și resurselor devenite astfel dispo
nibile pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a tuturor țărilor, în 
primul rînd a celor rămase în urmă.

România are satisfacția de a păși 
în noul an oa prima țară din cadrul 
celor două alianțe militare care a 
trecut, ca urmare a votului unanim 
al întregului nostru popor, la re
ferendumul național din 23 noiem
brie, la o reducere efectivă, cu 5 la 
sută, a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare. De fapt, așa 
cum a relevat în aceste zile pre
ședintele tării, prin măsurile luate 
după referendum se poate spune 
că reducerea cheltuielilor militare 
se apropie de 10 la sută, această 
acțiune oglindind grăitor voința de 
a folosi mijloacele pe care le avem 
pentru a asigura realizarea progra
melor noastre de dezvoltare econo- 
mico-socială, de ridicare a bunăstă
rii materiale și spirituale a 
porului.

.întregul nostru popor subscrie la 
speranța exprimată de președintele 
Nicolae Ceaușescu că inițiativa 
României, oare s-a 
puternic 
datorită 
întreaga 
constitui 
state și 
anul în 
similare, ceea ce 
pas de cea mai ________ w_
pe calea destinderii șl păcii. Pentru 
aceasta este necesar ca 1987 să fie 
realmente anul în oare să se treacă, 
in fine, de la declarații la fapte, la 
fapte concrete de dezarmare și pace : 
iată îndemnul și urarea adresate, 
in numele întregului nostru popor, 
de cel ce ii Întruchipează, in chipul 
cel mai fericit, vrerea și aspirațiile 
și se poate spune că acest îndemn 
reprezintă însăși cheia menită să 
deschidă larg porțile păcii univer
sale.

Cu convingerea că nici una din 
problemele atît de grave și com
plexe ale situației internaționale nu 
poate fi rezolvată fără participarea 
efectivă a tuturor statelor, indife
rent de mărime sau orînduire so
cială, secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, a re
afirmat hotărirea țării noastre de 
a întări în noul an conlucrarea 
cu toate țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
statele capitaliste dezvoltate, pe 
baza principiilor imuabile ale de
plinei egalități în drepturi, respec
tului suveranității și independenței 
naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc, 
de a colabora larg cu toate popoare
le și statele lumii, cu forțele iubi
toare de pace de pe toate meridia
nele pentru afirmarea unei politici 
noi, de dezarmare. încredere și secu
ritate internațională.

Strălucită «expresie a gindurilor și 
sentimentelor poporului român. a 
dezideratelor sale celor mai scumpe 
— aceleași cu cele ale popoarelor de 
pretutindeni — de făurire a unei 
lumi fără arme și războaie, a păcii 
și înțelegerii. Mesajul de Anul Nou al 
președintelui României se constituie, 
prin pozițiile 
promovează, 
flețițoare pe 
deschiderile cutezătoare pe care le 
proiectează, intr-o sursă genera
toare de puternic optimism, intr-un 
mobilizator program de acțiune pe 
care țara noastră și-l propune și ii 
propune spre infăDtuire celorlalte 
țări ale globului, pentru a asigura 
întregii omeniri un viitor eliberat de 
orice temeri și amenințări, pașnic și 
prosperi
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Romulus CAPLESCU

teatre
(amlnat din 21 XII)

• Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Titanic vals — 10 ; Nu se știe 
niciodată — 18 ; ............. “
din Andros — 14 
poda — 18.
• Filarmonica 
(15 68 75, Ateneul 
chitară. Piero Bonaguri (Italia). Pro
gram HEITOR VILLA-LOBOS — 18.
• Opera Română (13 18 57) : 
și lupul, Crăiasa zăpezii — 11 
tul Tcrmecat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11, 
mică a Teatrului Național) : Mam'

Examene,

(sala Atelier) : Făta 
; Idolul ,i Ion Ana-

„George Enescu" 
Român) : Recital de

Petrică 
; Flau-

la Sala

zelle Nitouche — 10,30 ;
examene — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu,
Secretul familiei Posket — 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineața 
pierdută — 18.
• Teatrul 
dudului —
— 18.
• Teatrul 
tenție, se

Bulandra"
14 75 46) :

Mic (14 70 81) : Ca frunza 
10,30 ; Doamna cu camelii

Foarte Mic (14 09 05) ; A- 
filmează — 11 ; Bărbatul

șl... femeile
18,30.
• Teatrul 
Avea, două 
negri — io ;
• Teatrul ____ _______,
sala Magheru) : Scapino — 10 ; Pă
durea — 18 ; (sala Studio) : Senti
mente și naftalină — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit cangu
rii — io ; Arta conversației — 15 ; 
Simple coincidențe — 19 ; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Așteptam pe altcineva
— 11 ; Bărbierul din Sevilla — 18.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo 
șl ceai — 11 ; 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Micuța Dorothy — 11 ; Pe 
sub cetini la izvoare — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
între caftan și smoking —- 18.
• Teatrul 
Muzicanții
• Teatrul 
Victoria) :
— 11.
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 10 ; 15 ; 18,30.

de comedie (16 64 60) : 
pistoale cu ochi albi șl 
Pachetul cu acțiuni — 18.

„C. I. Nottara" (59 31 03,

„Ton Creangă" (50 26 55) : 
veseli — 10,30.
„Țăndărică" (15 23 77, sala 
Aventuri cu Scufița Roșie

cinema
• Stagiune cinematografică de iar
nă : SCALA (11 03 72) — 3.30; 11; 13; 
15; 17; 19.15.
• Domnișoara Aurica
(45 31 70) — 8.30: 11; 13;
LODIA (11 13 49) — 9: 11
• Răzbunarea haiducilor
VIAR (50 51 40) — 8,30; 11; 13; 15 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 8,30 
13; 15; 17; 19.
• Liceenii
13; 15; 17;
15; 17; 19.
15; 17; 19.
• Păcală :
MUNCA (21 50 97) — 15; 18.’
• Un oaspete Ia cină : ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Luptătorii din valea misterioasă : 
LUMINA (14 74 16) — 8,30; 10.30; 12,30; 
15; 17; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19,
• Potopul (seriile I-II) : UNION 
(13 49 04) — 9; 12; 15; 18.15.

FAVORIT 
15: 17: 19. ME- 
; 13: 15; 17; 19. 

FERO- 
17; 
ii;

: GRIVITA (17 08 58) —
19, BUZEȘTI (50 43 58)
PROGRESUL (23 94 10)

PACEA (71 30 85) — 15; 18,

• Pînă trece ploaia de toamnă : 
TIMPURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• La Fayette : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13; 15; 17.15: 19.30. 
O Aventurile Cavalerului Albastru — 
8,30; 11; 13,15, Călătorie spre centrul 
Pămîntului — 15,30; 18,30 : DOINA 
(16 35 38).
• Bagration : VIITORUL (10 67 40) — 
15; 18.
• Oliver Twist : FESTIVAL (15 63 84) 
— 8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 8,30; 10.30: 12,30; 
14.45; 17: 19,15. FLAMURA (85 77 12) — 
8,30: 11; 13; 15; 17; 19.
• A fost odată un căpitan curajos : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19.

Salamandra : DACIA (50 35 94) — 
8,30; II: 13; 15; 17; 19,15.
O Luptătorul cu sabia : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17;
O Sint timid, dar mă tratez ; FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17;
• Atenție Ia Pana de Vultur : 
RA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
O Ciclu de filme muzicale :
LAR (35 15 17)
• Jandarmul 
(27 54 95) — 9;
0 Bisturiul,
(20 33 40)

AURO- 
17; 19. 
POPU-

— 15; 17; 19,15.
se însoară : COSMOS 
11; 13; 15; 17; 19.
vă rog : FLACAR/X 

15; 17; 19.

ii;

19.

19.



$

C-

r

<

O

o

ii o rv
O jOJ

F.,O 
p o o
C j

t ' K' '■
<ig[ Ă

fc, o o o șSțș:
Oj O

■

o o
WȘ
P o

ȘZXOj
’o

*

“ : ** JKt

O gf o i
O

Â
mm»

S’
■ro o o cj
Fc>

OG o 4
D O UOpt

« O O coop o 0 *0 
O 'DOO GQ O § 
k ' -6 v-' i

MESAJUL DE ANUL NOU
AL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

A

un mesaj al păcii și speranței, al încrederii

într-o lume mai bună și mai dreaptă

Ample relatări ale mijloacelor de informare de peste hotare

Politica consecventă a României socialiste, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu privind instau
rarea unui climat de pace în lume, favorabil 
unei ample colaborări internaționale, dorința 
țării noastre de a conlucra cu celelalte state 
in vederea soluționării marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea, oglindite in Mesajul de 
Anul Nou adresat întregului 
tovarășul Nicolae ~

nostru popor de
Ceaușescu, in cuvîntarea pre-

ședintelui țării rostită cu prilejul primirii șefilor 
misiunilor diplomatice acreditați în România își 
găsesc pe larg reflectarea in mijloacele de in
formare in masă din diferite țări ale lumii. Se 
subliniază, in aceste relatări, pozițiile profund 
constructive ale conducătorului partidului și sta
tului nostru, cerința exprimată ca in anul abia 
început să triumfe glasul rațiunii pentru reali
zarea unor acorduri care să răspundă năzuinței

supreme a omenirii de a trăi într-o lume fără 
arme și războaie.

Mijloacele de informare în masă de peste 
hotare pun, totodată, in evidență realizările re
marcabile obținute de poporul nostru în dez
voltarea socialistă a patriei, cu precădere in 
perioada de la Congresul al IX-lea al parti
dului, perioada cea mai glorioasă din istoria 
țării.

Obiectivul primordial: inlăturarea primejdiei 
nucleare, asigurarea dezvoltării pașnice

a omenim
în Mesajul adresat de Anul Nou 

întregului popor român la postu
rile de radio și televiziune, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
cerut tuturor forțelor iubitoare de 
pace din lume să lupte, în anul 
1987, pentru realizarea politicii de 
dezarmare, de colaborare și secu
ritate internațională, evidențiază 
agenția CHINA NOUA.

Arătînd că președintele 
Nicolae Ceaușescu a trecut în re
vistă cu satisfacție realizările ob
ținute de România, în 1986, în 
dezvoltarea social-economică, China 
Nouă inserează date care atestă 
că producția industrială a sporit 
cu peste 7 la sută față de anul 
anterior, iar recolta de cereale — 
de peste 28 milioane tone — a fost 
oea mai mare din istoria țării.

Sînt relevate aprecierile 
de conducătorul statului 
privind situația mondială 
ce a trecut, caracterizarea 
„gravă și complexă", evidențierea 
faptului că au continuat cursa înar
mărilor, inclusiv a înarmărilor nu
cleare, o serie de conflicte șl 
fooare de tensiune, au avut 
noi manifestări ale politicii 
forță, de amestec în treburile 
terne ale altor state.

Subliniind că președintele Româ
niei a reafirmat că problema 
damentală a epocii noastre 
încetarea cursei înarmărilor, 
cerea la dezarmare, în primul 
Ia dezarmarea nucleară, 
păcii și vieții popoarelor, 
chineză 
acestui imperativ, 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
popoarele lumii 
lucreze cît 
determina să se treacă în mod real 
la soluționarea problemelor dezar
mării.

Agenția relevă apoi că România 
este prima țară din cele două 
blocuri militare europene care a 
adoptat decizia de a trece la o 
reducere cu 5 la sută a armamen
telor, i 
militare 
mesajul 
român : 
aoeastă 
temic ecou pe plan internațional și 
ne exprimăm convingerea că ea va 
constitui un îndemn și pentru alte 
state de a trece la măsuri reale de 
dezarmare.

După ce amintește că tovarășul 
Nioolae Ceaușescu a arătat, în 
Mesajul de Anul Nou, că situația 
internațională s-a menținut deo
sebit de gravă și complexă, agen
ția iugoslavă TANIUG relevă : 
Conducătorul statului român a 
apreciat că este posibil oa in 1987 
să se ajungă la un acord în pro
blema rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa. Totodată, 
președintele României a exprimat 
necesitatea ca, pomindu-se de la 
concluziile întîlnirii sovieto-ameri- 
oane la nivel înalt din Islanda, să 
se ajungă, intr-un timp cît mai 
scurt, la înțelegeri corespunzătoare 
tn problemele dezarmării.

Agenția iugoslavă arată în con
tinuare : în mesajul său, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele României, a 
subliniat că. în vederea realizării 
în cele mai bune condiții a im
portantelor obiective cuprinse în 
planul și programele pe anul 1987, 
se impun măsuri organizatorice 
ferme pentru dezvoltarea inten
sivă a întregii economii românești ; 
de asemenea, sînt necesare creș
terea răspunderii și a spiritului re
voluționar în îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de partid.

făcute 
român 

In anul 
ei ca

de 
loc 
de 
in

fun
este 
tre- 
rind 

apărarea 
agenția 
luminaarată că, în 

tovarășul 
că 

trebuie să con- 
mai st.rfns pentru a

efectivelor și cheltuielilor 
: și citează cuvintele din 

conducătorului statului 
Avem satisfacția că 

Inițiativă a găsit un pu-

Sub semnul dorinței de pace 
si colaborare internațională 
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MESAJE DIN DIFERITE
VARȘOVIA. — în mesajul de Anul 

Nou adresat poporului polonez, 
W. Jaruzelski, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Stat, a relevat că Polonia va 
continua să acționeze pentru rezol
varea problemelor complexe cu care 
se confruntă lumea contemporană. 
Am sprijinit și vom sprijini și în 
continuare propunerile îndreptate 
spre asigurarea unei păci trainice în 
întreaga lume, a subliniat 
tele Consiliului de Stat.

Referindu-se la situația 
Ia bilanțul realizărilor din 
vorbitorul a relevat că Polonia a în
registrat un progres economic, ceea 
ce demonstrează justețea orientări
lor care stau la baza întregii activi
tăți economico-sociale.

președin-

internă șl 
anul 1986,

COLȚURI ALE LUMII CU PRILEJUL ANULUI NOU
Finlandei, Mauno Koivisto. Trecînd 
în revistă marile evenimente poli
tice ale anului 1986, șeful statului 
finlandez a scos in evidență im
portanța contactelor la nivel înalt 
pentru întărirea relațiilor prietenești 
dintre state.

Ziarul 
pasaje 
Nicolae 
sublinierii făcute de 
partidului și statului 
anul 1987 va fi consacrat 
tării intensive a întregii economii.

Cu privire la aprecierile legate 
de situația internațională actuală, 
se arată că în mesaj au fost reafir
mate pozițiile României referitoare 
la situația gravă din lume, expri- 
mîndu-se speranța că In 1987 va 
fi realizat un acord pentru înlătu
rarea rachetelor cu rază medie de 
acțiune din Europa și că înțele
gerile realizate la întîlnlrea de la 
Reykjavik vor fi transformate în 
acorduri concrete.

în Mesajul de 
președintele 
Nicolae Ceaușescu. și-a 
speranța că in 1987 se vor 
ține rezultate concrete în domeniul 
dezarmării și a apreciat că este 
posibil să se ajungă la un acord în 
problema rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa, subliniază și 
agenția spaniolă E.F.E., care re
levă în continuare : Președintele 
Nicolae Ceaușescu a pus în evi
dență faptul că evenimentele anu
lui 1986 au demonstrat, încă o 
daită, că problema fundamentală a 
epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare. în primul rînd la de
zarmarea nucleară, apărarea păcii 
și vieții popoarelor, 
rea de la declarații 
la hotărîri conanete 
președintele — este 
operarea tuturor popoarelor lumii.

Agenția spaniolă pune tn evi
dență și faptul, amintit în Mesajul 
de Anul Nou al conducătorului

Iugoslav ..BORBA". citind 
din Mesajul tovarășului 
CeauȘescu, stăruie asupra 

conducătorul 
nostru că 

dezvol-

Anul Nou,
României,, 
exprimat 

ob-

Pentru trece- 
de bunăvoință 
— a subliniat 
necesară co-

statului român, că referendumul 
de la 23 noiembrie, în cadrul că
ruia cetățenii români au hotărit să 
se reducă cu 5 la sută armamen
tele, efectivele și cheltuielile mili
tare, poate și trebuie să constituie 
un exemplu pentru alte țări.

România se pronunță ferm pen
tru încetarea oricăror experiențe cu 
arme nucleare și cheamă să se facă 
totul pentru a se ajunge cît mai 
neintîrziat la realizarea unui acord 
corespunzător în această privință, 
relevă agenția T.A.S.S. in relatarea 
sa despre cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul primirii șefilor misiunilor di
plomatice. Se arată, apoi, că, și de 
această dată, conducătorul statului 
român a evidențiat poziția Româ
niei, favorabilă opririi oricăror ac
țiuni de militarizare a Cosmosului, 
faptul că spațiul cosmic trebuie să 
râminâ liber de arme nucleare și 
de orice armamente, să servească 
exclusiv interesele dezvoltării paș
nice a tuturor popoarelor.

T.A.S.S. subliniază apoi că Româ
nia a sprijinit și sprijină activ pro
punerile Uniunii Sovietice privind 
lichidarea totală a armelor nucleare 
pînâ in anul 2000 și, citind din cu
vîntarea rostită de șeful statului 
român, reia pasajul In care se con
sideră înțelegerile din Islanda din
tre conducătorii sovietic și ameri
can ca o bază pentru trecerea la 
acorduri reale.

România — arată, tn încheiere, a- 
genția sovietică — se pronunță 
ferm pentru începerea — în 1987 — 
a unor tratative privind reducerea 
forțelor armate și a armamentelor 
convenționale din Europa, cu 25 la 
sută pînă în anul 1990, pe baza 
programului formulat de țările 
socialiste. Echilibrul strategico-mi- 
litar între cele două părți — a 
menționat conducătorul român — 
trebuie realizat nu prin acumularea 
de noi armamente, ci prin reduce
rea celor existente la un nivel cît 
mai scăzut ; aceasta răspunde inte
reselor popoarelor din întreaga 
lume.

Succese remarcabile în edificarea noii societăți
Succesele obținute de poporul 

nostru pe drumul socialismului, 
marile sale realizări sînt oglindite 
la acest moment de bilanț al pri
mului an al cincinalului de presa 
din diferite țări, care reliefează, de 
asemenea, politica externă de pace 
și colaborare a țării noastre, 
relațiile sale ample cu statele în 
curs de dezvoltare.

Ziarul zairez „ELIMA" remarcă 
intensa activitate politică și diplo
matică desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, numeroasele 
sale întîlniri cu conducători de stat 
și de guvern din diferite țări, pe 
pămîntul românesc și în afara gra
nițelor țării. Aceste întîlniri și vi
zite oficiale — se subliniază — au 
dus la creșterea prestigiului Româ
niei în lume. Larga deschidere in
ternațională promovată de România 
a făcut ca această țară să întrețină, 
în prezent, raporturi de colaborare 
cu 155 de state.

în ceea ce privește relațiile 
României cu țările în curs de dez
voltare, remarcă ziarul zairez, 
președintele Nicolae ^Ceaușescu, în 
cursul întîlnirilor cu conducătorii 
acestor state, a semnat importante 
documente oficiale, care au dus 
Ia creșterea colaborării pe diferite 
planuri. România a participat la 
construirea unui important număr 
de obiective economice în țări în 
curs de dezvoltare, numeroase din
tre acestea în țări africane. Totoda
tă, se subliniază că specialiștii ro
mâni acordă asistență tehnică unui 
mare număr de țări în curs de dez
voltare, în domenii dintre cele mai 
diverse, iar in institutele de învă- 
țămînt superior din România înva-

ță și se pregătesc mii de tineri din 
aceste țări.

Revista nigeriană „TIMES IN
TERNATIONAL", într-un amplu 
articol, însoțit de un portret al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a- 
rată : România este un stat suveran 
unitar, in care conducerea aparține 
în întregime poporului. România 
de azi este o țară industrial-agrară, 
în care industria și agricultura au 
înregistrat, de la proclamarea Re
publicii, creșteri deosebite. Știința, 
învățămîntul și cultura au cunos
cut, de asemenea, în acești ani, o 
dezvoltare fără precedent. S-a rea
lizat un vast program al construc
țiilor de locuințe și de dezvoltare a 
localităților urbane, care a deter
minat creșterea rapidă a nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului. O serie de cifre citate de 
revistă vin să sublinieze, în conti
nuare, realizările însemnate obți
nute în diferite domenii în anii Re
publicii de către țara noastră.

Revista evidențiază, totodată, 
că cincinalul 1986—1990 va fi mar
cat de noi succese. în special pe 
planul ridicării nivelului tehnic al 
producției, sporirii productivității 
muncii, mal bunei folosiri a mate
riilor prime și creșterii eficienței e- 
conomice.

Parcurgînd etapă cu 
subliniază în concluzie 
va deveni în anul 2000 
tilateral dezvoltată, cu 
vel de trai.

încheierea cu succese în prodpc- 
— - - —,—< — ce_

re- 
din

etapă — se 
— România 
o țară mul- 
un înalt ni-

tie a anului 1986, primul an al 
lui de-al optulea cincinal, este 
levată, într-o corespondență 
București, de agenția T.A.S.S.

în 1986 — subliniază agenția — 
volumul producției industriale a 
României a crescut cu 7 la sută. 
S-a obținut cea mai mare recoltă 
de cereale din întreaga istorie a 
țării — peste 28 milioane tone ; 
totodată, venitul național a crescut 
cu 9 la sută. A continuat procesul 
de modernizare a economiei și de 
aplicare a celor mai noi tehnologii, 
s-au dezvoltat continuu știința, 
tehnica, învățămîntul și cultura.

In anii Republicii, notează agen
ția, România s-a transformat în
tr-o țară cu o industrie multilate
rală, cu o agricultură cooperativi- 
zată, cu o știință și cultură înain
tate. Industria s-a dezvoltat în rit
muri rapide. A crescut considerabil 
nivelul de trai al poporului. O 
largă dezvoltare au cunoscut, de 
asemenea, construcțiile de locuințe, 
ocrotirea sănătății și învățămîntul.

într-o altă relatare pe aceeași 
temă, agenția sovietică de presă 
arată că în acest an au fost date 
în exploatare o serie de agregate 
la hidrocentrala Porțile de Fier-2, 
au intrat în funcțiune ’ '___ 1
din Galați, prima linie robotizată 
la uzina „Electromotor" din Timi
șoara, complexul hidroenergetic din 
Munții Retezat, o nouă linie a me
troului bucureștean, precum și alte 
obiective economice și sociale im
portante.

Se relevă, totodată, că planul 
unic de dezvoltare social-economică 
a țării pentru anul 1987 prevede 
înaintarea continuă pe calea con
strucției socialiste, creșterea veni
tului național și ridicarea nivelu
lui de trai material și spiritual al 
poporului.

O altă corespondență a agenției 
T.A.S.S.. de la uzinele „Tractorul", 
din Brașov, evidențiază că, în pre
zent, aceasta este una dintre cele 
mai mari întreprinderi din cadrul 
industriei republicane. în perioada 
care a trecut de la 
— se arată — aici au 
peste un milion de 
puteri cuprinse între 
Pe lingă intreprindere a fost în
ființat un institut de cercetări ști
ințifice pentru construcția de trac
toare, ai cărui specialiști perfec
ționează permanent procesul teh
nologic, realizează noi modificări 
la mașinile produse. întreprinderea 
fabrică anual circa 65 000 de trac
toare. Peste jumătate din producția 
ei este exportată in 90 de țări ale 
lumii, inclusiv in Uniunea So
vietică.

Sub titlul „Intîlnire cu Bucu- 
reștiul", revista sovietică „NOVOE 
VREMEA" inserează un articol 
semnat de corespondentul său în 
capitala României, în care se evi
dențiază aspecte privind dezvolta
rea economică și edilitară a ora
șului, subliniindu-se progresele 
realizate în construcția de locuințe 
și ponderea pe care o deține capi
tala României în producția indus
trială a țării.

Referindu-se la construcția me
troului, revista relevă perioada de 
timp scurtă în care a fost el edifi
cat și menționează eleganța și con
fortul stațiilor construite.

în încheiere se reliefează că 
„Anul 1986 — primul an al celui 
de-al VlII-lea cincinal — se încheie 
cu rezultate bune. Producția indus
trială consemnează o creștere de 7 
la sută, a fost strînsă o recoltă de 
cereale bună. Acestea sînt succese 
insuflețitoare".

POSTUL NAȚIONAL DE RADIO 
AL MOZAMBICULUI, în cadrul 
unei emisiuni, a inserat un program 
dedicat României, în care a eviden
țiat politica de colaborare și pace 
cu toate statele lumii promovată 
de țara noastră, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, relevînii, tot
odată, succesele în edificarea so
cialismului obținute de poporul 
nostru.

i

laminorul

înființarea ei 
fost fabricate 
tractoare, cu 
22 și 360 CP.

(Agerpres)

PRAG A. — în mesajul 
Nou adresat poporului 
Gustav Husak, secretar 
C.C. al P.C.C., președintele R.S. Ce
hoslovace, a spus că, în 1987, țara 
sa va continua să lupte pentru asi
gurarea unei păci trainice, pentru 
instaurarea unui climat de încredere 
internațională și pentru asigurarea 
securității în lume.

Strîns legate de lupta pentru pace 
și pentru preintimpinarea unui 
război, a spus G. Husak, sînt efortu
rile îndreptate spre accelerarea dez
voltării șocial-economice a tării. O 
atenție deosebită se va acorda ridi
cării societății socialiste pe o nouă 
treaptă calitativă, conform hotărîri- 
lor celui de-al XVII-lea Congres al 
P.C.C., desfășurat în 1986.

de Anul 
cehoslovac, 
general al

NICOSIA. — în mesajul de Anul 
Nou adresat națiunii, președintele 
Ciprului, Spyros Kyprianou, a re
afirmat dorința guvernului său de 
a se ajunge cit mai curind posibil la 
o reglementare pașnică și justă a 
problemei cipriote. El a cerut între
gii comunități internaționale, în pri
mul rînd marilor puteri, să acțio
neze pentru găsirea unei soluții care 
să asigure menținerea integrității și 
suveranității Ciprului, a statutului 
său de nealiniere — relatează agen
ția Reuter.

MANAGUA. — în mesajul de Anul 
Nou, președintele Republicii Nicara
gua, Daniel Ortega Saavedra, a sub
liniat că în anul 1987 poporul nica- 
raguan își va intensifica eforturile 
pentru apărarea suveranității națio
nale și a dreptului la autodetermi
nare, precum și în direcția creșterii 
producției, a folosirii eficiente a re
surselor interne.

protest împotriva politicii de apa, - 
heid a regimului rasist de la Preto
ria. în mesajul de Anul Nou, dat 
publicității la Addis Abeba, el relevă 
că. in 1987, popoarele continentului 
trebuie să-și concentreze eforturile 
in direcția inițierii unei ample cam
panii in favoarea eliberării lui Nel
son Mandela și a altor deținuți po
litici sud-africani, a acordării in
dependenței Namibiei. în baza re
zoluțiilor pertinente ale Consiliului 
de Securitate al O.N.U., și de aseme
nea. pentru găsirea unor Soluții echi
tabile și eficiente la problemele 
majore ale subdezvoltării.

LUANDA. —- Anul 1986 s-a ca
racterizat printr-o intensificare a 
luptei poporului namibian împotriva 
ocupării ilegale a Namibiei de că
tre trupele regimului rasist de la 
Pretoria, a declarat Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
în mesajul de Anul Nou dat publi
cității la Luanda, el a subliniat ne
cesitatea întăririi unității tuturor 
forțelor din Namibia care se pro
nunță pentru respectarea dreptului 
inalienabil la libertate și indepen
dență al poporului namibian.

LISABONA. — Președintele Portu
galiei, Mario Soares, a arătat, in me
sajul adresat națiunii cu prilejul A- 
nului Nou, că țara sa se pronunță 
pentru instaurarea unui climat de 
pace în lume, pentru ’ coexistență 
și încredere reciprocă, pentru dia
log pașnic între popoare, ceea 
ce reclamă relații economice inter
naționale mai juste, care să ate
nueze dezechilibrele sociale existen
te. M. Soares a relevat, totodată, ne
cesitatea mobilizării tuturor forțelor 
pentru combaterea sărăciei și elimi
narea subdezvoltării țării, pentru ridi
carea nivelului de trai și promova
rea echității sociale și democrației. 
El s-a pronunțat în favoarea unor re
forme constituționale de natură să 
perfecționeze actualul sistem politic 
din Portugalia și să permită moder
nizarea economiei naționale.

OSLO. — în mesajul de Anul Nou, 
primul ministru al Norvegiei, Gro 
Harlem Brundtland, s-a pronunțat 
pentru renunțarea la cursa înarmări
lor și folosirea „tuturor posibilităților 
pentru amplificarea cooperării în do
menii cum sînt comerțul, cultura și 
protejarea mediului Înconjurător". 
„Cursa înarmărilor este problema 
fundamentală a vremurilor noastre, 
generată de neîncredere, de lupta 
pentru putere și influență și care în
ghite fonduri enorme. Stocurile de 
arme cresc nu numai în Est sau in 
Vest, dar și in lumea a treia. Această 
evoluție trebuie oprită", a declarat 
Gro Harlem Brundtland. Pe planul 
preocupărilor interne, premierul nor
vegian a evocat dificultățile econo
miei naționale provocate de scăderea 
veniturilor obținute din petrol și cos
turile de producție ridicate și a lan
sat un apel la unitate pentru depă
șirea acestor greutăți.

HELSINKI. — într-un război nu
clear nu poate exista nici învingă
tor și nici învins, a declarat în me
sajul de Anul Nou președintele

In sprijinul unei soluții 
negociate a stărilor 

conflictuale 
din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 3 (Ager
pres). — Senatul mexican a eviden
țiat importanța participării Mexi
cului la activitățile „Grupului de la 
Contadora" — din care mai fac 
parte Columbia, Panama și Vene
zuela — în vederea degajării unei 
soluții politice negociate la criza din 
America Centrală, precum și la ini
țiativele statelor semnatare ale „De
clarației de la Delhi" — Argentina, 
Mexic, Grecia, India, Suedia și Tan
zania — privind înfăptuirea , dezar
mării, în primul rînd nucleare.

în raportul anual privind activi
tatea de politică externă a Mexicului. 
Camera Superioară a Congresului 
Național exprimă, de asemenea, 
preocuparea față de agravarea con
flictelor din America Centrală, care 
riscă să se intensifice și să se pro
page, constituind o amenințare peri
culoasă la adresa securității țărilor 
din regiune și a păcii în general.

LUANDA. — Oamenii de bună- 
credință din Întreaga lume trebuie 
să-și unească eforturile în lupta 
pentru menținerea și întărirea păcii 
pe planetă, a evidențiat în mesajul 
de Anul Nou președintele R. P. An
gola, Jose Eduardo dos Santos. Ex
primîndu-și îngrijorarea în legătură 
cu intensificarea alarmantă a cursei 
înarmărilor, șeful statului angolez a 
subliniat că aceasta provoacă o de
teriorare, în continuare, a situației 
internaționale, exacerbează atmosfe
ra de încordare, precum șl conflic
tele existente în diferite regiuni ale 
lumii.

TUNIS. — într-un mesaj dat pu
blicității la Tunis cu prilejul celei 
de-a 22-a aniversări a Zilei Revolu
ției palestiniene — care se marchea
ză la 1 ianuarie — Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a lansat un vibrant apel 
pentru realizarea unității tuturor 
forțelor palestiniene, relatează agen
ția W.A.F.A., citată de agențiile in
ternaționale de presă. în Orientul 
Mijlociu, pacea nu poate fi realizată, 
securitatea nu poate fi asigurată, în 
această zonă nu poate prevala sta
bilitatea atît timp cit poporul nos
tru este lipsit de patrie și suvera
nitate, de drepturile sale naționale 
inalienabile — a spus Yasser Ara
fat.

TUNIS. — în mesajul de sfîrșit de 
an. secretarul general al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, a subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor pentru în
tărirea unității statelor arabe. El a 
lansat, totodată, un apel la acțiune 
internațională concertată pentru a se 
pune capăt conflictului din Orientul 
Mijlociu, exprimîndu-și dorința ca 
1987 să fie anul unor mari inițiative 
de instaurare a păcii în această re
giune. Actualele eforturi întreprinse 
in acest sens trebuie să fie continua
te și consolidate, a menționat el, sub
liniind. în context, importanța regle
mentării echitabile a problemei po
porului palestinian.

ADDIS ABEBA. — Secretarul gene
ral al Organizației Unității Africane, 
Ide Oumarou. a chemat țările mem
bre să-și intensifice acțiunile

CARACAS. — Politica externă a 
Venezuelei este constant îndreptată 
in direcția realizării păcii în întrea
ga lume și dezvoltării cooperării în
tre popoare, a declarat președintele 
Venezuelei, Jaime Lusinchi, in me
sajul adresat cu prilejul Anului Nou. 
Arătînd că țara sa deține, începînd 
de la 1 ianuarie, președinția Consi
liului de Securitate al O.N.U., șeful 
statului venezuelean a subliniat că, 
în această calitate, Venezuela va de
pune toate eforturile pentru menți
nerea păcii și securității interna
ționale.

BUENOS AIRES. — într-un mesaj 
radiotelevizat adresat națiunii, pre
ședintele Argentinei, Râul Alfonsin, 
a arătat că în 1987 țara sa va con
tinua să acționeze în favoarea salv
gardării păcii în lume, pentru adîn- 
cirea cooperării latino-americane — 
transmit agențiile Prensa Latina și 
China Nouă. Șeful statului argenti
nian a relevat că noul an va con
stitui o etapă importantă in viața 
social-economică a țării, guvernul 
urmînd să treacă la impulsionarea 
unor reforme în diferite domenii 
precum și la dezbaterea modificăr 
constituției.

DAR ES SALAAM. — în mesajul 
de Anul Nou adresat populației din 
Tanzania, președintele Aii Hassan 
Mwinyi a chemat întreaga națiune 
să-și intensifice eforturile, prin mun
că, pentru îndeplinirea planului de 
redresare economică de trei ani, ini
țiat in iunie 1986. între prioritățile 
acestui plan se numără crește’ ( 
producției și productivității in aț - 
cultură, dezvoltarea transporturilor 
și a altor sectoare-cheie ale econo
miei — singura cale de a ameliora 
viața și situația populației.

LAGOS. — Nigeria a intrat într-o 
fază de consolidare și creștere — a 
declarat președintele Consiliului de 
conducere al forțelor armate, ge- 
neral-maior Ibrahim Babangida. șeful 
statului, în cuvîntarea rostită in pri
ma zi a anului cu prilejul prezentă
rii bugetului pe 1987. El a adăugat 
că guvernul va depune eforturi pen
tru a crea noi locuri de muncă, în 
direcția stimulării producției indus
triale și satisfacerii necesarului de 
alimente din resursele naționale.

Puternice manifestații pentru pace în Italia

ț 
ț

ț

Dezarmarea — preocuparea centrala 
a popoarelor

ROMA — Puternice manifestații 
pentru pace s-au desfășurat în pri- 

l mele zile ale noului an in Italia. La 
chemarea unor organizații antirăz- 

1 boinice, manifestanții s-au întrunit 
în orașele Veneția, Padova, Verona, 
ca și la Comiso. în Sicilia. Pârtiei- 
panții la manifestații s-au pronunțat 
pentru intensificarea luptei pentru

pace, pentru realizarea unor 
corduri eficiente pe calea opririi 
cursei înarmărilor, pentru înceta
rea militarizării Cosmosului. S-a ț 
subliniat că armamentele, în ge- i 
neral, și cele nucleare, în primul J 
rînd, reprezintă un grav pericol la \ 
adresa umanității, a vieții pe Pă- i 
mint.

ț 

a experiențelor nucleare 
că această cerință imperioasă se im- J 

pune și in ce privește armele chimice ț 
aflate pe teritoriul vest-german. 
Totodată, E. Romberg a cerut ca gu
vernul R.F.G. să anuleze acordu
rile încheiate cu Statele Unite, 
care prevăd participarea firmelor 
vest-germane la cercetările legate 
de traducerea in viață a progra
mului american „Inițiativa de apă
rare strategică", cunoscut sub nu
mele de „războiul stelelor". 
1987 — a declarat președinta aces
tei organizații — sarcina principală 
a opiniei publice democratice o 
constituie încetarea definitivă a ț 
experiențelor cu armele nucleare".

ț 
ț 
ț 
ț

ț 
ț

ț 
ț 
ț

Pentru încetarea definitivă
PARIS. — într-o declarație dată 

publicității la Paris, Mișcarea fran
ceză pentru pace, cea mal mare 
organizație antirăzboinică din Fran
ța, a lansat un apel pentru trans
formarea anului 1987 într-un an al 
încetării tuturor experiențelor cu 
arme nucleare. în declarație se 
subliniază că popoarele planetei 
doresc să trăiască în pace.
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LA BURSA DIN 
palele valori care 
economiei franceze 
vineri, o reducere

PARIS, princi- 
indică starea 
au înregistrat, 

cu 1,9 la sută.

AFRI-
făcută 
execu- 

Economice a 
Africa, Adebayo

ASOCIAȚIE. Principalele zece 
țări posesoare de petrol din Africa 
au hotărît să creeze „Asociația 
africană a țărilor producătoare de 
petrol". Din organizație ar urma

1JUBILEUL ORAȘULUI BERLIN. 
Berlinul va sărbători anul acesta 
750 de ani. Suita manifestărilor 
dedicate acestui eveniment a fost 
inaugurată la 1 ianuarie printr-un 
concert, la care au participat Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., alte persoane 
oficiale. Deși 750 de ani sînt o 
vîrstă respectabilă, Berlinul nu 
este deloc un oraș bătrin. Construc
ția de locuințe se desfășoară in 
ritmuri alerte. In ultimii 15 ani, în 
case noi s-au mutat peste 
tate din locuitorii orașului.

brie. Această măsură constituie un 
gest de bunăvoință din partea gu
vernului pentru încurajarea reîn
toarcerii in țară a cetățenilor care 
au părăsit-o în urma incidentelor 
petrecute in R.D.P. Yemen în ia
nuarie 1986, subliniază ziarul men
ționat.

' BONN — Scoaterea Imediată din 
R.F. Germania a rachetelor ameri
cane a fost cerută de președinta 

l Ligii Internaționale a Femeilor pen-
. tru Pace și Libertate, Eleonora Rom- 
’ berg. într-un interviu, ea a adăugat 
t______ „_________

SITUAȚIA ECONOMIEI 
într-o declarație 
Abeba, secretarul 
Comisiei 

pentru 
a menționat că situația 

_ ' 1986,
africane — trans- 

E1 a pre-

CANE. 
!a Addis 
itiv al 
O.N.U.
Adedeji, 
economică s-a ameliorat, în 
în unele state 
mite agenția T.A.S.S..
cizat că. pentru prima dată, in ul
timii 15 ani, volumul total al pro
ducției agricole obținute de țările 
africane a crescut cu peste 3 la 
sută, ceea ce reprezintă un procen
taj superior sporului demografic.

explicabilă, după părerea specialiș
tilor, prin degradarea situației so
ciale și continuarea grevei lucră
torilor de la căile ferate — infor
mează agenția France Presse. Ac
țiunile companiilor a căror cifră 
de afaceri depinde în mare măsură 
de exporturi au fost cel mai grav 
afectate. Pentru a sprijini cursul 
francului francez, afectat de insta
bilitatea monetară internațională, 
dar și de climatul social agitat din 
Franța, Banca centrală a acestei 
țări a procedat la majorarea do- 
binzilor de la 7,25 la 8 la sută.

DISPUTA C.E.E. — S.U.A. Mi
nistrul de externe vest-german, 
Hans-Dietrich Genscher, a averti
zat împotriva izbucnirii unui răz
boi comercial intre Europa occi
dentală și Statele Unite, apelînd 
la factorii de decizie politică

depună toate eforturile pentru a-1 
evita. într-un interviu acordat 
postului de radio Koln, citat de 
Associated Press, el a apreciat că 
recentele măsuri anunțate de ad
ministrația de la Washington nu 
pot fi motivate prin repercusiu
nile aderării la C.E.E. a Spaniei 
și Portugaliei.

să facă parte Nigeria, Angola, Ga
bon. Algeria, Marea Jamahirie 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
Egipt, Camerun, Benin, Tunisia șl 
Congo, a anunțat, la Lagos, televi
ziunea nigeriană.

ÎNAINTEA REFERENDUMULUI 
DIN FILIPINE. Președintele Fili- 
pinelor, Corazon Aquino, a inau
gurat, simbătă, prin două discursuri 
rostite în sudul țării, campania in 
sprijinul referendumului de la 2 
februarie privind noua Constituție.

UN NOU GUVERN ÎN GUYANA. 
La Georgetown s-a anunțat oficial 
formarea unui nou guvern și 
schimbarea titularilor la unele in
stituții și firme de stat. Noul gu
vern guyanez este condus de 
Hamilton Green.

AMNISTIE. Printr-un decret 
semnat de președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului 
al R.D.P. Yemen, Heidar Abou 
Bakr Al-Attas, si difuzat de ziarul 
„14 Octombrie", se anunță extinde
rea pînă în luna iulie 1987 a am
nistiei care a expirat la 31 decem-

NEGOCIERI. în orașul saudit 
Jeddah au început simbătă con
vorbiri intre reprezentanți ai gu
vernului filipinez și ai Frontului 
Național de Eliberare „Moro" 
din Filipine, transmite agenția 
Reuter. Negocierile, găzduite de 
Organizația Conferinței Islamice, 
cu sediul la Jeddah, au drept scop 
găsirea unei căi pentru încetarea 
conflictului dintre cele două părți, 
care se desfășoară în sudul terito
riului filipinez.

SE ACCENTUEAZĂ IZOLAREA 
R.S.A. La Pretoria și New York, 
marea companie petrolieră ameri
cană și mondială „Exxon" a anun
țat că cele două filiale din Africa 
de Sud — Esso South Africa și 
Exxon Chemical — își încetează 
activitatea. Conducerea marii fir
me a motivat hotărîrea in acest 
sens prin faptul că în momentul 
de față „climatul economic și de 
afaceri din Africa de Sud s-a de
teriorat".

ORIENTUL MIJLOCIU
• în centrul Beirutului au relzbucnit ciocnirile intre forțele 
rivale • Declarațiile președintelui Comitetului Executiv al 

„războiul taberelor”O.E.P. în leqătură cu
BEIRUT 3 (Agerpres). — Linia de 

demarcație dintre estul și vestul Bei
rutului a fost, în noaptea de vineri 
spre simbătă, teatrul unor puternice 
ciocniri între forțele rivale.

în zona taberelor de refugiat! pa
lestinieni Shatila și Bourj El Baraj- 
neh din sudul Beirutului s-au produs 
noi ciocniri între milițiile Amal și 
combatanții palestinieni. Surse ale 
poliției libaneze au afirmat că 12 
persoane au fost rănite in urma 
acestor schimburi de focuri.

RIAD 3 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută cotidianului saudit 
„Al Youm", președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a arătat că, în urma așa-zi-

sulul război al taberelor din Libar,, 
peste o mie de persoane au fost 
ucise sau rănite. 800 000 nevoite să-și 
părăsească adăposturile, iar alte 
3 500 au fost închise sau răpite, in
formează Gulf News Agency. Tot
odată, liderul palestinian a relevat 
că taberele de refugiați palestinieni 
au fost distruse, ca urmare a bom
bardamentelor, în proporții variind 
între 50 și 80 la sută.

Pe de altă parte, agenția Reuter 
relevă că în taberele de refugiați 
palestinieni din Liban a fost anun
țată o serioasă lipsă a apei potabile, 
rezervele fiind reduse la minimum, 
în tabăra Rashidiyeh din apropiere 
de Tyr (sudul țării). Aprovizionarea 
cu alimente și medicamente se face 
foarte greu datorită tirurilor din 
zonă.
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