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PRIMA DECADA A ANDLDI - PRIMELE DOVEZI
AEE HOTARIRII DE A ÎNDEPLINI EXEMPLAR PLANUL
eri s-a încheiat, din punct de vedere calen
daristic, prima decadă a anului 1987, cel
de-al doilea an al actualului cincinal. Nu ne
propunem, desigur, ca în comentariul și în anche
tele de azi să înfățișăm un bilanț atotcuprinzător
al rezultatelor obținute la nivelul unor ramuri sau
județe, ci să înfățișăm citeva din concluziile des
prinse din investigațiile făcute într-un șir de~întreprinderi în perioada care a trecut de la începutul
anului.
De la bun început se cuvine subliniat, în primul
rînd, faptul că în întreaga economie, și îndeosebi in
unele unități cu „foc continuu
*',
unde producția s-a
desfășurat fără întrerupere, printr-o exemplară
organizare a muncii, prin promovarea unui spirit
de ordine și disciplină muncitorească, sarcinile de
plan zilnice și la nivelul decadei s-au realizat rit
mic, integral, la un înalt nivel calitativ. Sînt dovezi
elocvente ale angajării muncitorești revoluționare
ale oamenilor muncii, care, sub conducerea organi
zațiilor de partid, au acționat in spiritul sarcinilor
subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Me
sajul de Anul Nou, in lumina orientărilor formula
te la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1986
pentru accentuarea laturilor calitative ale activită
ții economice, pentru dezvoltarea intensivă, pentru
progresul multilateral al patriei socialiste. Notabi
le în acest sens sînt rezultatele obținute de minerii
de la Petroșani, Lonea, Rovinari, Berbești, Sărmășag, de metalurgiștii de la Hunedoara și Reșița, de
oamenii muncii de la întreprinderile de produse
cărbunoase și. de prelucrare a aluminiului din Sla
tina, întreprinderea de mașini grele București, în
treprinderea electrocentrale Rîmnicu Vîlcea, din
multe alte unități economice unde sarcinile de plan
pe prima decadă au fost îndeplinite și chiar depă
șite.
în al doilea rînd, se remarcă așadar că încă din
primele zile ale noului an ritmurile de produc
ție s-au situat la nivelul prevederilor, puțind fi
chiar depășite acolo unde consiliile oamenilor mun
cii, organizațiile de partid au acționat cu toate for
țele pentru asigurarea condițiilor tehnice și orga
nizatorice necesare bunei pregătiri a producției, depășindu-se rapid faza de acomodare cu exigențele
înalte ale acestui an, soluționindu-se prompt toate
problemele menite să determine desfășurarea nor
mală a activității productive. Este vorba în prin
cipal de acele unități unde s-a asigurat decalajul
necesar între secțiile de fabricație, unde s-au luat
măsuri pentru buna aprovizionare tehnico-materială și mai ales s-a acționat pentru întărirea răs
punderii personale și colective în exercitarea atri
buțiilor stabilite pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de plan.
In al treilea rînd, trebuie totuși relevat faptul că
lntr-un șir de unități ritmul de lucru nu s-a situat
la nivelul planului, că sarcinile zilnice prevăzute
a se realiza .Ia diferite sortimente nu au fost înde
plinite integral, pe ansamblul primei decade a
anului înregistrindu-se unele rămineri în urmă.
Organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii
din toate aceste unități trebuie deci să acționeze cu
maximă promptitudine, să ia neîntîrziat toate mă
surile cuvenite, solicitînd inclusiv sprijinul centra
lelor și ministerelor, astfel incit în cel mai scurt
timp producția să intre în ritmurile planificate.
Trebuie să fie limpede că orice rămînere în urmă
din aceste zile este greu de recuperat în zilele ur
mătoare, ținînd seama de ritmurile înalte de creș
tere a producției din acest an. Prin urmare, este
absolțit necesar ca, încă din săptămîna care ur
mează, să se ia măsuri ferme, operative pentru
eliminarea neajunsurilor manifestate într-o unita
te sau alta, pentru recuperarea grabnică a restan
țelor care s-au acumulat și îndeplinirea integrală
a planului pe luna ianuarie.
Se știe, desigur, că unele colective se confruntă
cu o serie de greutăți a căror depășire presupune
eforturi pe un plan mai larg. Avem în vedere în
deosebi unele restricții Impuse în alimentarea cu
energie electrică. In acest sens, după cum s-a sta
bilit, la nivelul fiecărui județ, al fiecărei întreprin
deri s-au repartizat cote de energie, defalcate pe
zile și ore, menite să asigure desfășurarea cores
punzătoare a producției din primele zile ale anu
lui. Este deosebit de important ca în fiecare uni
tate, la toate locurile de muncă să se ia măsuri
ferme pentru încadrarea în aceste cote, pentru re
partizarea rațională a producției pe schimburi și pe
întreaga durată a săptămînii. Concomitent cu ac
țiunile întreprinse pentru economisirea severă a
energiei este absolut necesar ca utilajele mari con
sumatoare să fie scoase eșalonat din funcțiune în
perioadele de maximă solicitare a sistemului ener
getic național, astfel îneît fiecare unitate economi
că să se încadreze strict în cotele zilnice și orare
prevăzute.
Din activitatea desfășurată în prima decadă a
anului se desprinde concluzia majoră că există toa
te condițiile necesare pentru îndeplinirea ritmică,
exemplară a tuturor sarcinilor de plan, cantitative
și calitative. Decisive rămîn în continuare buna or
ganizare a producției și a muncii, disciplina, forța
de mobilizare a organizațiilor de partid, spiritul de
răspundere și de dăruire în muncă, angajarea re
voluționară a tuturor celor ce muncesc, a întregu
lui popor pentru valorificarea deplină, cu eficiență
superioară a resurselor umane, tehnice și mate
riale disponibile.

însemnate cantități
de produse peste plan

I

O De la începutul acestui an,
oamenii muncii din cadrul Com
binatului minier Banat-Anina
și-au îndeplinit zi de zi sarci
nile de plan. Ieri, 10 ianuarie,
cantitatea de cărbune extrasă
a atins o cifră elocventă : 10 000
de tone.
O Minerii și preparatorii de
la Roșia Poieni au livrat pînă
la această dată beneficiarilor
mai mult de 75 tone concentrat
de cupru, cantitate superioară
prevederilor planului la zi.
• Oțelarii, forjorii și laminatorii, ceilalți oameni ai muncii
de la Combinatul de oțeluri
speciale din Tirgoviște au re
alizat peste prevederi în prima
decadă a anului 600 tone oțel
și 50 tone bare și blocuri for
jate. S-au evidențiat, în această
perioadă, formațiile conduse de
maistrul oțelar Vasile Stroie și
topitorul șef Gheorghe Catrina,
care au elaborat 14 șarje în
plus.
• La întreprinderea de piese
auto din Satu Mare au fost
omologate 16 produse noi, care
urmează a fi lansate în fabri
cația de serie încă in luna ia
nuarie. Printre acestea se află
sistemul de frînare pentru auto
turismul românesc de mic 11traj, sistemul de frînă pentru
autoturismul de teren și altele.
O Animat de hotărirea fermă
de a face din 1987 un an record
în activitatea de export, co
lectivul Combinatului de prelu
crare a lemnului din Blaj a
livrat partenerilor de peste ho
tare peste plan mal multe lo
turi de mobilă, a căror valoare
depășește cu 25 la sută sarci
nile planificate pentru această
perioadă.
O Menținînd ritmurile înalte
de. lucru, ,dțn primele zile, ale
noului an, petroliștii Trustului
de foraj-extracție Tg. Jiu au
reușit să înscrie suplimentar în
bilanțul primei decade a lunii
ianuarie mai mult de 150 tone
țiței, 50 tone gazolină și 7 mi
lioane mc gaze naturale asociate
și libere utilizabile.

Acționînd cu hotărîre pentru
realizarea la termen a fiecărui
utilaj tehnologic, în condiții de
calitate ireproșabilă, oamenii
muncii de la întreprinde
rea de mașini-unelte și agre
gate din Capitală au finalizat în
avans in prima decadă a lunii
ianuarie un agregat de înaltă
complexitate, care va fi livrat
la export : mașina de frezat
longitudinal F.L.P. 2000 L.S.
Așa cum ne-a precizat maistrul
Ion Zaharia, acest agregat, ca
de altfel toate mașinile cu per
formanțe și caracteristici deose
bite ce se execută în în
treprindere, sînt de concepție
românească, realizate după pro
iecte întocmite de I.C.S.I.T.
„Titan" București. în fotogra
fie : mașina de frezat longitu
dinal F.L.P. 2000 L.S. înainte
de începerea probelor funcțio
nale. (Gheorghe Ioniță).
Foto : S. Cristian

ÎN PAGINA A 3-A A ZIARULUI, relatări despre rezultatele
obținute în prima decadă a anului la întreprinderea chimică
„Prodcomplex" din Tîrgu Mureș, întreprinderea de materiale
izolatoare din Vaslui, întreprinderea mecanică „Islaz" din Ale
xandria și întreprinderea de utilaje din Alba lulia.
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Acțiune de importantă deosebită
pentru dezvoltarea zootehniei
Este o realitate pentru noi toți că,
în puternica dezvoltare a forțelor de
producție din țara noaștră, in ridica
rea nivelului de trai material și spi
ritual al poporului, un rol hotăritor
revine agriculturii, prin sporirea
continuă a producției agricole la ni
velul exigențelor noii revoluții agra
re. Potrivit Directivelor aprobate
de Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, a orientărilor
și indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului, președintele Republicii,
unul dintre obiectivele principele ale
dezvoltării acestei ramuri de bază a
economiei naționale il reprezintă
creșterea puternică a producției
zootehnice a cărei pondere va trebui
să ajungă la 46—48 la sută. Această
creștere urmează să se realizeze
atît pe seama sporirii randamentelor
pe animal, cît și prin mărirea efec
tivelor care la sfîrșitul anului 1990
trebuie să ajungă la 11 milioane bo
vine, 15—16 milioane porcine, 28—30
milioane ovine șl cel puțin 80 de mi
lioane păsări ouătoare. Pentru reali
zarea acestor sarcini, agricultura
noastră dispune de toate condițiile

materiale și organizatorice care să
permită nu numai sporirea an de an
a șeptelului, ci și îmbunătățirea ca
litativă a acestuia.
In cuvîntarea la plenara lărgită
a Consiliului Național al Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii și
Gospodăririi Apelor, care a avut loc
la sfîrșitul anului trecut, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, referindu-se la
sarcinile ce revin lucrătorilor din
agricultură, arăta : „O atenție deose
bită trebuie acordată realizării pro
gramelor privind creșterea efective
lor și a producției animaliere... Am
decernat astăzi titlul de «Erou» cîtorva unități pentru producțiile de lap
te, în zootehnie. Cred că zootehnia
dispune, de asemenea, de toate con
dițiile pentru ca anul viitor să
concure la acest înalt titlu un număr
mai mare de unități zootehnice — și
din domeniul bovinelor, și porcine
lor, și ovinelor, și păsărilor — atît în
ce privește efectivele, cît $1 produc
țiile de lapte, de carne, de ouă și de
lină". Subliniind aceasta, secretarul
general al partidului pornea de la
adevărul că numai prin realizarea

efectivelor și producțiilor corespun
zătoare se poate asigura buna apro
vizionare a populației cu produse
animaliere, precum și satisfacerea
altor nevoi ale economiei naționale.
Grija pentru folosirea la maximum
a condițiilor naturale, economice și
sociale existente în țara noastră pen
tru sporirea permanentă a efective-'
lor de animale și productivității acestora este exprimată in avantaje
le pe care statul le oferă crescăto
rilor de animale : prețuri de con
tractare și achiziții stimulatoare, pri
me din fondurile de stat pentru ob
ținerea unor indici ridicați de nata
litate și pentru îngrijirea corespun
zătoare a vițeilor, vinzarea de ce
reale pentru contractanți, acordarea
de asistență zooveterinară și sanitar-veterinară, asigurarea de îngrășă- *
minte, utilaje și unelte, vinzarea
către populație de pui și purcei pen
tru creștere și îngrășare, fonduri
pentru îmbunătățirea pajiștilor na
turale etc.
Direcțiile în care se dezvoltă zoo
tehnia — sector ce dispune de posi
bilități mari în țara noastră — cu
prinse în planul pe anul 1987, pre

cum și în programul de autoconducere și autoaprovizionare teritorială
sint : sporirea mai rapidă a efecti
velor de bovine și ovine, asigurarea
unor indici ridicați de natalitate,
creșterea producțiilor medii de lap
te, lină și ouă, sporirea greutății de
tăiere a animalelor, ceea ce va crea
condiții pentru o bună aprovizionare
a populației cu produse agroalimentare, precum și a industriei prelu
crătoare cu materii prime, creindu-se și importante disponibilități
pentru export.
Atingerea acestor obiective, care
în esență urmăresc dezvoltarea mai
accentuată a zootehniei, presupune
cunoașterea cu precizie a efectivelor
de animale pe specii, rase, categorii
de vîrstă și sex, sub raport numeric
și calitativ, ceea ce oferă posibilita
tea dimensionării sprijinului ce tre
buie acordat de către stat, stabilirii

Ferdinand

NAGY

ministru secretar de stat
în Ministerul Agriculturii

(Continuare in pag. a V-a)

Sighetu Marmației

Municipiul. Sighetu Mar
mației, străveche vatră ro
mânească atestată docu
mentar in urmă cu mai
bine de șase secole, este o
îngemănare istorică a tu
turor timpurilor. Dintr-o
latură, Dealul Cetății, ca
un turn de veghe in timp,
trimite gindul
departe,
înapoi, la dacii liberi,
neclintiți in calea furtuni
lor ce s-au abătut peste
acest ținut ; din cealaltă
latură, Dealul Doboieșului,
ca un alt turn de veghe, în
spațiu, așterne ochiului în
tregul Maramureș ; iar in
centrul orașului, construc
ții medievale, perfect con
servate, pregătesc „intra
rea în scenă" a geometriilor prezentului.
— Sighetu Marmației, cel
de-al doilea oraș ca mări
me și importanță economi
că din județ, se poate
mîndri cu edificiile prezen
tului — ține să sublinieze
primarul municipiului, to
varășul Gheorghe Roman.
Sint edificii ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu", mărtu
rii elocvente ale politicii
partidului nostru de dez
voltare armonioasă a între
gii țări. Deși sîntem în

E

un oraș in plină dezvoltare
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margine de țară — nordul
istoric de lingă inima țării
— totdeauna am fost in
centrul atenției, astfel in
cit, în prezent, ne putem
mîndri cu numeroase între
prinderi industriale, cu

anului 1986, avîndu-1 din
nou oaspete drag al Sighetului și al județului Mara
mureș pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, însoțit
de
tovarășa
Elena
Ceaușescu, am avut posi

SIGHETU MARMAȚIEI:

Orașul
certitudinilor
cartiere noi de locuit, cu o
producție industrială anua
lă de ordinul miliardelor.
Toate aceste realizări, datînd, îndeosebi, din peri
oadă de nouă istorie inau
gurată de Congresul al
IX-lea, poartă amprenta
numeroaselor dialoguri de
lucru
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general- al partidului
nostru, cu locuitorii Mara
mureșului. în primăvara

oameni al muncii din Sighet de la anterioara vizi
tă de lucru și, totodată, să
ne. exprimăm dragostea și
recunoștința' pentru dez
voltarea orașului nostru,
legată indisolubil de anii
„Epocii Nicolae Ceaușescu".
Astfel, am aflat că, în
acești ani, Sighetului i-au
fost alocate fonduri de in
vestiții depășind 3 miliar
de lei, materializate in în
semnate obiective indus
triale, agricole și sociale,
ce au schimbat radical har
ta economică a municipiu
lui. în această perioadă, in
Sighetu
Marmației
s-a
înălțat din temelii Combi
natul de prelucrare a lem
nului, întreprindere care,
la nivelul anului 1987, va
atinge o producție indus
trială de un miliard de lei.
O întreprindere tinără, mo
dernă, menită să preia șl
să continue la scară indus
trială o îndeletnicire stră
veche a maramureșenilor,
și anume arta prelucrării
lemnului. Și iată că de aici,
de pe teritoriul faimoase-

bilitatea să arătăm cit de
bogat au rodit prețioasele
sfaturi și indicații de care
am beneficiat cu prilejul
vizitelor precedente, cum
ne-am străduit să fim Ia
înălțimea încrederii pe
care, constant, ne-a acordat-o secretarul general al
partidului. Am ținut, mai
ales, să-i. înfățișăm iubitu
lui nostru conducător cite
Anica FLORESCU
va dintre realizările înre
gistrate de colective de (Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forțelor Armate

de participanții la convocarea de bilanț a activului de comandă
și de partid al Departamentului Securității Statului
Activul de comandă și de partid
al Departamentului Securității Sta
tului, întrunit în convocarea de
bilanț, a adresat
tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste

Mult iubite și stimate tovarășe comandant
suprem,
Activul de comandă și de partid al Departamen
tului Securității Statului, întrunit în convocare de
bilanț, într-o atmosferă de înaltă răspundere comu
nistă și angajare patriotică, a analizat cu profundă
exigență, în spiritul ordinelor, orientărilor și indicați
ilor dumneavoastră, activitatea desfășurată în anul
1986 pentru executarea sarcinilor și misiunilor încre
dințate.
Convocarea a pus în evidență dragostea fierbinte,
respectul nemărginit și recunoștința profundă ala
întregului aparat de securitate față de dumneavoastră,
tovarășe comandant suprem, luptător revoluționar
încercat, care, de peste cinci decenii, vă dedicați cu
exemplară dăruire și abnegație, cu înălțător eroism,
împlinirii aspirațiilor supreme ale poporului român
care parcurge triumfător, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă și clarvăzătoare, o glorioasă peri
oadă de mărețe realizări, consemnată cu litere de aur
în marea cartă a istoriei neamului nostru cu numele
marelui său ctitor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".
Comuniștii, întregul efectiv al Departamentului Secu
rității Statului, vă exprimă, din adîncul inimilor,
cele mai alese sentimente de nețărmurită recunoș
tință pentru nobila și măreața dumneavoastră activi
tate dedicată înfăptuirii idealurilor socialiste și co
muniste ale poporului român. Cu înalt respect și
aleasă prețuire, evocăm proeminenta dumneavoastră
personalitate de strălucit conducător revoluționar,
pentru care slujirea fără preget a partidului și poporu
lui constituie țelul suprem al întregii vieți de patriot
înflăcărat, de luptător neobosit pentru libertatea, suve
ranitatea șî independența națiunii române.
Prezența dumneavoastră în fruntea partidului și sta
tului — ca un înălțător simbol de viață, muncă și
luptă revoluționară — a deschis în istoria multimile
nară a României o eră nouă, caracterizată printr-un
puternic dinamism și realizări fără precedent în dez
voltarea impetuoasă a patriei noastre libere și inde
pendente. împreună cu toți fiii țării, sîntem mîndri
că de luminoasa dumneavoastră personalitate — în
scrisă cu neasemuită strălucire în șirul marilor băr
bați de stat ai neamului românesc — se leagă indes
tructibil uriașele succese dobîndite în modernizarea
economiei naționale, în dezvoltarea științei, învățămintului și culturii, în perfecționarea organizării și con
ducerii științifice a societății, în adîncirea democrației
socialiste, în ridicarea bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor.
Participanții la convocarea de bilanț au elogiat cu
deosebită satisfacție și îndreptățită mindrie patriotică
neobosita dumneavoastră activitate consacrată afirmă
rii României în viața internațională, strălucitele iniția
tive de colaborare, pace și dezarmare, forța, cutezanța,
justețea și umanismul principiilor și acțiunilor de po
litică externă ce le promovați cu neasemuită consec
vență, care au asigurat țării noastre un înalt presti
giu, iar pe dumneavoastră v-au impus în conștiința
întregii omeniri ca un mare și neînfricat Erou al păcii,
ca eminent militant al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, ca o proeminentă personalitate a
lumii contemporane.
Intr-un climat de vibrant atașament la cauza parti
dului și a poporului, în cadrul convocării au fost re
liefate marile momente politice ale anului 1986, sub
semnul cărora în toate unitățile Departamentului
Securității Statului s-a desfășurat o amplă activitate
de mobilizare plenară și angajare militantă pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea, din celelalte documen
te de partid și legile țării.
S-a subliniat că organele de securitate, sub condu
cerea partidului, sint pe deplin integrate în efortul
constructiv cu care întreaga națiune dă viață marii
epopei a transformării revoluționare a societății româ
nești. fiind hotărîte să facă totul pentru a răspunde
înflăcăratelor chemări ce le-ați adresat de la tribuna
forumurilor democrației muncitorești revoluționare, în
vederea îndeplinirii obiectivelor actualului cincinal, a
luminosului program al partidului.
Vă raportăm cu cel mai înalt respect că activul de

România, comandantul suprem al
Forțelor Armate, o telegramă, in
care se spune :

comandă și de partid, analizînd cu răspundere și exi
gență comunistă activitatea desfășurată in anul 1986
pentru îndeplinirea misiunilor specifice, a evidențiat
că aparatul de securitate, urmînd neabătut linia poli
tică a partidului, executînd cu responsabilitate ordi
nele și indicațiile dumneavoastră, a acționat cu vigi
lență și combativitate sporită, în strînsă conlucrare cu
masele de oameni ai muncii, cu organismele democra
ției muncitorești revoluționare, pentru apărarea cuce
ririlor socialiste ale poporului. Cu aleasă recunoștință
a fost puternic subliniat faptul că toate rezultatele
pozitive obținute în anul recent încheiat sînt rodul
conducerii nemijlocite de către Partidul Comunist
Român, de dumneavoastră personal, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, care acordați perma
nent o atenție statornică și generoasă perfecționării
continue a activității organelor securității statului.
Vă încredințăm că întregul aparat de securitate este
ferm hotărît să execute ireproșabil sarcinile ce-i revin
din Directiva Comandantului Suprem, să militeze per
manent pentru întărirea spiritului de partid, a răspun
derii și combativității, a ordinii și disciplinei, pentru
ridicarea la un nivel superior de calitate și eficiență a
întregii activități.
Potrivit orientărilor inestimabile și sarcinilor formu
late în magistrala dumneavoastră cuvîntare la Plenara
C.C. al P.C.R. din decembrie 1986, vom desfășura o
intensă muncă politico-educativă, în scopul promovării
susținute a spiritului revoluționar în întreaga activi
tate, ridicării necontenite a nivelului pregătirii politico-ideologice, științifice și profesionale, dezvoltării
vigilenței și fermității, astfel ca, in orice împrejurare,
organele securității statului să-și îndeplinească exem
plar misiunile încredințate de partid și popor, să
execute întocmai ordinele comandantului suprem.
Vă asigurăm că în centrul preocupărilor noastre
vom pune permanent înfăptuirea neabătută a con
ceptului de prevenire, al cărui fondator și consecvent
promotor sînteți, că vom acționa cu fermitate pentru
întărirea legalității socialiste, a ordinii sociale și de
stat, slujind cu credință cauza noii revoluții de dez
voltare a societății ■ românești, că vom face totul
pentru a zădărnici orice încercări care ar putea să
lovească în interesele poporului nostru de libertate,
suveranitate, bunăstare și progres.
întregul efectiv al securității statului, împreună cu
toți oamenii muncii, într-o unitate de granit în jurul
gloriosului nostru partid comunist, al dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, marele erou între eroii neamului,
genialul strateg și făuritor al României moderne, dăm
expresie hotărîrii noastre nestrămutate de a vă urma
cu suprem devotament pe drumul spre luminoasele
culmi ale comunismului, muncind cu abnegație, dărui
re și spirit de sacrificiu pentru continua înflorire a
țării și apararea independenței și suveranității sale.
Exprimind gindurile și sentimentele noastre cele mal
înălțătoare, dăm glas și cu acest prilej admirației pro
funde față de ilustra dumneavoastră personalitate,
cerîndu-vă respectuos permisiunea de a vă adresa, din
adincul inimilor, dumneavoastră, marele fiu al națiunii
noastre, cu ocazia apropiatei aniversări a zilei de
naștere — sărbătoare scumpă tuturor fiilor țării — și
a peste cinci decenii de eroică activitate revoluționară,
urarea fierbinte de sănătate, de viață îndelungată și
fericită, de ani mulți și luminoși împreună cu stimata
tovarășă Elena Ceaușescu, multă și nesecată putere
de muncă pentru a conduce cu aceeași strălucire
patria, partidul și poporul spre noi și tot mai glorioase
victorii.
Omagiindu-vă împreună cu țara pe dumneavoastră,
marele și cutezătorul nostru conducător de partid și
de stat, exprimîndu-ne, într-un vibrant consens cu
întreaga națiune, recunoștința vie pentru tot ceea ce
ați făcut și faceți spre gloria și măreția patriei șl
poporului român, vă asigurăm incă o dată, mult iubite
și stimate tovarășe comandant suprem, că pentru
întregul aparat de securitate nu există nimic mai
presus decît executarea ireproșabilă a ordinelor, Indi
cațiilor și orientărilor ce ni le dați, slujirea cu supre
mă. abnegație a cauzei partidului, de înfăptuire a
politicii sale revoluționare, de edificare a socialismului
și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.
Să trăiți, tovarășe comandant sTiprem !

ACTIVUL DE COMANDĂ Șl DE PARTID AL DEPARTAMENTULUI
SECURITĂȚII STATULUI
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DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ ÎN ACȚIUNE

A vedea întotdeauna cetățeanul,

CASA CU MULTI COPII

} semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii

dincolo de orice problemă!
Alba Iulia. Miercuri. Zi de audien
ță la primăria municipiului. In sală
— multă lume. După cîteva momen
te de mirare, aflăm explicația : In
audiență, intr-adevăr, venise doar o
singură persoană, o femeie mai în
vîrstă. Ceilalți de fată erau : prima
rul, respectiv oel care acorda audien
ța ; primul-vicepreședinte și secre
tarul comitetului executiv al consi
liului popular municipal ; notaruișef; un judecător de la judecătoria
municipală ; arhitectul-șef al orașu
lui; șeful de circă financiară. Șapte
inși pentru o singură audiență ?
— Atiția au fost necesari pentru a
lămuri chestiunea pentru care veni
se femeia la primărie, ne-a răspuns
primarul Vasile Purdea. Știam ce do
rește — mai fusese o dată — șl am
convocat-o pentru azi, împreună cu
toți factorii pe la care a mai fost
sau la care ar fi trebuit să mai
meargă. Procedăm uneori așa pen
tru a-1 scuti pe cetățean de multe și
repetate drumuri pe la diferite insti
tuții. Este și aoesta un aspect al de
mocratismului socialist : să te gîndești nu numai la problema (rezol
vabilă — greu, ușor sau deloc) cu
care vine omul la primărie, să vezi
întotdeauna pe om (cu nevoile, neoazurile și dorințele lui. cu sufletul
lui) dincolo de orice problemă cu
care se adresează ori pe care o ri
dică. Pentru că. înainte de „a fi
problemă", el este om. Cu drepturile
lui, larg democratice, pe care siste
mul nostru socialist i le asigură în
cadrul unui mecanism a cărui bună
funcționare depinde nemijlocit de
noi, cei învestiți cu atribuțiile și răs
punderile de a-1 asigura să acțione
ze eficient.
...Episodul de mai sus a constituit
numai începutul unei documentări
asupra modului în care funcționează
unele pirghii ale mecanismului de
mocratic In municipul Alba Iulia.
Mecanism ce
cuprinde diferite
structuri, instituții și forme de ac
țiune — cunoscute și comune în în
treaga tară, dar diferind ca eficien
ță de la un loc la altul în funcție de
specificul și tradițiile locale. de
prioeperea și răspunderea cu care sînt
activizate. Să trecem in revistă cîte
va dintre cele menite să asigure
consultarea largă a cetățenilor în
luarea unor decizii sociale ce privesc
buna gospodărire și dezvoltarea ora
șului. ca și antrenarea obștii la în
făptuirea celor hotărîte în oomun...
Adunările cetățenești. Se convoacă
la fel ca șl în alte localități. începînd
din prima lună a anului. In fiecare
circumscripție electorală în parte —
motiv pentru care mai sînt numite
si adunări ale locuitorilor. La Alba
Iulia adunările din ianuarie 1986 au
dezbătut în principal (așa cum vor
face și cele din ianuarie preent),
obiectivele
social-edilitare
necesare (și posibile) a se con
strui pe parcursul anului prin
• ■ontribuția In bani si în muncă a ce
tățenilor (Legea nr. 1 din 1985). cu
■ ajutorul Întreprinderilor din zonă;
ire de o parte, obiectivele din raza
iârcumscripției respective, pe de altă
parte, cele propuse pentru întregul
oraș. Propunerile adunărilor pe cir
cumscripții au fost sintetizate și su
puse apoi adunării generale a locui
torilor din municipiu. După adjude-

canea lor și includerea în plan, s-a
stabilit — în consecință — cuantu
mul contribuției în bani și în muncă
pe familii. Tot în adunări pe cir
cumscripții. cetățenii au luat cunoș
tință de ceea ce revine fiecărei gos
podării și au semnat tabeiele anexa
te la hotărirea adunării generale. Me
toda s-a dovedit pe cît de democra
tică. pe atît de eficientă, captînd in
teresul locuitorilor pentru dezvolta
rea și înfrumusețarea cartierului și
orașului lor. Argumente concrete
stau numeroasele lucrări edilitargospodărești înfăptuite sau în curs
de finalizare. Evident, prin contri
buția in bani și în muncă a cetățe
nilor. care nu au pregetat să-și ono
reze la timp sarcinile ce și le asu
maseră în aoest domeniu. Dacă or
ganele locale n-ar fi scăpat din ve
dere. o vreme, pe pensionari — care

deosebită la recuperarea materiale
lor refolosibile). Sabin Purcar (ame
najarea unui drum și extinderea re
țelei cu apă în satul aparținător
Pîolișa). la fel au fost și întilnirile
din curcumsaripțiile 16. 24, 38, 39 și
altele.
Nu se poate spune însă că această
formă democratică a funcționat la
fel de sistematic și de eficient peste
tot. în circumscripțiile 4 (deputat
loan Popa). 20 (Marioara Groza). 23
(Francisc Wetter) sau 42 (Maria
Paștu), ca și în circumscripțiile 11,
12, 28, 43. preocuparea în acest sens
este mai mică, deputății sînt mai
puțin activi — și, inevitabil, reali
zările sînt mai puține.
„Tribuna democrației". La
Alba
Iulia se organizează — de către Con
siliul municipal al F.D.U.S. — în
funcție de neoesități. Cînd a fost ne-

ÎNSEMNĂRI DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA
O Semnificația unei audiențe ca multe altele • Tot ce privește
obștea se hotărăște și se înfăptuiește cu obștea • Dacă toți
deputății ar fi la fel de activi 9 Proiectele mari sînt frumoase
și mobilizatoare, dar și problemele cetățenești de zi cu zi sînt
importante
nu au fost ținuți la curent cu mersul
lucrărilor și cu îndatoririle lor —
acum ar fi putut raporta că totul a
decurs cu calificativul „foarte bine"
în aoest domeniu.
In ce cadru să raporteze organele
locale 1 In adunările generale ale
cetățenilor care se țin după fiecare
semestru (la Alba Iulia — separat
pentru orașul de sus. din cetate, și
pentru orașul de jos), în care prima
rul prezintă raportul de activitate al
consiliului popular municipal pe pe
rioada respectivă.
întilnirile

deputaților cu alegăto

rii. Potrivit legii, cel 45 de deputați
ai consiliului popular municipal tre
buie să se întîlnească trimestrial cu
cetățenii din circumscripție — care
i-au ales și pe care-i reprezintă —
pentru a prezenta în fata aoestora
dări de seamă și a se consulta cu
ei în privința activităților obștești
viitoare. In trimestrul al treilea, spre
exemplu, muncitorul electrician loan
Truță, de la întreprinderea de pro
duse refractare (deputat în circum
scripția electorală nr. 13), și-a infor
mat alegătorii despre ceea ce s-a
discutat și s-a hotărît la sesiunea
consiliului popular municipal, des
pre modul în care a acționat el și a
fost sprijinit, ca și despre sarcinile oe revin circumscripției în
ultimul trimestru al anului. Mal
multi cetățeni au luat apoi cuvîntul,
făcînd aprecieri, ridicînd probleme,
avansînd propuneri și angajamente.
In felul aoesta. întîlnirea deputatului
cu alegătorii și-a îndeplinit menirea
conferită de lege unei asemenea for
me democratice.
La fel au decurs, la Alba Iulia, șl
întilnirile organizate de deputați ca
Nicolae Sabău (la întîlnirea respec
tivă s-au întreprins măsuri pentru a
se amenaja o zonă de agrement la
întîlnirea Mureșului cu Ampoiul).
Iosif Vințan (contribuție colectivă

voie să fie pusă în discuție schița
de sistematizare a municipiului, a
fost programată o „Tribună" pe în
treaga localitate (la casa de cultură
a municipiului — unde a fost ame
najată și o expoziție cu proiecte și
planșe — 400 de reprezentanți ai
cetățenilor și-au spus cuvîntul).
Cînd s-au discutat sarcinile din do
meniul social-gospodăresc pe anul
1986, s-au organizat două tribune
ale democrației : una în orașul de
sus, alta în orașul de jos. In rest,
au avut loc pe cartiere — periodic.
în total, 12 în anul trecut.
Normal ar fi trebuit să fie mai
multe — dacă s-ar fi organizat, cum
e regula, lunar. Dar nu atît numărul
lor contează, cît calitatea și eficienta
dezbaterilor cetățenești. Consiliul
municipal al F.D.U.S. a sintetizat
propunerile deosebite făcute cu aoeste prilejuri : 47. Pînă la această
oră au și fost realizate 60 la sută
din ele (deschiderea unor filiale ale
bibliotecii municipale în două car
tiere. amenajarea unei parcări de
mașini la gară, amenajarea unui
ștrand etc.) ; altele sînt încă în curs
de transpunere în practică (o casă a
cărții), unele se află încă în peri
oada de planificare
(introducerea
troleibuzelor în oraș) ș.a.m.d. Rezul
tatele sint, așadar, bune.
Totuși, s-ar putea sugera ca la
analiza asupra modului în care s-au
desfășurat „Tribunele democrației" în
anul care s-a încheiat nu de mult să
se stabilească măsurile necesare pen
tru ca „Tribunele" să se țină sistema
tic și periodic, de pildă lunar, pe car
tiere și fără a se aștepta anumite
prilejuri, unele chiar fără ordine de
zi (cum bine se procedează în alte
părți), cetățenii avînd astfel posibi
litatea să dialogheze cu autoritățile
locale asupra tuturor problemelor
ce-i frămintă. Acesta este, de alt
fel. și rolul (specific !) al „Tribunei

Eficacitatea medicamentului depinde
si de momentul administrării lui
Cînd, în ce moment al zilei și cum
: e ia un medicament ? O intrebare
ignorată de cei mai mulți dintre con
sumatorii de medicamente, dar că
reia specialiștii ii acordă o mare aenție. Și nu in mod întîmplător.
Cercetarea medicală și experiența
clinică demonstrează că eficacitatea
medicamentelor, mai ales a celor
luate pe cale orală, ca și evitarea
unor efecte secundare nedorite de
pind de felul în care sînt absorbite
substanțele respective de către or
ganism.
In lucrarea prof. univ. dr. Dumi
tru Dobrescu „Farmacoterapia", un
capitol se referă la momentul optim
al administrării fiecărei categorii de
medicamente.
Prezentăm cîteva exemple — utile
tuturor celor care iau un medica
ment — în ordinea cronologică a ad
ministrării lor, de la primele ore ale
dimineții pînă seara.
Există o categorie de medicamen
te care se recomandă a fi luate di
mineața, pe nemincate, cu cel puțin
:;0 minute înainte de masă. Acestea
sînt pansamentele gastrice indicate
m tratamentul gastroduodenitelor și
ulcerelor gastro-duodenale, apoi co’ ecistochineticele (medicamente care
stimulează contracția vezicii biliare),
■ ele pentru dischineziile biliare hinotone, hepatoprotectoarele (în he
patitele cronice), salureticele sau diu
reticele necesare în tratamentul hi
pertensiunii arteriale sau a insuficien
ței cardiace, purgativele saline (sulfat
de sodiu și de magneziu), antihelminticele (pentru tratarea paraziților intestinali), sărurile de fier penru tratamentul anemiilor datorate
lipsei de fier. Aceste indicații țin
seama de faptul că pansamentele
luate dimineața formează o peliculă
care protejează mucoasa gastrică, iar
colecistochineticele favorizează dre
najul biliar înlăturînd stagnarea bi
lei în vezicula biliară. Antihelminti< ele luate pe nemincate permit un
contact direct al medicamentului cu
parazitul intenstinal și o acțiune
imediată asupra acestuia ; dacă se
administrează după consumarea de
alimente acțiunea este mai slabă.
O altă categorie de medicamente
administrate cu cel puțin o oră îna
inte de masă sau cu 3 ore după masă
(după ce s-a făcut digestia și stoma
cul s-a golit) sînt substanțele neiriîante pentru mucoasa gastrică și a
căror absorbție optimă se face pe
nemincate ; alimentele diminuează
absorbția lor. In această categorie
intră penicilina V, ampicilina, vita
minele, vasodilatatoarele folosite în
tulburările vasculare periferice și în
hipertensiune, antihistaminicele fo
losite in tratamentul alergiilor, anticonvulsivantele
(antiepileptice).
Tranchilizantele, antidepresivele, ca
și medicamentele antianginoase sau
pentru cardiopatia ischemică (dipiridamol, carbocromen) se vor lua tot
in acest interval de timp pentru a
avea efectul terapeutic optim.
Există medicamente care trebuie
luate numai cu 30—45 de minute
înainte de masă, și anume : stimula
toarele de apetit (fineturile amare) a
căror acțiune constă în creșterea se
creției gastrice și a poftei de mincare. La fel, antispasticele indicate
in gastrite șl ulcere, substanțe care
produc relaxarea stomacului pentru
a primi hrana nu in stare contrac-

tată, ci liniștit, apt să efectueze o digestie normală.
In timpul mesei sau imediat după
se iau acele medicamente care ar
putea fi iritante pentru mucoasa
gastrică. Prin acest mod de adminis
trare se obține o protecție a stoma
prin
alimente
— față de ecului
.
”
fectele locale, nefavorabile, ale me
dicamentelor. Cităm în primul rînd
aspirina, a cărei eficacitate depinde
și de felul în care o luăm. Aspirina
trebuie administrată întotdeauna fărimată și luată în puțină apă sau
ceai. în timpul mesei sau imediat
după se mai iau antiinflamatoarele,
medicamente folosite în tratamentul
bolilor reumatismale, indometacin,
fenilbutazona, apoi teofilina și aminofilina, bronhodilatatoarele folosite
în astmul bronșic sau mai rar în an
gina pectorală. Dintre antihiperten-

OMUL ȘI
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sive reserplna (în preparatele hiposerpil și hipazin), digitalicele folosi
te pentru tonifierea inimii, de pildă,
digoxin și altele, unele produse antimicrobiene (ca negram, nitrofurantoina etc) se vor lua tot în acest in
terval.
O mențiune deosebită — ne spune
prof. dr. D. Dobrescu — trebuie fă
cută pentru clorura de potasiu sub
formă de comprimat asociată cu diu
retice la bolnavii hipertensivi și cei
cu insuficiență cardiacă : tabletele
vor fi luate numai dizolvate în apă,
fiind ingerate după masă, nu pe sto
macul gol, pentru că pot favoriza ul
cerații gastrice.
Foarte multe din medicamente se
administrează cu 30 minute pină la
2 ore după masă, în această catego
rie fiind antiacidele gastrice indicate
în gastroduodenite și ulcere gastroduodenale. Pentru a nu jena diges
tia gastrică a alimentelor, antiacidele
se administrează în general cu o oră
și jumătate pînă la 2 ore după masă.
Numai persoanele la care durerile
gastrice sau epigastrice apar la in
tervale mai scurte (de circa 15—30
minute) după ingerarea mincării ver
lua medicamentele antiacide inainte
de apariția durerilor.
Tot cu o oră și jumătate — două
după masă se administrează și colereticele stimulatoare ale secreției bi
liare șl colecistochineticele stimula
toare ale contracției veziculei bilia
re care favorizează pătrunderea bilei
în intestin în momentul optim al di
gestiei. In același interval de timp
se recomandă administrarea substan
țelor care scad concentrația coleste
rolului din sînge, utilizate în ateroscleroză.
Seara inainte de culcare se vor lua
medicamentele care favorizează apa
riția somnului, dar studiile de far
macologie confirmă că este prefe
rabil ca acestea să fie folosite cît
mai rar posibil sau pe o perioadă cît
mai scurtă. Pentru reglarea somnu
lui specialiștii recomandă metode
igienice : alimentație redusă seara,
activități recreative cu evitarea su
prasolicitării psihice inainte de cui-

care, plimbări în aer curat. Și laxa-?
tivele indicate în tratamentul constipației cronice se vor lua seara, pen
tru că efectul lor apare după 6—8
ore ; se recomandă ca ele să nu fie
folosite zi de zi,. tratamentul cel mai
bun fiind igieno-dietetic,: consum
de legume, fructe, crudități, alimen
te bogate în fibre vegetale, practica
rea mișcării. Bronhodilatatoarele pen
tru tratamentul astmului bronșic se
administrează seara pentru că la ma
joritatea bolnavilor criza apare în
cursul nopții. Și bolnavii cu ulcer
vor lua seara antiacide deoarece în
cursul nopții secreția acidă gastrică
este mai mare la acești suferinzi.
Eficacitatea medicamentului depin
de atît de ora la care se ia, cît și de
modul de administrare. In general
comprimatele se iau — dacă nu
există alte indicații — întregi și în
ghițite cu circa jumătate pahar de
apă. Deși există larg râspîndită pă
rerea că laptele împiedică absorbția
medicamentelor, în realitate el nu
are o astfel de influență pentru ma
rea majoritate.a substanțelor medica
mentoase, dar poate cel mult întîrzia
absorbția, în timp, a unora.
în mod deosebit — precizează re
putatul medic și specialist în dome
niul farmacoterapiei prof. dr. D. Dobrescu — asocierea laptelui și a pro
duselor lactate (iaurt, lapte bătut,
brînzeturi) este interzisă in trata
mentul cu tetraciclină și derivații ei
pentru că împiedică trecerea în sin
ge a unei proporții însemnate din
acest antibiotic. Pentru același mo
tiv nu se va administra tetraciclină
asociată cu antiacide, săruri de mag
neziu, calciu etc. Laptele împiedică
absorbția clorurii de potasiu, iar dacă
este asociat cu laxativul sintolax
poate favoriza apariția iritațiilor
gastrice.
Sînt exemple care ne atrag atenția
încă o dată asupra faptului că medi
camentele nu se iau la întimplare,
dacă vrem să beneficiem de întreaga
lor valoare terapeutică.

Elena MANTU

democrației", așa cum a fost ea
concepută I
„Sfatul bătrinilor". Cu trei ani în
urmă, la Alba Iulia a apărut interesanta și binevenita inițiativă a organizării unui sfat al oetățenilor de
vîrstă a treia. Autori : 9 bătrîni și
primarul municipiului. De atunci,
conduoerea consiliului popular se
sfătuiește cu bătrinii ori de cîte ori
se simte nevoia. N-ar fi mai bine
— ne punem întrebarea — să se sfă
tuiască cu mai multă regularitate,
adică la un răstimp bine și dinainte
determinat ?
*
Bineînțeles, formele șt mijloacele
democratice de conlucrare cu cetă
țenii sînt și la Alba Iulia, ca în
toate localitățile țării, mai multe și
mai diverse. Tovarășul Gheorghe
Ilișiu — prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal — ne vor
bea, spre exemplu, de comitetele
de cetățeni, asociațiile de locatari,
rezolvarea scrisorilor, evidenta mo
dului în care sînt transpuse în prac
tică propunerile făcute în adunările
generale ale oamenilor muncii din
comerț, transporturi, servicii publice
și sănătate. S-ar mai putea vorbi și
de altele. Fiindcă — la Alba Iulia, ca
peste tot în țara noastră — tot
ce privește obștea, tot ce privește
buna gospodărire, dezvoltarea și în
frumusețarea orașului se hotărăște
și se înfăptuiește împreună cu cetă
țenii, cu obștea. De un singur lucru
poate âr trebui să se ferească orga
nele locale de aci : prinse cu marile
probleme ale dezvoltării localității
(la Alba Iulia se construiește în pre
zent foarte mult, se coboară cu con
strucțiile de la Platoul Romanilor în
jos, spre centru), există riscul pier
derii din vedere a unora dintre pro
blemele cotidiene de larg
interes
(cum âr fi, de pildă, ritmicitatea
transportului în comun pe parcursul
zilei, diversificarea și functionarea
unor servicii publice s. a.). Există,
în acest oraș cu frumoase tradiții is
torice și cu un bogat prezent socia
list. suficiente posibilități și condiții,
precum șl suficient interes pentru ca
Alba Iulia de mîine să se dezvolte
și să devină tot mai frumoasă — în
climatul muncii libere, creatoare
asigurat prin buna funcționare a sis
temului generos, stimulativ al de
mocrației noastre socialiste.

Gheorghe M1TROI
Ștefan D1N1CA

DE CASE

Imagini de la Grădinița nr. 7 din orașul Făgăraș, unde copiii mun
citorilor de la întreprinderea de mecanică fină și prelucrarea mase
lor plastice își pregătesc, cu toată seriozitatea, profesia de miine
Foto : Eugen Dichiseanu

corespondentul „Scînteii"

REPERE ALE DEZVOLTĂRII

1987

Servicii publice mai multe, mai diverse
...și (să sperăm) mai prompte!
® La dispoziția cetățenilor de la orașe și sate — noi unități
de servire publică ® Diversificarea serviciilor și dotării tehnice
în vederea unei calități superioare a lucrărilor • Pentru satis
facerea mai bună a cerințelor populației, în anul 1987 vor fi
pregătiți peste 14 000 noi meseriași
Anul 1987, an hotărîtor pentru în
deplinirea prevederilor actualului
cincinal, va înregistra ritmuri ridi
cate și în domeniul extinderii și dez
voltării rețelei de servicii publice la
orașe și sate — expresie grăitoare a
preocupărilor pentru îmbunătățirea
continuă a condițiilor de trai ale
oamenilor muncii.
. Spre a informa cititorii, concret,
asupra a ceea ce se va întreprinde în
acest sens în 1987, ne-am adresat la
UCECOM și CENTROCOOP, ca
principali organizatori de servicii
publice pentru populație. Răspunsu
rile primite au relevat că, la fel ca
în toate compartimentele vieții noas
tre ecopomico-sociale, și în acest
sector, inul 1987 se anunță deosebit
de bogat în obiective, o atenție deo
sebită acordîndu-se sporirii volumu
lui prestărilor de servicii — care va
trebui să crească de circa 2,3 ori față
de anul 1985.
Ce elemente vor sta la baza aces
tei dezvoltări ?
CREȘTEREA

CAPACITĂȚILOR.

Desigur că o asemenea creștere sub
stanțială presupune, în primul rînd,
o creștere corespunzătoare a capaci
tăților productive. în această pri
vință, accentul principal se va pune,
în continuare, pe folosirea mai ra
țională a spațiilor de producție exis
tente, ceea ce nu va exclude înfiin
țarea unor noi unități de prestări —
amplasate îndeosebi la parterele
blocurilor. De altfel, s-a șl trecut la
redistribuirea spațiilor insuficient
utilizate, la completarea unor forma
ții de lucru și organizarea activității
în două schimburi, ceea ce va per
mite progrese substanțiale pe linia
folosirii intensive a spațiilor și uti
lajelor etc.
In același timp, vor fi date în fo
losință și multe unități noi. încă în
anul 1986, cooperația meșteșugăreas
că a recepționat în toate județele
țării spații la parterele blocurilor de
locuințe — în care urmează, anul
acesta, să fie amplasate atît unități
de prestări servicii pentru populație,
cît și unități de desfacere a mărfu
rilor. Pe ansamblu, s-au recepționat
110 mii mp pentru amenajarea că
rora s-au investit 154 milioane lei.
Numărul total al unităților mește
șugărești de la orașe va ajunge ast
fel, în 1987, la aproximativ 20 000.
urmărindu-se să se realizeze cifrele

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției,
Direcția circulație
plnă la redresarea autovehiculului
Atenție sporită, drumuri
pe direcția inițială.
alunecoase I
Pericolul
apariție!
derapajului
sporește simțitor în cazul autovehiDe cele mai multe ori, derapajul
•
culelor
dotate
cu
pneuri
avînd un
se produce din cauza neadaptării
grad avansat de uzură, la cele la
vitezei autovehiculelor la condițiile
care frîna de serviciu nu acționea
carosabilului umed, alunecos. La ază uniform asupra roților, ca și la
ceasta se adaugă și abordarea impru
cele cu dereglări la sistemul de
dentă a sectoarelor de drum situate
în curbe, acționarea bruscă a volarulare.
Pe o șosea din județul Ialomița,
nului sau frînei. Derapajul se poate
de exemplu, autoturismul l-CL-2538.
evita sau i se pot diminua urmările
fiind condus cu viteză neadecvată
dacă cel de la volan știe cum să
pe un carosabil acoperit cu gheață,
procedeze pentru
,_____ a nu
... _____________
scăpa mașina
a derapat și s-a izbit violent de un
de sub control. In primul rînd, se re
copac. De asemenea, in orașul Zărcomandă evitarea utilizării, frînei de
nești, autovehiculul 31-BV-1968, după
serviciu și manevrării violente a
ce a derapat, s-a răsturnat în afara
volanului. Se va trece pe cît posibil
părții carosabile.
într-o treaptă inferioară de viteză,
Exemplele, de dată recentă, Ilus
fără bruscarea ambreiajului, conco
trează că derapajele slnt pină la
mitent cu mînuirea lină a volanului

de control stabilite pentru numărul
unităților — respectiv, 360 unități in
localitățile cu peste 200 000 locuitori ;
335 în cele cu populație cuprinsă
între 100 000 și 200 000 locuitori ; 300
în cele cu 50 000—100 000 locuitori ;
210 în cele cu 20 000—50 000 locuitori;
140 în cele sub 20 000 locuitori.
PERFECȚIONAREA

PREGĂTIRII

CADRELOR. Avîndu-sB în vedere
atît creșterea numărului de unități,
cît și sporirea calitativă a servicii
lor, solicitările tot mai diversificate
ale populației, s-au prevăzut și sînt
în curs de desfășurare programe
speciale bazate în special pe forme

de instruire practică la locul de
muncă și policalificare, în cadrul

acestor programe urmărlndu-se atît
însușirea temeinică a meseriilor, cît
și educarea cooperatorilor în spiritul
eticii și echității socialiste. Astfel, în
anul 1987, celor 140 000 meșteșugari
din întreaga țară li se vor adăuga
încă 12 000 de meseriași capabili să
satisfacă in mai bune condiții soli
citările populației din localitățile
urbane.
Un pas înainte se va înregistra și
pe linia formării forței de muncă
pentru unitățile de la sate. Anul
acesta, de exemplu, din școli profe
sionale și licee industriale care pre
gătesc muncitori calificați pentru
servicii vor intra în atelierele sătești
peste 2100 de lucrători pregătiți
pentru 2—3 meserii.
ÎMBUNATAȚIREA DOTĂRII MA

TERIALE. în vederea ridicării ni
velului calitativ al lucrărilor efec
tuate, a creșterii productivității
muncii și deci a promptitudinii, ca
și eficienței economice a activității,
cooperația meșteșugărească își va
dota unitățile de servire cu noi ma
șini, utilaje, aparate de măsură și
control, va asigura o mai bună
aprovizionare a acestora cu materii
prime. In această privință e de re
marcat că programele prevăd acope
rirea necesarului de materii prime,
piese și scule îndeosebi prin folosi
rea resurselor locale și a materiale
lor refolosibile recuperate de la în
treprinderile de stat sau realizate
prin Droductia oroprie.

CUM SE VOR DEZVOLTA, IN 1987.
SERVICIILE PUBLICE LA SATE?
Programul special privind dezvoltarea
serviciilor la sate în anii 1986—1990.
elaborat in urma indicațiilor și

urmă efectele ușurinței celor care nu
țin seama ori subapreciază pericolul
apariției lor.

orientârițor formulate de secretarul
general al partidului și aprobat de
cel de-al IlI-lea Congres al consi
liilor populare indică, în acest sens,
citeva direcții principale : dezvolta
rea armonioasă a serviciilor în func
ție de cerințele actuale ale săte
nilor, pregătirea unor noi eșaloane
de meseriași, îmbunătățirea calității,
folosirea la maximum a resurselor
locale și a materialelor refolosibile.

LA SATE, INCA 2 800 DE UNI
TĂȚI CU PESTE 60 DE PROFILURI
DE ACTIVITATE. Cele mai multe

unități de servire publică vor fi în
ființate în special în județele râma
se mai în urmă din acest punct de
vedere : în Gorj au fost prevăzute
135 de noi ateliere meșteșugărești
comunale ; în sectorul agricol Ilfov
— 100 ; Bihor — 110 ; Buzău — 90 ;
Olt — 110 ; Dolj — 70 ; Alba — 75 ;
Iași — 95 etc. De remarcat că, așa
cum estimează specialiștii de la
CENTROCOOP, valoarea serviciilor
prestate pentru fiecare locuitor de
la sate va ajunge în 1987 la 1 peste
770 lei, fiind în multe județe superior cu peste 100 lei celui realizat
în 1986.
Fără a se renunța Ia tradiționalele
unități de servire a populației de la
sate — cizmării, croitorii, cojocării
— o puternică dezvoltare vor cu
noaște în continuare unele servicii
de necesitate modernă, legate de
procesul ridicării standardului de
viață și civilizație, cum ar fi cele
pentru reparații de bunuri electronice
și electrocasnice (a căror valoare va
ajunge în 1987 la 180 milioane lei),
reparații auto-moto (165 milioane),
mobilă șl mobilier de lemn (255 mi
lioane). Totodată, se vor dezvolta
servicii de construcții'și reparații de
locuințe (550 milioane lei), de spălă
torie chimică etc. Asemenea servicii
vor fi prezente în majoritatea comu
nelor, urmînd ca în actualul cincinal
să fie generalizate în întreaga țară.
Factori de răspundere de la
UCECOM și CENTROCOOP ne-au
informat că, pentru realizarea obiec
tivelor stabilite pe ansamblul aces
tui domeniu, se va intensifica acti
vitatea de îndrumare și control a
unităților, urmărindu-se eliminarea
unor neajunsuri manifestate în anii
trecuți — mai ales în domeniul ca
lității, operativității, punctualității,
solicitudinii etc. Ceea ce, bineînțeles,
așteaptă și cetățenii, dornici să li se
satisfacă în condiții tot mai bune
necesitățile și exigențele crescînde in
privința serviciilor publice pe care
le au la dispoziție.

Gh. GRAURE

Copiii și strada

asemenea accidente ar fi putut fi
prevenite dacă cei de la volan ar fi
dovedit prudență sporită la apropierea de copiii aflați în preajma drumulul.

In mod deosebit se cere o mai
mare grijă față de copii din partea
părinților, a cadrelor didactice, a tu
turor oamenilor maturi, pentru a-i
feri de pericolele străzii, în condi
țiile dificile ale stării vremii. Copii
lor mai mici să li sei reamintească
itinerarele cele mai scurte,
i
care să
ofere și cea mai sigură deplasare, și
să li se atragă atenția cînd se constată cea mai neînsemnată abatere
de la normele rutiere. Iată două nefericite întîmplări.
Un copil s-a agățat de proțapul re
morcii unui autovehicul și, căzînd pe
carosabil, a-fost călcat cu roata re
morcii. Altul a traversat în fugă
drumul prin fața unui autobuz oprit
în stație, împrejurare în care a fost
accidentat de un autovehicul. în
același timp, se constată că multe

Unit pietoni tratează cu ușurință
una din principalele norme de con
duită preventivă, mai ales pentru acest sezon ; traversările să se efec
tueze numai prin locurile semnali
zate și după o asigurare temeinică,
știut fiind faptul că, în condițiile ca
rosabilului alunecos, spațiul necesar
opririi mașinilor se dublează sau
chiar se triplează, iar șoferilor le
este uneori aproape imposibil să-i
evite la apariția lor inopinată în fața
mașinii. Deci, mai multă atenție, sti
mați conducători auto, cînd pe caro
sabil sînt pietoni, în special persoane
în vîrstă, care, potrivit statisticilor,
cad mai frecvent victime accidente
lor de circulație.

Pietonii

O casă plină de zîmbet și de lu
mină. o casă de țară construită fru
mos și înfrumusețată de unsprezece
copii — băieți ca brazii și fete ca'
florile ; unsprezece destine și tot
atitea bucurii. S-a mai spus și se va
mai spune, se va spune întotdeauna:
copiii sînt florile vieții, spre bucu
ria inimii 'părinților și binele țării.
...Unsprezece copii, dar. de fapt,
mult mai multe bucurii. Pentru că
fiecare are rostul și rosturile lui, iar
toți laolaltă alcătuiesc un univers
familial de neasemuită bogăție, un
„cuib de speranțe și împliniri". Casa
cu multi copii a constructorului de
case de țară Tache Voicu din co
muna Grivița, județul Galați a fost
construită de el și de copiii lui,
care sînt... constructori de case. Are
șase încăperi luminoase, conforta
bile și spațioase ; dar care, din spa
țioasă, devine neincăpătoare cînd se
adună sub același acoperiș treizeci
de frați și surori, părinți, bunici și
nepoți. O reuniune familială e un
eveniment care unește trei gene
rații. de la cei mai vîrstnici sau mă
ricei pînă la cei sosiți mai tîrziu pe
scara timpului. „Liantul" sau „ini
ma . familiei" e mama Glicheria,
„Mamă eroină", exemplu admirabil
de dăruire și abnegație în creșterea,
educarea, pregătirea tuturor celor
unsprezece pentru muncă și viață.
„Cîte bucurii ați avut, mamă Gli
cheria, și dumneata, Tache Voicu ?“.
„Păi, multe, cele mai mari de cîte
ori s-a născut cîte un copil. Fiecare
zîmbet e o bucurie, și care copil nu
zimbește. fiecare mai frumos decît
altul ! Apoi bucuria înțelegerii pri
melor litere la școală și bucuria no
telor, că pe toți i-am crescut cu
dragoste de învățătură și de muncă.
Și, mai apoi, bucuria au deprins-o și
copiii mai măricei, ajutîndu-i pe cei
mici să prindă buchea cărților și să
facă treburile cu bine, așa cum ei
înșiși au învățat de la părinți.
Citeodată. cei mici deprind mai les
ne rostul lucrurilor de la frații cu
cîțiva ani în plus, decît chiar
de la părinți. De aceea, cînd sînt
copii mai mulți sînt mai ușor de
crescut ; mama singură firește că nu
poate să vadă ce fac și ce nu fac
unsprezece copii, să-i ajute la lecții,
să-i certe ori să-i împace, nu-i poate
cuprinde pe toți. Copiii mai mari îi
cresc pe ceilalți. Păi cum altfel
„Și totuși cum ați
................
reușit----să educați
atîția copii ?“ „Educația e din famllie și din școală ; cind copilul e
deprins să respecte munca, să facă
ceva în casă, fiecare după puterile
lui. și își cunoaște îndatoririle.
atunci și la școală învață fără pro
bleme. Și pe cit se poate i-am de
prins să aibă cite ceva din treburile
gospodăriei. Și le-am mai zis : cine
se spo>ală fde dimineață (că dimtpjțața somnu-i dulce) poartă căciula cea
mai frumoasă".
,
— Deci ati avut ajutoare la
muncă.
„Păi. de copii am vorbit ; mai
avem «ajutoare moderne- : mașină
de spălat, aspirator, frigider, aragaz,
cam tot ce-i strict necesar. Fără
lux — luxul nu se prinde de noi —
oameni rostui ți într-o viată de
muncă".
Așa ne-au vorbit, aproape cu ace
leași cuvinte, cind mama eroină Gli
cheria Voicu, cînd soțul ei, Tache
Voicu. Aflăm că tot ceea ce se află
pe lîngă casă, întreaga gospodărie e
înălțată împreună cu copiii : graj
dul, alte acareturi, pentru vacă, porc,
păsări, solariul pentru legume, pomii
și vița de vie. fîntîna pentru irigații
din apa freatică.
Trecem, așadar, din „universul fa
miliei" în domeniul muncii cu care
se îngemănează, pentru că Tache
Voicu conduce echipa de șaisprezece
constructori de case a cooperativei
de producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor. El este maistrul con
structorilor. iar opt dintre copii —
tîmplari ca și tatăl lor. Deși unul
dintre ei, Neculai (cel mai in vîrstă,
31 de ani, căsătorit, cinci copii)
a trecut acum să lucreze ca revizor
contabil în cooperativa din comună.
Tîmp-larii-frați din echipă ne sînt
prezentați succint in ordinea virstei :
Pavel — 29 de ani, căsătorit, tată a
trei copii ; Alexandru are doi copii
și-1 așteaptă pe al treilea ; Gheorghe
e căsătorit, are un copil (dacă întîrzie publicarea articolului s-ar putea
scrie doi). Ceilalți timplari din fa
milie sînt Ion și Mihai. iar_Vasile e
plecat acum în armată. Tîmplarii
mezini ai echipei — Petru care urmează și liceul seral la Galați și
Toader în clasa a IX-a a Școlii generale din sat — urcă pe schele în
timpul liber. Cît privește
.
mezinele
— Tincuța și Veronica — își văd de
învățătură și de ce le revine lor din
treburile casei.
„Cum au învățat meserie ?“ între
băm. „Fiecare cu străduința lui. unul
de la altul și toți laolaltă. Și mă
bucur — zice maistrul Voicu — cind
aud vorbe bune despre cîte unul din
cei patruzeci de foști ucenici, cîți
am avut în cursul anilor. Unii au
rămas timplari. alții au deprins și
alte meserii, dar toți sint. mai întii
și-ntîi de toate, oameni de nădejde".
Am văzut la lucru echipa cu mulți
frați-tîmplari condusă de maistrul
Tache Voicu. înalță case frumoase,
luminoase și confortabile. In 1986.
echipa a construit treizeci de case
noi în comuna Grivița și în localită
țile învecinate. Valoarea lucrărilor
prestate depășește trei milioane de
lei, planul pe anul trecut fiind reali
zat și depășit cu o jumătate de mi
lion de lei. Meșterii constructori
s-au specializat în tot ceea ce implică
prelucrarea lemnului pentru o gospo
dărie, dar practică și tinichigeria și
alte îndeletniciri legate de construcții.
Am întrebat ce-i mai frumos din
frumosul ce rămîne în urma mește
rilor cu mîini de aur. „Totul, dar
mai ales «florăria» casei". „Floră
ria" ? Adică acele arabescuri în
lemn, unele in chip de floare, care
implică deopotrivă meșteșug și ta
lent. iscusință și fantezie, o anume
înțelegere a ceea ce este util șl
frumos. Cîte case construite — tot
atîtea florării".
— Deci casa să aibă ornamente
florale ? „Asta da, dar pe dinafa
ră. Pentru că adevăratele flori ale
■ casei sînt înăuntru, sînt copiii. Din
1962 — socotește maistrul Voicu —
am construit sau refăcut, împreună cu
echipa pe care o conduc, pe puțin o
mie de case, pentru o mie de fa
milii. La care le-am urat fericire în
casă nouă și... multe flori și zimbete, adică mulți copii".

C. BORDEIANU
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PRIMA DECADĂ A ANULUI - PRIMELE DOVEZI
ALE HOTĂR1RII DE A ÎNDEPLINI EXEMPLAR PLANUL
Ordine ș[ disciplină

la fiecare loc de muncă
Lucrătorii de la întreprinderea
chimică „I’rodcomplex" din Tirgu
Mureș — unitate care in anul pre
cedent a realizat planul producțieimarfă industriale cu aproape o lună
înainte de termen — au început anul
1987 cu hotărîrea fermă de a reedi
ta și chiar depăși acest succes. O
premisă în acest sens o constituie
faptul că, în pofida marelui său no
menclator de fabricație — aproape
3 000 tipodimensiuni de produse —
prima zi din acest an a demarat in
condițiile în care întreaga capacitate
de producție a întreprinderii era aco
perită cu contracte și comenzi. Fapt
cu atit mai demn de subliniat cu cit,
în acest an, nomenclatorul de fabri
cație s-a înnoit și diversificat. Bu
năoară, alături de produsele de bază
— între care amintim : utilajele pen
tru industria chimică și pentru pre
lucrarea superioară a maselor plas
tice, reperele din poliesteri armați
cu fibră din sticlă și melamină, cele
pentru autoturismele „Dacia" și
„Oltcit", pentru industria construc
toare de vagoane și autocamioane,
sticlăria de menaj și de artizanat etc.
— începind din acest an aici se fa
brică și utilaje pentru industria cau
ciucului și cele destinate sectoarelor
de energetică nucleară, o serie de
repere pentru autoturismele de mic
litraj.și altele.
Făcind această remarcă, se pune
întrebarea : cum s-a muncit și cu
ce rezultate a încheiat acest colec
tiv muncitoresc prima decadă a lu
nii ianuarie ? O primă constatare.

Pentru a face față sarcinilor spo
rite ce revin unității in acest an, pe
lingă respectarea strictă a discipli
nei tehnologice, accentul a fost pus
pe modernizarea unor procese de
producție la secția de confecționat
sacii subțiri din polietilenă și la ate
lierul de cauciuc. Oprindu-ne în Cîteva din secțiile și atelierele de pro
ducție cu pondere mare in activita
tea unității, am constatat că peste
tot există o adevărată întrecere pen
tru îndeplinirea exemplară a pla
nului. „Avem comenzi cu mult mai
mari decît prevedeam pentru aceas
tă decadă — ne spune lucrătoarea
Elena Pintea de la atelierul de co
voare. Cu toate acestea, printr-o te
meinică organizare a producției și a
muncii, am reușit să realizăm și să
onorăm toate comenzile primite".
Aceeași hotărîre se manifestă și în
sectorul construcțiilor de mașini,
unde se fabrică utilaje tehnologice
pentru industria chimică, sau în sec
ția chimică ori în atelierul de sticlă
rie artizanat, ale căror produse
sînt solicitate de numeroși benefi
ciari interni și externi. Ca urmare a
acestei mobilizări și bunei organizări
a muncii, colectivul unității a rea
lizat integral planul producției-marfă pe prima decadă a acestei luni,
livrind suplimentar 45 tone produse
prelucrate din PVC și din polietilenă,
produse de sticlărie artizanat în va
loare de aproape 1 milion lei, co
voare orientale in valoare de 350 000
lei. (Gheorghe Giurgiu).

mult, mm repede, mm bine
Și pentru colectivul întreprinderii
de materiale izolatoare din Vaslui,
prima decadă a lunii ianuarie a celui
de-al doilea an al actualului cinci
nal a însemnat o perioadă de muncă
intensă și rodnică. Datorită măsuri
lor tehnice și organizatorice luate."
bunei pregătiri a producției, a hotăririi și eforturilor susținute ale aces
tui colectiv, rezultatele obținute sini
superioare prevederilor de plan. „In
prima decadă a lunii ianuarie, ne
spune inginerul Nicolae Pascu, di
rectorul unității, am realizat supli
mentar o producție-marfă industria
lă în valoare de 1,6 milioane lei,
concretizată în peste 110 metri cubi
prefabricate din beton, 151 000 metri
pătrați produse hidroizolatoare și 112
tone vată minerală și produse din
vată, toate foarte necesare șantiere
lor de construcții ale țării. Un capi
tol important al activității din
această perioadă îl constituie intro
ducerea tehnicii noi, înaintate șl
realizarea de produse noi, cît mai
aproape de nivelul mondial".

Aflăm astfel că, încă în acest în
ceput de an, au fost finalizate
lucrările și a intrat în funcțiune instalația-pilot
pentru
producerea
masticurilor grele, instalație unicat
în țară, de pe care se obțin, în regim
de microproducție, două noi produ
se : hidroizolatoarele de tip Mecabit
și insonorizanții auto, care contri
buie la diminuarea importurilor. Se
cuvine făcută precizarea că instala
țiile și utilajele necesare procesului
de fabricație sînt de concepție pro
prie, originală, proiectate și realizate
de colectivul întreprinderii, în cola
borare cu cîteVa unități industriale
din județ. Autorii acestei notabile
realizări tehnice sînt inginerii Nico
lae Pascu, Giorgiana Ciocan, Dan
Bosînceanu și Sorin Balanișcu, subinginerul Aurel Darabană, tehnici
anul Emil Rusu, maiștrii Vasile
Gheorghiu, Aurel Antonie șl Cezar
Bighiu. muncitorii Dorin Rădeanu,
Gică Horhotă și alții.
O direcție prioritară In care s-a
acționat cu succes este realizarea la

cel mai îhalt nivel calitativ, pregă
tirea și livrarea la termen a tuturor
firoduselor prevăzute pentru export,
n concluzie, un bun debut produc
tiv al acestei unități în noul an. încă
din primele zile ale anului, sub con
ducerea organizației de partid, co
lectivul întreprinderii acționează ho-

tărît, cu toate forțele, pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de
producție la toți indicatorii, accentul
fiind pus pe sporirea productivității
muncii, înnoirea gamei sortimentale
și încadrarea strictă în consumurile
materiale și
energetice. (Petru
Necula).

Toate agregatele folosite

cu indici superiori
Oamenii muncii de la întreprin
secției strungărie. Producția s-a rea
lizat ritmic, la nivelul planului, chiar
derea mecanică „Islaz" din Alexan
dria au început activitatea în acest
din prima decadă a lui 1987".
an, hotăriți să valorifice la un nivel
Preocuparea pentru fabricarea
superior dotarea tehnică și experien
unor produse de înalt nivel tehnic,
ța de care dispun, acordînd o aten
realizate în condiții de eficiență su
ție deosebită îndeplinirii ritmice, la
perioară, am regăsit-o și la atelierul
toate sortimentele a planului la pro
ducția fizică. Iu acest an, întreprin
derea — care a cunoscut în primul
an al actualului cincinal o puternică
dezvoltare și modernizare — tre
buie să realizeze o gamă largă de
echipamente și piese de schimb pen
tru mașini și utilaje agricole de
mare randament. Practic, in prezent,
întreprinderea este unicul producă
tor din țară de hedere pentru com
bine, echipamente de mare comple
xitate și tehnicitate, fie și numai da
torită faptului că un singur ansam
Rezultatele obținute de colectivul
blu de acest fel reunește peste 1 000
întreprinderii de utilaje din Alba
de repere și subansamble.
Iulia la încheierea primei decade de
„Derularea producției la nivelul și
producție a anului 1987 confirmă efi
chiar peste prevederile de plan în
ciența pregătirilor efectuate din timp
prima decadă a lunii ianuarie — ne
și a măsurilor luate la începutul
spune inginerul Ion Ilie, directorul
acestui an pentru organizarea mai
întreprinderii — are drept suport
bună a activității. Intre aceste mă
pregătirile temeinice făcute încă din
suri, deosebit de importante s-au
dovedit a fi cele referitoare la ur
ultima parte a anului trecut. Iată un
mărirea riguroasă, reper cu reper,
prim argument : în vederea sporirii
produs cu produs, în fiecare secție
numărului de repere executate în
a realizării programului de fabrica
întreprindere au fost montate noi
ție. Totuși, trebuie spus de la bun
mașini și utilaje, unele dintre ele,
început că unele din măsurile sta
cum ar fi presele hidraulice de mai
bilite pentru pregătirea producției
multe tipuri, mașina de confecționat
lunii ianuarie 1987 nu au putut fi
finalizate datorită unor neajunsuri
spire pentru nucleul de alimentare al
determinate de greutățile survenite
hederului sau mașina de roluit, fiind
In aprovizionarea cu energie elec
realizate cu forțe proprii de colective
trică în a doua jumătate a lunii de
de specialiști și muncitori din uni
cembrie a anului trecut. Acest fapt
tate. După efectuarea probelor teh
nologice și asigurarea sculelor și dis- w a afectat activitatea din turnătorie
și nu s-au putut asigura piese la
pozitivelor necesare, ele au fost im
nivelul programului stabilit, în ve
plementate pe fluxurile de fabrica
derea realizării unui decalaj cores
ție, iar de la începutul noului an lu
punzător între fazele de fabricație.
crează Ia întreaga capacitate".
Am reținut și alte acțiuni între
— Iată cum am acționat pentru
rezolvarea acestei probleme — ne
prinse pentru creșterea productivită
spune, ing. Alfred Zatoschil, direc
ții muncii. La una din secțiile de
torul întreprinderii. Anul a început
bază ale întreprinderii — strungăria
printr-o reevaluare a programului
— s-a trecut la prelucrarea pe strun
guri automate, productivitatea mun
din turnătorie, luîndu-se măsuri
cii crescînd de trei ori.
pentru reprogramarea unor schim
buri, stabilirea pe zile și schimburi
Remarcăm în secție climatul de
a volumului pieselor turnate și a
ordine și disciplină, buna organizare
structurii acestora, asigurarea mo
a muncii. „Avem asigurată baza de
delelor necesare. Dacă în perioada
materiale, dispunem de contracte
16—31 decembrie 1986 am turnat 131
ferme pentru întreaga producție a
noului an, fiecare echipă, fiecare om
tone, in decada 1—10 ianuarie 1987
știind bine ce are de făcut — ne pre
am realizat aproape 200 tone, ceea
cizează inginerul Costică Meilă, șeful
ce ne asigură depășirea planului lu

de proiectare tehnologică, condus de
inginerul Ovidiu Georgescu. Datorită
măsurilor luate, produsele noi și mo
dernizate vor reprezenta în acest an
peste 60 la sută din totalul produc
ției.. S-au încheiat pregătirile pentru
lansarea în fabricație a hederului
de la combina de recoltat soia. în
fază avansată de omologare se află
și hederul pentru combina universa
lă de recoltat furaje. Punînd în
prim-plan promovarea progresului
tehnic, în acest an se vor moderniza
echipamentele de recoltare de la
combinele C-14 și C-12 M, precum și
secțiile de detașare pentru culegăto
rul de știuleți de porumb de la com
bina C-6 P. urmărindu-se în princi
pal îmbunătățirea parametrilor tehnico-funcționali și reducerea consu
mului de metal. •
Iată pe scurt cîteva secvențe de
muncă din această mare întreprin
dere teleormăneană, unde in prima
decadă a anului planul la producția
fizică a fost îndeplinit integral, iar
la unele sortimente chiar depășit.
(Stan Ștefan).

Ritm de muncă in creștere
de la o zi la alta
nar Ia piese turnate. Realizările la
turnătorie au crescut de la o zi la
alta : 8 ianuarie — 17 tone ; 9 ia
nuarie — 18 tone, 10 ianuarie — 20
tone. Printre măsurile luate în ve
derea asigurării ritmicității fabrica
ției se numără și asimilarea unor
repere noi, cum sînt reductoarele
din grupa 2 CH, primele 30 bucăți
fiind de pe acum realizate. Produc
ția obținută în prima dețadă repre
zintă 28 la sută din planul lunii.
La montaj, unul dintre sectoarele
cheie ale întreprinderii, formațiile
de lucru au fost distribuite pe pro
duse și serii de produse. Pentru fie
care produs a fost întocmit un gra
fic de montaj corelat cu asigurarea
unor piese și subansamble de la
uzinare sau de la alți furnizori, pre
cum și cu termenul de livrare către
beneficiari. In prima decadă au fost
livrate 80 tone de utilaje, printre
care mașini de tăiat marmură, benzi
transportoare, încărcătoare frontale
tip IFRON. Fabricația produselor
pentru export este încredințată unor
formații specializate.
Programele de fabricație elaborate
pe compartimente și secții — tur
nătorie, modelărie, uzinare, montaj
— permit exercitarea unui control
riguros pe fiecare fază de execu
ție. Se poate interveni astfel pen
tru depistarea din vreme și soluțio
narea operativă a unor eventuale
neajunsuri. Ritmul superior de mun
că din prima decadă, realizările ob
ținute sînt semne bune ale activității
din noul an care anunță în conti
nuare importante succese în pro
ducție. (Ștefan Dinică).

La întreprinderea navală da
elice și prelucrări la cald, uni
tate cu profil unic în țară, oa
menii muncii, în frunte cu co
muniștii, depun eforturi susținu
te pentru a se ridica la înălți
mea mobilizatoarelor sarcini pe
care le au de îndeplinit în
acest an. Astfel, în aceste zile,
în secția de prelucrări mecani
ce a căpătat contur final o
elice pentfu o navă de 15 000
tdw și o elice pentru un petro
lier de 85 000 tdw, aflat în con
strucție la Constanța. In același
timp, în fabrică se fac pregă
tiri intense pentru turnarea unei
noi elice destinate unei nave de
15 000 tdw. (Ștefan Dimitriu).

(----- ---------

De la Viișoara, In jude
țul Mureș (despre ale că
rei probleme am scris in
articolul „După trei ani",
apărut în numărul din 10
ianuarie al ziarului nos
tru), la Aței, in județul
Sibiu, nu e o distanță mai
mare de 25 km. Cele două
cooperative agricole au insă
citeva lucruri esențiale co
mune, deși din punct de
vedere al dezvoltării există
unele deosebiri în favoarea
celei din urmă. Comun
este faptul că sînt așezate
In același lanț colinar, că
cea mai mare parte a te
renului agricol este situat
pe pante abrupte, cu foar
te puțin pămînt de luncă,
precum și faptul că apro
ximativ aceleași cauze au
determinat scoaterea din
circuitul productiv a unor
importante suprafețe de
teren. Pentru că problema
Ațelului, ca și a Viișoarei,
ca de altfel și a altor uni
tăți așezate în zone asemă
nătoare, este cea a pămîntului, a dificultăților natu
rale existente, dar mai
ales a unor dificultăți crea
te în mod artificial în de
cursul timpului în valori
ficarea cu randament ma
xim a fondului
funciar.
Așa cum indică datele con
crete pe care vom încerca
să le prezentăm sintetic,
cooperativa agricolă din
Aței și altele similare re
clamă o analiză complexă
și aprofundată pentru a
găsi soluțiile de ordin teh
nic, organizatoric și eco
nomic care să direcționeze
dezvoltarea lor in condiții
de economicitate și de sta
tornicie îndelungată.
încercînd o comparație
In timp a profilului de pro. ducție de azi cu cel exis-

Utilaje petroliere
cu performanțe tehnice
la nivel mondial
In stepe aride. în deșert sau în re
giuni în care termometrele indică
temperaturi de —40°C, utilajele pe
troliere românești își demonstrează
din plin înaltele lor performanțe. Re
corduri de adincime de 5 500 m — în
Argentina, de 8 008 m — in R. D.
Germană, de 7 025 m la sonda Băicoi
din țara noastră. au fost atinse cu
instalații de foraj românești. între
exportatorii de utilaj petrolier din
lume, România ocupă un loc de frun
te. Făcind față unor condiții de lucru
din ce in ce .mai severe — presiuni
și temperaturi ridicate, medii puter
nic corozive, accesibilitate dificilă,
fie în zone marine, fie mlăștinoase
sau accidentate — utilajul petrolier
românesc pune astăzi in valoare noi
zăcăminte de țiței și gaze naturale,
atit în țară, cît și peste hotare.
Să menții și chiar să crești compe
titivitatea pe piața externă, răspunzînd
în același timp cerințelor economiei
naționale — iată o sarcină de onoare
și, totodată, un cîmp larg de afirma
re pentru cercetătorii, proiectanții și
constructorii noștri de utilaj petro
lier. Rezultatele bune obținute în
1986 în acest domeniu sînt rodul eforturilor conjugate ale specialiștilor,
de la concepție și proiectare pînă la
lansarea în fabricație a noilor pro
duse. Anul 1986 a reprezentat pentru
cercetarea de profil și pentru între
prinderile producătoare un moment
de referință, caracterizat prin ample
programe de per
fecționare a or
ganizării și de
modernizare
a
producției.
Au
fost introduse in
fabricație
noi
utilaje și instala
ții cu parame
tri tehnico-funcționali și econo
mici superiori, au
fost extinse me
canizarea și auto
matizarea producției, s-au diver
sificat dispozitivele și aparatura mo
dernă de măsură și control. Prin reproiectarea unor subansambluri ale
instalațiilor de foraj au fost reduse
consumurile de metal și de manope
ră, de energie și combustibili, au fost
înregistrate sporuri la productivita
tea muncii, au fost create condiții
mai bune de lucru pentru muncitori.
Modernizarea producției a constituit
pentru specialiștii Institutului de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru utilaj petrolier din
Ploiești principalul imperativ al anu
lui 1986. Cîteva dintre cele mai im
portante rezultate, precum și unele
din proiectele anului 1987 ne sînt
prezentate de directorul tehnic al in
stitutului, ing. Alexandru Rădulescu :
— Cercetările și proiectele noastre
au urmărit și în anul 1986 creșterea
factorului final de recuperare, dez
voltarea unor noi tehnologii de fo
rare si modernizarea utilajelor.
—’ Concret, care au fost produsele
anului 1986 7
— Instalațiile de foraj de tip F-320,
F-400, F-500 și F-900 ; capetele de erupție și de sondă din categoria echi
pamentelor ce lucrează in medii co
rozive ; platformele pentru forajul
și exploatarea sondelor "marine ; agregatele de cimentare și fisurare ;
pompele de adîncime pentru extrac
ția țițeiului ; sapele de foraj.
— Ce performanțe au aceste pro
duse comparativ cu cele aflate de
mai mult timp în fabricație ?
— F-320, F-400 și F-500 sînt insta
lații pentru foraj la 6 000—8 000 de
metri adîncime, acționate electric sau
diesel-hidraulic, destinate exportului
pentru zone cu condiții de climă deo
sebit de grele. Capetele de erupție și
de sondă rezistă la acțiunea hidroge
nului sulfurat și a bioxidului de car
bon. F-900, solicitată la export, poate
fora la adîncimi de peste 10 000 metri.
Putem spune că este una dintre cele
mai puternice instalații din lume și
că pompa sa, de 2 500 CP, depășește
performanțele mondiale. De altfel. în
1986, prin tehnologii de execuție
mai eficiente am reușit să sporim de
8—10 ori durabilitatea tuturor tipu
rilor curente de pompe de extracție,
în ce privește sapele de foraj, avem
numeroase exemple ce demonstrează
creșterea calității acestora, a duratei
de funcționare. De regulă, o sapă re
zistă la 60 de metri de foraj, dar s-au
înregistrat și 100, 117 și chiar 120 m.
Important pentru anul 1987 este
să generalizăm asemenea rezul
tate, să ne asigurăm prin perfor
manțele acestor produse primul loc
în lume. Depășirea nivelului calita

tiv și tehnic mondial în cazul aces
tor produse va fi realizată in cel
mai scurt timp, așa cum ne-a cerut
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centa Plenară a Comitetului Central
al Partidului Comunist Român. Tre
buie să spunem că avem capacitatea
și posibilitatea
să ducem la bun
sfirșit această importantă sarcină.
— Care este contribuția specialiști
lor din institut la sporirea produc
ției de cărbune și de minerale utile,
la dezvoltarea lucrărilor hidroteh
nice 7
— în multe cazuri, săparea gale
riilor de aducțiune. captarea izvoare
lor geotermale. deschiderea unor
mine de cărbune sau de minerale so
lide aflate în zăcăminte greu de ex
ploatat prin metode obișnuite soli
cită utilaje de mare complexitate și
tehnicitate. Experiența specialiștilor
noștri este valorificată și în aseme
nea situații. în 1986 au fost concepu
te și puse în funcțiune instalația de
săpat galerii, orizontale cu diametrul
de 3,2 m și instalația de săpat puțuri
miniere cu diametrul de 5 m, pentru
adîncimi de 400 m. In 1987 vom
extinde gama tipodimensională a
acestora și vom pregăti documen
tația pentru instalații de săpat puțuri
miniere cu diametrul de 6—7 m, pen
tru adîncimi mai mari de 1 000 m.
— Puteți menționa cîteva tehno
logii deosebite, pe care le pregătiți
pentru ridicarea
eficientei în ex
ploatare 7
— Cămășile bimetalice și supa
pele cu poliuretan — piese com
ponente ale pom
pelor de noroi,
supuse unei uzuri
rapide — pistoa
nele
plonjoare
ale agregatelor de
cimentare, reali
zate dinmateriale ceramice sau ba
zalt presupunintroducerea în acest
an a unor noi tehnologii.
— Sistemele „Monifor" au marcat
începutul utilizării calculatoarelor
la podul sondei. Cum au evoluat aceste preocupări 7
— în anul 1986, utilizarea tehnicii
de calcul s-a generalizat. Bineînțeles,
cu efecte benefice în ce privește op
timizarea regimului de foraj și ex
tracție, a consumurilor de energie, a
vitezei de foraj, a greutății specifice
a fluidului de foraj etc. In orice mo
ment, situația sondei — exprimată
sintetic prin zece parametri — este
vizualizată pe ecranul monitorului.
Sistemul denumit „Monifor", testat
în diferite șantiere din țară, este in
clus acum in cabine tehnologice.
— Care sînt valențele unei ase
menea cabine 7
— în cabina tehnologică — proiec
tată de echipa condusă de dr. ing.
Sergiu Dumitrescu — se urmăresc
parametrii de foraj, proprietățile fizico-chimice ale noroiului de foraj și
circulația fluidului de foraj, se asi
gură analize geologo-tehnice. de carote și probe recoltate la site, se de
termină permanent conținutul de
gaze din fluidul de foraj.
— Cite cabine tehnologice sînt in
exploatare și cine le realizează 7
— Șase, în momentul de față. Pro
totipul a prins contur în atelierul
nostru de microproducție. fiind apoi
preluat de I.A.U.C. — București.
— Care sînt efectele funcționării
cabinei la parametrii proiectați 7
— Cheltuielile de foraj se reduc cu
10 la sută, se evită accidentele tehni
ce, invadarea și colmatarea stratu
rilor cu fluid de foraj, se ridică fac
torul final de recuperare.
— Ce noutăți va aduce 1987 în do
meniul aparaturii de măsură și con
trol t
— între altele, chiar o premieră
națională — echipamentele și apara
tele pentru forajul dirijat al sondelor
cu înclinări de peste 45 grade.
— Ce perspective va deschide anul
1987 în cercetarea și proiectarea de
utilaj petrolier 7
— Forajul la echilibru și subechilibru. forarea și punerea în exploa
tare a sondelor din zăcăminte cu pre
siuni scăzute, forajul direcțional pînă
la 90 grade, instalații de foraj cu diametre mari pentru exploatarea ți
țeiului prin metode gravitaționale,
toate acestea sub genericul „Tehno
logii neconvenționale pentru deschi
derea și exploatarea unor noi zăcă
minte de petrol și gaze".

în confruntare
creatoare cu
periuțele economiei,

Valeria ICHIM

RELAJIA DINTRE PROFILUL DE PRODUCȚIE Șl SITUAȚIA ECONOMICĂ A FIECĂREI UNITĂȚI
tent acum 15—20 de ani,
la prima vedere s-ar părea
că nu există o deosebire
prea mare. Și în 1986 coo
perativa agricolă din Aței
a cultivat 560 hectare cu
cereale, adică exact atit ca
în 1972 ; cînepa, cartofii și
sfecla nu depășesc la un
loc 100 hectare;, la fel ca
acum 14 ani. Ce-i drept,
suprafețele cu pășuni și
finețe naturale au crescut
puțin, dar este vorba doar
de o creștere scriptică, intrucît terenurile respective
In actualul mod de gospo
dărire produc foarte puțin,
iar o bună parte nu produc
nimic. Fapt este că pe an
samblul
cooperativei se
produc astăzi mai multe
furaje decît acum 15 ani,
lucru dovedit și de saltul pe
care l-a cunoscut zootehnia
în acest răstimp, sector care
practic și-a dublat produc
ția. Este un salt absolut
firesc dacă avem în vedere
investițiile mari
făcute
de-a lungul timpului pen
tru dezvoltarea zootehniei,
ca de altfel și eforturile
depuse de oamenii de aici
pentru sporirea constantă
a producțiilor de la un
efectiv de animale cu o
valoare biologică mereu în
scădere. Anormal ni se
pare faptul că într-un an
agricol bun, ca și cel din
1986, valoarea totală a pro
ducției vegetale a fost
chiar mai mică decît cea
realizată aici în 1972. Acest
regres își are explicațiile
lui și el aduce în discu
ție un anumit mod păgu
bitor de gospodărire ale
cărui cauze trebuie puse
mai ales pe seama unor
practici care și aici, ca și
în alte locuri, nu țin seama
de cele mai eiementare

cerințe ale unui proces ra
țional de profilare a uni
tăților agricole. Despre ce
este vorba ?
Un sector de bază, un
sector important în econo
mia comunei Aței l-a con
stituit de-a lungul timpu
lui viticultura. Zootehnia
și viile au fost de fapt cele
care au asigurat prosperi
tatea oamenilor de aici.
Colinele ce înconjoară co
muna, sub forma unor că
ciuli asemenea celor întîlnite și la Viișoara, expuse
tot timpul la soare, erau
acoperite altădată de plan
tații de vii. Ce s-a petrecut
cu aceste plantații în de
cursul anilor ? Datorită unei
gîndiri
superficiale
la
timpul respectiv, din care
au decurs și măsuri practi
ce neconforme cu realitatea
și cu interesele păstrării
aceluiași profil care a asi
gurat progresul acestei lo
calități, viile de pe dealuri
au început să dispară. Lip
sa unei forme aparte de
cointeresare, specifice unei
munci în general grele, di
ficile (întreținerea viilor pe
pantă mare cere nu numai
o pricepere aparte, ci și
un efort fizic deosebit) a
făcut ca plantațiile să nu
mai fie lucrate în mod
corespunzător și ca urmare
să scadă randamentul acestora. In loc să se gă
sească soluții viabile, pen
tru ieșirea din impas s-a
recurs la ceea ce era mai
simplu, dar și cel mai pă
gubitor, și anume s-a luat
decizia să fie coborîte viile
de pe deal în zona de șes,
de fapt pe puținul pămînt
fertil din vale, invocindu-se avantajul mecaniză
rii lucrărilor de întreți
nere. Ce a rezultat din a-

ceastă orientare ? In pri
mul rînd limitarea drastică
a suprafețelor de teren de
pe care se puteau obține
producții agricole diverse,
de la grîu, orz, porumb
?înă la cartofi, sfeclă etc.
n al doilea rînd, au fost
lăsate în paragină o parte
importantă din suprafețele
plantate pînă atunci cu vii,
deoarece configurația lor,
pantele mari, le fac să nu

dit și după toate presupu
nerile, datorită unor cauze
diverse, nu vor rodi. Trăgind deci linie și adunînd,
rezultă pagubă. Pagubă sus
pd deal, pagubă jos în vale.
„Soluția viilor pe locul
fostelor plantații nu mai
poate fi luată in conside
rare" — ni se spune. Să fie
definitivă și irevocabilă o
asemenea concluzie ? Să se
accepte ca pe o fatalitate

te nu pe suprafețe atît de
întinse cît ocupau în trecut,
ci dimensionate rațional,
după posibilitățile reale de
a fi lucrate. Dar oricum,
repetăm : normal, economic
este ca pămîntul din vale
să producă cereale și alte
culturi, iar dealul să fie
încărcat cu vii sau pomi.
Intre altele, nu este lipsit
de interes să se ia în cal
cul și următoarea situație.

Au coborît viile la șes,
iar valea... urcă la deal
fie propice pentru pășuni,
și cu atit mai puțin pentru
culturile în locul cărora au
luat naștere noile plantații,
în plus, o parte din acele
terenuri cu plantații de vii
au început să se degradeze,
datorită înlăturării facto
rului care asigură stabili
tatea puținului strat fertil.
Pentru că, trebuie spus,
înainte aceste dealuri ca
niște căciuli erau încinse
cu un brîu de terase și de
drumuri înguste străbătute
de căruțe ce urcau pină în
virful lor. Treptat, treptat
aceste amenajări, făcute în
decursul anilor cu truda și
inteligența țăranului, s-au
deteriorat. Al treilea ele
ment, pe care de fapt îl
socotim a fi cel mai păgu
bitor, este că viile coborîte
în vale, practic, nu au ro

ideea scoaterii din circuitul
productiv a unor terenuri
care în decursul timpului
au asigurat țăranilor de aici
venituri importante ? Ținînd seama de datele con
crete ale problemei așa cum
se prezintă ele în momentul
de față, s-ar părea că într-adevăr nu există o altă
soluție. Iată o problemă
care merită să fie analiza
tă, așa cum menționam, de
către organele de speciali
tate, de către forurile în
drept, din toate punctele
de vedere : tehnic, orga
nizatoric, economic, Inclu
siv din punctul de vedere
al cointeresării oamenilor
pentru a se ajunge Ia solu
ția cea mai firească, cea
mai normală, cea mai pro
fitabilă, și anume ca viile
să se afle la locul lor, poa

Nu de mult a fost creată
în zonă o asociație legumi
colă care a preluat și 100
hectare din pămintul cel
mai fertil al cooperativei
agricole din Aței, asociație
care deocamdată lucrează
cu pierderi pe un pămînt
In care legumele aduceau
înainte beneficii cooperati
vei agricole. Cauzele pen
tru care lucrează cu pier
dere respectiva asociație nu
fac obiectul analizei de
față. Dar oare nu ar fi
normal ca această asocia
ție cu profil horticol să
preia o parte din terenuri
le colinare care se pretea
ză la plantații de pomi sau
de vie și chiar să-și re
structureze profilul actual?
Este rațional, este absolut
obligatoriu ca mai ales într-o zonă care dispune de

foarte puțin pămînt fertil
acesta să fie cultivat cu
acele cereale și plante teh
nice care, in condițiile date,
să asigure cele mai mari
randamente, iar terenuri
lor mai sărace, în pantă,
să li se găsească acea des
tinație care aduce coopera
tivei agricole, economiei
naționale, folos maxim.
Cu mai mulți ani în
urmă, secretarul general al
partidului a stabilit ca, pe
baza experienței de la Perieni, să se creeze în toate
județele centre-etalon, care
să contribuie la generali
zarea metodelor agrotehni
ce specifice de cultivare a
terenurilor în pantă. Au
trecut de atunci 4 ani și
anallzînd situația de fapt
din această unitate, văzînd
fenomenele ce se petrec
aici, ca și în alte unități
cu condiții pedologice si
milare, se înțelege tot
mai bine importanța deo
sebită
a acestei
mă
suri indicate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Pro
blemele pe care leridică
exploatarea rațională, ști
ințifică, a terenurilor din
zonele colinare sînt pe cît
de complexe, pe atît de
greu de soluționat în peri
oada imediat următoare.
Sint însă lucrări pentru
care nu trebuia să se aș
tepte nu știu ce experiențe,
ci trebuia trecut de mult
la efectuarea lor, pentru că
pe măsura scurgerii timpu
lui natura lucrează, și după
cum bine se știe ea lucrea
ză și in sens distructiv. Și
la Aței, unde s-a abando
nat sistemul tradițional de
protecție a eroziunii solu
lui, s-a ajuns la fenomenul
de colmatare în timp a văi
lor de sub poalele dealuri

lor, ceea ce a dus la apa
riția băltirilor și vegetației
specifice umezelii excesi
ve, vegetație care a în
ceput să urce treptat spre
deal pe măsura ridicării
pinzei( de apă freatică.
Pentru că nu au fost fă
cute lucrările la timp, fe
nomenele de degradară
s-au accentuat și ceea ce
se putea face simplu și cu
cheltuieli mici’se va reali
za (cînd se va realiza)
mult mai greu și cu chel
tuieli mult mai mari. De
sigur, la nivelul județului
sînt probleme multe de
acest fel și sînt prevăzute
lucrări de amploare pentru
rezolvarea lor, dar firesc
este ca la nivelul consiliu
lui agroindustrial să se sta
bilească minimum de lu
crări ce pot fi realizate
concentrînd forțele pe rînd
în fiecare unitate, avînd în
vedere că nu este posibil
să mergi cu toate deodată,
să dispersezi forțele meca
nice și de muncă.
Cooperativa agricolă din
Aței
este în respectivul
consiliu agroindustrial o
unitate care obține rezul
tate bune, superioare celor
din jur. Cu toate minusu
rile amintite, merită a fi
subliniat faptul că totuși
aici se face mai mult de
cît în unitățile vecine pen
tru punerea în valoare a
terenurilor posibil a fi lu
crate în actualele condiții
de mecanizare. Perspecti
vele ei de dezvoltare țin de
munca oamenilor de aici,
de gîndirea mai temeinică
și de anvergură a organe
lor agricole de resort și, ca
un aspect mai practic, de
întărirea spiritului de echi
pă în conducerea acestei
unități, de respectul pen-

tru ordine, de întărirea
disciplinei la toți cei care
au răspunderi în condu
cerea cooperativei. Unele
abateri de la normele de
muncă, unele acte repro
babile de comportament
trebuie să stea și în aten
ția organizației de partid
din cooperativă, a comite
tului comunal de partid.
Dincolo insă de aceste
neajunsuri, problemele dez
voltării
cooperativei agricole din Aței, ca și a al
tor unități situate în zonele
colinare sînt mult prea
complexe și dificil de solu
ționat pentru a fi lăsate
numai pe seama conduce
rilor acestor unități și nici
măcar a cadrelor de la
consiliile
agroindustriale
sau de la organele agricole
județene. Viitorul profil al
unei unități agricole din
zona de deal trebuie gîndit și proiectat în perspec
tiva unui progres autentic,
evident pe baza punerii în
valoare a resurselor reale
de care dispune fiecare
unitate. Iar în acest sens
o contribuție majoră tre
buie să-și aducă organele
de specialitate din cadrul
Ministerului
Agriculturii,
ca de altfel și specialiștii
din cercetarea noastră agricolă. Acum, cînd se
poate spune că atît din
punct de vedere al tehno
logiilor, cît și al organiză
rii producției și a muncii
în zonele de șes probleme
le sînt în mare soluționate,
eforturile trebuie concen
trate mal mult spre zona
colinară, zonă care dispune
de cele mai mari rezerve
de dezvoltare.
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VIBRANTĂ MĂRTURIE A STIMEI
ȘI ALESEI PREȚUIRI
In galeria impresionantă a eroi
lor tării, a acelora care și-au iden
tificat viața întreagă cu viața de
luptă pentru emancipare socială și
națională a poporului, comu
niștii, militanții în numele unui
crez revoluționar, de schimbare ra
dicală a locului muncii și al omu
lui muncii în patria noastră de
muncitori și țărani, se disting prin
abnegația, perseverența și neînfricarea acțiunii lor, prin încrederea
nestrămutată în forțele națiunii, în
capacitatea și resursele inepuizabile
ale celor mulți de a-și făuri o exis
tență liberă și demnă, pe măsura
înălțimii și frumuseții celor mai
nobile aspirații ce au însuflețit
mereu masele in cursul nestăvilit
al istoriei. Tumultul luptelor ■ ce
străbat oceanul istoriei a scos me
reu la iveală eroi, luptători exem
plari pentru cauza celor mulți. in
care aceștia și-au văzut întrunite
trăsăturile, visurile de mai bine,
precum și virtuțile puse in slujba
idealului lor. Personalitățile năs
cute și crescute de popor, educate
la flacăra luptei și muncii revolu
ționare pentru binele acestuia, pen
tru întemeierea unor rinduieli echi
tabile, bazate pe justiție socială, pe
egalitatea tuturor membrilor socie
tății ei, se bucură de dragostea și
prețuirea poporului, de respectul și
considerația unanime ale națiunii
pe care o slujesc cu consecvență
și patos revoluționar. Intre aceste
personalități, de cea mai
înaltă
prețuire se bucură, pentru străluci
ta sa activitate, și operă revoluțio
nară, profund patriotică, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU. O astfel
de personalitate, vlăstar minunat al
neamului nostru, in care sînt înmă
nuncheate virtuțile femeii române,
sensibilitate și gingășie, adincă iu
bire de țară, tenacitate, putere
creatoare, este tovarășa acade

bine șl la rău, la lupta politică sau
mai încoace, la cîrma treburilor
țării, Ea se dovedește aceeași fiin
ță energică, neobosită, muncind din
zori pină in seară alături de marele
său Bărbat".
Omagiul oamenilor de artă și
cultură, însuflețiți de cele mai ale
se ginduri și sentimente, se leagă,
în chip firesc, de marea istorie a
țării, de istoria artei pe care ei o
slujesc cu dorința arzătoare de a
face din ea, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o cronică
a acestor vremuri, o. școală a ce
lor mai nobile idei și sentimente :
dragostea nestrămutată de țară și
popor, atașamentul față de cauza
libertății și independenței po

față de specificul modalităților in
dividuale de creație, operele lite
rare. plastice și muzicale, teatrale
și cinematografice ale acestor ani
fac parte din vasta frescă artistică
a țării. înfățișează cu patos uma
nist chipul făuritorilor civiliza
ției noastre socialiste. „Cultura
românească a acestor ani glorioși,
care datorează tovarășului
Nicolae Ceaușescu concepția supe
rioară despre misiunea creației in
opera de educație a maselor, benefi
ciind de îndrumarea tovarășei Elena
Ceaușescu, își determină finalita
tea prin cucerirea științifică a rea
lității, în cucerirea filozofică a
adevărului și cucerirea artistică a
frumuseții" — arată Alexandru
Bălăci. Idei și sentimente ce se re

VOLUM OMAGIAL DEDICAT
TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

mician
doctor
inginer ELENA
CEAUȘESCU, om politic și savant

de seamă al României și al lumii
contemporane, căreia întreaga țara
i-a adus. în acest început de ia
nuarie, un cald omagiu, expresia
recunoașterii și prețuirii meritelor
dobindite printr-o neobosită activi-,
tate pentru dezvoltarea multilate
rală a patriei, alături de cel mai
iubit fiu al națiunii noastre, con
ducătorul partidului și președintele
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în consens cu simțirea și gîndirea
întregului partid, ale întregului
popor, volumul omagial „Nobil în
semn al dăruirii", apărut la Editu
ra „Eminescu". sub egida Consi

liului Culturii și Educației Socia
liste și a Consiliului Național al
Femeilor, cuprinde un buchet im
presionant de vibrante omagii, de
emoționante sentimente, pe care, asemenea tuturor oamenilor țării,
creatorii de frumos le-au adus, în
zi aniversară, tovarășei
Elena
Ceaușescu.
„Tovarășa Elena Ceaușescu a
participat cu toată ființa — arată
poetul Virgil Teodorescu — la ma
rile bătălii de clasă, la lupta anti
fascistă, la Revoluția de eliberare
«ocială și națională a patriei, participînd cu toată făptura pentru
salvgardarea, apărarea și instaura
rea unei păci durabile pe planeta
noastră, iar rolul său de personali
tate proeminentă a științei româ
nești. a cărei valoare este recunos
cută de prestigioase foruri științi
fice din lume, vine să pună în lu
mină marele său aport în condițiile
pe care Partidul Comunist Român
le-a creat în anii victoriei socialis
ta pentru afirmarea femeii în toa
te domeniile vieții și muncii socia
le". Afirmare prestigioasă, de am
plă rezonanță internă și internațio
nală. a unei personalități multila
terale, căreia scriitorul Eugen Bar
bu îi dedică rîndurî vibrante : „To
varășa Elena Ceaușescu dovedește
aceeași tenacitate in munca de zi
cu zt pe care o duce de la postul
gău de comandă și dovedește prin
biografie că poți urca pe cele măi
Înalte trepte ale societății dacă ești
tenace, dacă ai un crez măreț pe
care-1 slujești o viață întreagă. Și
dacă, după o vorbă strămoșească,
femeia e stîlpul casei, Domnia Sa
a dovedit-o fără nici o îndoială. La
\_____________________________________________

poarelor, la care o •contribuție de
seamă o aduce, prin neobosita sa
activitate politică și științifică, to
varășa Elena Ceaușescu. „In acest
ianuarie aniversar, alături de în
treaga națiune — arată în omagiul
său Ecaterina Oproiu — slujitorii
celei de-a șaptea arte aduc un vi
brant omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.
înalt exemplu de militant neobosit
pentru cauza partidului, pentru
edificarea cu succes a socialismu
lui și comunismului pe pămîntul
patriei, pentru progresul științei ca
instrument al celor mai nobile cau
ze ale umanității și păcii in lume",
în același spirit, ginduri izvorîte
dintr-o nemărginită prețuire sînt
rostite de Mihai Beniuc, Ion Brad,
Violeta Zamfirescu, Hedi Hauser.
Vasile Tomescu. Conștiențl că arta
și literatura au o importantă me
nire ca factori modelatori în ac
tuala etapă istorică a țării, creato
rii contemporani depun intense eforturi pentru ridicarea artei lor la
nivelul marilor cerințe pe care le
impune zugrăvirea fidelă a vieții
tumultuoase a societății sâcialisțe
românești, potrivit viziunii gene
roase, materialist-dialectice despre
lume și viață a partidului nostru,
concepție în edificarea căreia un
rol fundamental revine tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Făurite în lu
mina acestei orientări generoase,
de largă deschidere și receptivitate

găsesc la o înaltă temperatură a
gîndului sărbătoresc și in omagiile
semnate de Dina Cocea, Carolina
Ilica, Mircea Radu Iacoban, Ilie
Purcaru, Nicolae Dan Fruntelată,
Radu Teodoru, Lâzâr Edit, Teodor
Mănescu, Vasile Băran. Omagiind
exemplul strălucit al tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, in promovarea cuceri
rilor științei în scopuri pașnice,
pentru progresul țării și al intregii
omeniri, scriitorul Dumitru Radu
Popescu subliniază indisolubila le
gătură dintre știință și pace, teme
iurile unui' mod revoluționar și
umanist de a evalua starea lumii și
posibilitățile ei de progres : „Intre
știință și pace, ne arată tovarășa
Elena Ceaușescu, există un raport
direct ; menirea minții omenești
este de a clădi, nu de a surpa în
neant o întreagă civilizație, este de
a afirma, nu de a nega frumosul și
adevărul despre om. Marile în
făptuiri ale geniului uman au astăzi
capacitatea de a modifica profund
natura și viața omului. In Virtutea
acestui adevăr, tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu
invocă pe drept cuvint conștiința
civică și marea răspundere morală
a oamenilor de știință". „Traduse
în multe limbi pe glob, cărțile to
varășei Elena Ceaușescu sint
nu numai importante descoperiri
științifice, dar și manifeste ale pă
cii, intrucit aceste originale cerce

final de un supracontrolor pină
menea din ce în ce mai rare cazuri
Alegerea Vasluiului ca loc de des
atunci în travesti. Și atit. Cam prea
și situații in scheciuri și scenete de
fășurare a etapei finale a con
mult „zgomot" pentru prea puțin. Cu
mate frumusețe și atractiv interpre
cursului brigăzilor artistice din ra
un text substanțial, cu aspecte di
tate in programele brigăzii gălățene
mura transporturilor și telecomuni
verse. concrete, de mai mare actuali
îndeosebi, dar și ale celor din Cra
cațiilor s-a dovedit că n-a fost cîtuși
tate din activitatea unității, tratate in
iova și Bacău (texte : Paul Negules
de puțin întîmplătoare. Se știe, aici
mai mare măsură cu mijloacele spe
cu. Nicolae Baban și. respectiv.
au loc de peste un deceniu și
cifice brigăzii și, bineînțeles, cu o
H. Clement) ca și ingeniozitatea
jumătate edițiile succesive ale bie
asemenea transfigurate și interpre
punerii in scenă. Momentele cu
nalei umorului, există o reală efer
tare. clujenii s-ar fi impus detașat,
piesa de la macara, reamplasarea
vescență permanent întreținută de
ar fi fost foarte greu de egalat chiar
utilajelor. „Anina" (Galați), exame
un mare număr de formații de acest
intr-o manifestate similară de o și
nul
de
casieriță
(Craiova),
scheciurigen și mai ales un public receptiv
mai mare anvergură.
le P.T.T.. telefonul, ..Mircea, dirigin
și cunoscător, apt a discerne și impu
' Firește, multe alte aspecte notabile
te de Parincea" (Bacău), dar și altele
ne adevăratele valori. Pe aceste fa
au mai ieșit in relief în această
din brigăzile din București. Com
vorabile coordonate, evoluția forma
confruntare artistică republicană,
plexul C.F.R. Constanța. Direcția
țiilor promovate la recenta etapă
desfășurată
la
finală ne-a pri-‘
Vaslui. Este ne
lejuit cîteva con
cesar, insă,
să
siderații de inte
semnalăm și une
res mai larg, re
le
'
carențe
mani

feritoare atit la
festate.
Astfel,
tematica
abor
puține
brigăzi
dată, cît și la
și-au configurat
necesarele
vir
spectacolele
pe
tuți educativ-forun pretext artis
mative și artis
tic
inedit,
un
tice ale specta
liant care să coa
colului de bri
guleze, să uneas
gadă.
Etapa finală o concursului brigăzilor artistice din ramura că momentele, nu
Ce aspecte au
să le disperseze,
adus
in
fața
transporturilor ți telecomunicațiilor
ceea ce a făcut
spectatorilor bri ca,
uneori, să se
găzile
artistice
simtă
hiatusuri
din aceste im
în desfășurare, iar scena să rămijudețeană de poștă și telecomunica
portante domenii de activitate ?
nă realmente goală. Citeva spec
ții Vaslui s-au ridicat, prin inter
Cele mai multe, ca aceea de la
tacole au depășit de 2—3 ori
pretare, la nivelul artei autentice,
Direcția județeană de poștă și tele
timpul afectat in mod normțil
Întrunind in același timp și caracte
comunicații Bacău, cea de la l.N.F.
pentru acest gen de formații „opera
risticile definitorii ale spectacolului
„Navrom" Galați. Linia C.F.R. Cra
tive". Mai există încă multă mișcare
de brigadă — actualitate, spirit .com
iova. Regionala C.F.R. București,
în
van. de dragul mișcării, ritmuri
bativ,
adresă
directă,
precisă,
Complexul C.F.R. Constanța, au avut
și refrenuri prelungi, fără să co
concretă.
drept coloană vertebrală texte conmunice.. să exprime ceva anume.
Aspecte criticabile, ferm decupate
tinind teme de imediată actualitate,
De altfel, fără a face rabat de la bun
din viața productivă au adus în
transfigurate artistic, cum sint apă
gust și calitate, conținutul însuși al
scenă și brigăzile de la Complexul
rarea avutului obștesc, întreținerea
unor
programe trebuie încă îmbună
C.F.R. Ploiești și I.M.M.R. Clujliniilor ferate, deservirea călători
tățit, orientat spre problemele de
Napoca, cu texte. în general bine
lor și abonaților telefonici, utiliza
actualitate. Nu mai vorbim de stînelaborate, consistente. Ceea ce le-a
rea utilajelor și mijloacelor circu
găcii în interpretare, evidente mai
lipsit insă acestor din urmă formații
lante, ordinea și disciplina, răs
cu seamă în programul brigăzii de la
au fost fantezia în interpretare,
punderea față de calitatea mun
Complexul C.F.R. Sibiu, sub cota
cii ș.a. Chiar atractivele titluri ale
omogenitatea, vioiciunea și dezinvol
valorică a celorlalte.
tura, care se realizează prin mai
unor spectacole, „A plecat un tren
din gară". „Din port, o geaman
dese apariții în fața propriilor spec
Deși anunțată pe afiș, singura for
tatori. Calități demonstrate in schimb
dură". „De prin poște adunate",
mație artistică din transportul auto,
cu prisosință aici, pe lingă cele
„Viața ca-n tren" și mai cu sea
cea de la I.T.A. Timișoara, a lipsit din
mă „Orice asemănare cu realita
amintite mai sus. în special de
concurs. Absente au fost, de aseme
grupul „Solaris" al Complexului
tea este", exprimă o mai decisă si
nea. și brigăzile Complexului C.F.R.
C.F.R.
Cluj-Napoca,
ce
ne-a
apărut
binevenită implicare în realitate a
Buzău și Direcției județene de poștă
ca un caz foarte interesant sub acest
acestor formații din linia întii a
și telecomunicații Craiova. Chiar așa
aspect. Beneficiind de o regie și o
frontului educativ, în care activează
de bine merg, toate in aceste unități
scenografie experimentate. îndrăzne
oameni ai muncii fruntași în ipos
din transporturi și telecomunicații
țe (aparținind lui Traian Savinescu),
taza de artiști amatori. Atitudine
incit formațiile artistice respective
artiștii
amatori
clujeni
au
schițat,
cu
înaintată, întărită și susținută apoi
nu mai găsesc ce să „prindă" in
măiestrie, veritabile scene din „Viața
obiectiv ? Sau acesta este modul lor
prin aducerea în lumina reflectoru
ca-n
tren".
cum
și-au
și
intitulat
permanent de existentă ? Vorba unei
lui critic, a unor exemple anacronice
de altfel, programul. Este 0 îneintare
brigăzi, „e o glumă preluată, dar
de situații, atitudini și nume concrete
să-i vezi jucând. Numai că întregul
acum adevărată".
din viața și activitatea unităților
lor spectacol este monocord, pe tema
respective. De remarcat modalitățile
Petru NECU1A
..nașului" și „miresei din tren", a
originale de prezentare a unor ase
călătorilor frauduloși surprinși in
corespondentul „Scinteii"

tări teoretice au devenit baza unei
industrii puse în slujba omului și
liniștii sale" — arată scriitorul
George Bălăiță. La rindul său,
prozatorul Dinu Săraru omagiază
in personalitatea tovarășei Elena
Ceaușescu forța de implicare
adîncă și permanentă, de înaltă
vibrație patriotică, in marile trans
formări ale țării, in propășirea con
tinuă a spiritualității românești :
„Acesta, este impresionantul temei
al gratitudinii cu care, și la începu
tul acestui ianuarie plin de spe
ranță in șansa omenirii de a în
vinge pentru totdeauna amenință
toarele stihii ale războiului, la
începutul acestui ianuarie al gîndurilor senine și al urărilor de
inimă și din inimă, tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, Omul de mare omenie,
cultivînd cu necontenită gingășie
valorile care au făcut din tot
deauna bogăția sufletului românesc,
conducătorul politic care și-a îm
pletit hotărîtor viața cu viața pa
triei socialiste, savantul admirat
pretutindeni pentru incandescența
pledoariei in favoarea ideii ca
știința! și forța ei de nemăsurat să
servească pacea și numai pacea,
este
intimpinată
de
omagiul
fierbinte al poporului pe care il
slujește cu atita strălucire și care
îi spune, în spiritul celei mai fru
moase tradiții românești, cu dra
goste, cu bucurie, cu stimă aleasă :
„La mulți ani !“
Versurile poeților prezenți în
acest florilegiu al stimei și recu
noștinței transmit aceeași căldură
și vibrație cu care poporul își în
conjoară eroii care se identifică
exemplar cu destinele țării : „Să
fii cu țara una și prin vreme !
Să-ți afli viața-n viața ei mărea
ță, / Demn, patria pe nume să te
cheme / Spre o mereu visată dimi
neață... // Să-ți afli tinerețea teme
lie / La temelia vremii țării tale /
Și fiecare zi adine șă fie / Scrisă
în timp cum soarele-n petale. //
Nalt ideal să-ți stăpinească anii, /
In nimbul lui să-i afli adunați. /
Rodul visat prin lupte și strădanii /
Să-l. afli luminînd lingă Carpați. II
Să știi că porți in inimă poporul /
Cu dreptul lui la neînvins destin, /
Poporul să iți fie-n veci izvorul /
Și gindul de iubire și senin".
(Nicolae Dragoș, „La temelia vre
mii"). Alături de, cel care conduce
destinele națiunii noastre în cei
mai rodnici ani din îndelungata is
torie a poporului român, tovarășa
Elena Ceaușescu afirmă exemplar
virtuțile poporului a cărei fiică
devotată este, dăruindu-i întreaga
energie revoluționară și cutezanță
comunistă : „Așa vă știm : la greu
ca și la bine / Cu-ai muncii fii —
un gind și o voință, / Stindardul
comunistelor destine / Purtindu-1
tot mai sus, spre biruință. // Așa
vă știm : in primăvara vieții 7
Scrutînd cu îndrăzneală viitorul, /
Tineri mereu in Țara tinereții, 7
Slujind Partidul, Patria Poporul'."
(Niculae Stoian, „întru aceeași cau
ză măreață"). In vers înaripat și
metaforă expresivă, aceleași ginduri
emoționate de cinstire se regăsesc
în poemele semnate de Eugen
Frunză, Mihai Negulescu, Rusâlin
Mureșan, precum și de alți creatori.
Sub semnul de inimă al omagiu
lui sărbătoresc adus celei ce în
truchipează un vibrant model de
patriotism, de devotament nețărmu
rit pentru cauza viitorului comunist
al patriei, volumul „Nobil însemn
al dăruirii" se constituie intr-o
expresie a puternicelor sentimen
te de aleasă stimă și prețuire, de
profundă recunoștință pe care țara
intreagă le poartă tovarășei Elena
Ceaușescu, strălucit exemplu de
devotament revoluționar pentru
cauza partidului, a poporului, pen
tru izbînda idealurilor socialiste, a
cărei viață de luptă și muncă eroică
lingă marele Erou al patriei socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sint puternic gravate in biografia
nouă a țării, în conștiința națiunii
noastre, care a adresat, intr-un am
plu omagiu, cuvinte de cinstire
pentru rolul excepțional în făurirea
operei de înaintare a României pe
drumul progresului, socialismului
și comunismului.

Spiritul combativ
al spectacolului de brigadă

Școală a creației și interpretării
Creat in octombrie 1975,
ansamblul folcloric „Flo
ricica", de pe lîngă Casa
de cultură a sindicatelor
din municipiul Slobozia,
este un argument al for
ței artistice ce are drept
izvor Festivalul național al
muncii și creației „Cintarea
României". In cei peste
zece ani de activitate,
membrii ansamblului au
fost prezenți în 256 de ma
nifestări artistice urmărite
de peste 100 000 spectatori.
Cele peste ■ 1 000 de ore de
repetiții puse în slujba
dansului popular, pentru
valorificarea, prezentarea
și afirmarea folclorului ialomițean și din celelalte
zone — iată un argument
privind omogenitatea aces
tui
colectiv, capacitatea
lui de a oferi oameni
lor forme utile și plă
cute de petrecere a tim
pului liber. 1 000 de ore de
repetiții în /care ritmul
mișcării este la fel de in
tens ca în pregătirea unor
sportivi de performanță.
Președintele Comitetului
de cultură și educație so
cialistă Ialomița, tovarășul
Gheorghe Antonescu, vor
bind despre ansamblul fol
cloric „Floricica", ne spu
nea : „Generația celor care
formează nucleul ansam
blului. ancorată în miezul
problemelor de muncă și
de viață ale acestei epoci
de mărețe ctitorii, găsește
întotdeauna timpul și re

sursele împlinirii pasiunii
coregrafice prezente la ti
neri din cele mai diferite
domenii. Repetițiile, desfă
șurate cu migală și con
secvență, au construit și
au sudat armonios un co
lectiv preocupat să dea
viață scenică, formă și ex
presivitate comorilor noas
tre folclorice. Ansamblul
s-a constituit într-un ade
vărat laborator al cunoaș
terii. culegerii și selecției
unui material folcloric de
valoare inestimabilă, intr-o
școală a pregătirii actului
artistic de calitate de către
tinerii dansatori amatori.
Ansamblul a obținut pre
mii importante în toate
cele cinci ediții ale Festi
valului național „Cîntarea
României", la concursuri
în țară și peste hotare, a
parcurs mii și mii de kilo
metri spre scenele unui
impresionant număr de
spectacole, obținînd laurii
succesului în 1976. in
Olanda, 1980 și 1985 tn
Franța".
Ca să ajungă la ase
menea rezultate, la laurii
și distincțiile ce sînt pre
zentate pe cartea sa de vi
zită, ansamblul și-a îmbo
gățit permanent reperto
riul, impunîndu-se prin
calitatea interpretativă și
valorificarea dansului au
tentic, prin cele 7 suite ialomițene, cîte 2 suite din
Oltenia și Moldova, o sui
tă din Oaș, la care se

adaugă „Călușul", „Fecio
reasca fetelor de la Crihalma" și „Sucitoarele". O
dată cu creșterea valorii
artistice, ansamblul a pus
in scenă și două spec
tacole de sine stătătoa
re, „Ursitoarele" și „Omule-grîule", distinse cu
premiul II și respectiv I
în faza finală a Festivalu
lui
național
„Cîntarea
României".
Cine sînt acești stator
nici și entuziaști iubitori ai
dansului popular din Slo
bozia ? Sint 7 muncitori,
6 operatori chimiști, 4 elec
tricieni, 2 maiștri, doi șo
feri, 2 economiști. 2 pro
fesori,, 2 proiectanți, 2 asis
tenți medicali, oameni care
la locurile lor de muncă
sînt stimați și prețuiți. In
omogenizarea acestui co
lectiv, o contribuție deo
sebită o are entuziastul ei
conducător, Mihai Runcanu, care-1 instruiește de la
înființare. Fapt relevabil
— conducătorul ansamblu
lui este autorul a 3 volu
me de jocuri populare din
Ialomița și al unei cule
geri de folclor din Vlădeni.
Ansamblul, care are de
acum o tradiție clădită pe
temelia muncii și pasiunii
și un prezent ce-i dă drep
tul să abordeze cu opti
mism orice spectacol in
care este programat, nu a
uitat ' nici viitorul. De
aici, necesitatea pregătirii

schimbului
de
miine,
materializată prin
for
mația mică de 16 perechi,
alcătuită din elevii liceului
industrial de chimie, de
unde-.și împrospătează de
cîte ori este nevoie „Flo
ricica" forțele.
Și, fapt de asemenea re
levabil, ansamblul folclo
ric „Floricica" a devenit și
o adevărată școală unde se
pregătesc instructori : de
dansuri populare, cei car '
instruiesc formații core
grafice din întreprinderile,
instituțiile și școlile ialomițene. Printre ei se află
Dumitru Rădăcină (instruc
tor la Fabrica deniei Țăndărei). Ion. Enăche șl Au
rel VanCu (care pregătesc
dansatorii de la IEELIF),
Anghel Tom a
(E.G.C.L.
Slobozia), Duțu Olteanu
(Casa pionierilor și șoimi
lor patriei Slobozia), Laie
Băicoianu (Școala gene
rală Sudiți), Ligiâ Popescu
(întreprinderea de prestări
servicii și producție indus
trială Ialomița), care sint
și absolvenți ai
Școlii
populare de artă. Din aceste formații, cele mai au
tentice talente sint promo
vate în cadrul ansamblu
lui.
Cum s-ar spune, „Flo
ricica" are trecut, prezent
și viitor.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

A------------ • ADNOTĂRI •
încetînd de mult să mai
fie doar o disciplină de de
pistare, înregistrare și ca
talogare a faptelor de cul
tură ale tradiției, istoria
literară a devenit o știință
de sinteză ce valorifi
că și valorizează patri
moniul spiritual național.
Îndeplinind, astfel, un act
patriotic de profunde sem
nificații politice și ideologi
ce, cu neîndoielnice in
fluențe educative, de amplă
rezonanță, asupra unui pu
blic din ce în ce mai larg.
Un public care, pe măsură
ce devine mai avizat prin
largul acces la valorile
culturii cercetate cu avidi
tate, iși lărgește ori
zontul cunoașterii, manifestindu-se tot mai mult în
virtutea unor exigențe su
perioare. Printre mijloace
le de prim ordin destinate
să înalțe necontenit ni
velul spiritului public, ca
pacitatea de reacție cultu
rală adecvată și asumarea
In cunoștință de cauză a
marilor valori ale spiritua
lității românești, situate în
necesarul context al inter
dependențelor cu multiple
spații culturale, se înscrie
cu contribuții mereu re
marcabile „Revista de is
torie și teorie literară".
Este una dintre publica
țiile noastre care con
centrează in jurul ei
forțe redutabile ale isto
riografiei, teoriei și criticii
literare de azi, exponenți
reprezentativi aî tuturor
generațiilor de cercetători
în aceste domenii de mare
importanță în sistemul dis
ciplinelor umaniste. Axîndu-și fiecare număr pe
cercetarea fundamentală a
marilor scriitori români
priviți in context univer
sal, revista oferă o largă
varietate tematică vădind
in același timp o salutară
receptivitate la multitudi

CULTURA ȘI PACEA

nea orientărilor cercetării
literare și valorificând dintr-o perspectivă pluridis
ciplinară operele repre
zentative din patrimoniul
nostru cultural. Fixind cu
acuitate și luminînd din
varii unghiuri reperele eșențiale ale culturii, artei
și literaturii, revista iși
marchează substanțial, cu
mijloace specifice, prezen
ța în actualitatea sociaipolitică a țării și a lumii.
Ultimțil număr, bunăoară,
conține citeva eseuri și
studii de largă deschidere
umanistă, sub generosul
semn al „culturii și păcii".
Menționăm, în primul rînd,
eseul „Cultura și pacea",
de Zoe Dumitrescu-Bușulengâ, succintă dar densă
trecere în, revistă a men
talităților pe care diversele
epoci din istoria umanită
ții le-au lăsat înscrise în
marile opere literare, in
clusiv în unele din cele
mai reprezentative creații
românești. „La noi — arată
autoarea — poate mai mult
ca la alții, o istorie de
vicisitudini a făcut din pace
o virtute solidară cu exis
tența, pe care au spus-o,
răspicat, toți cei mari în
spirit, de la Neagoe Basarab, Miron Costin șl Dimitrie Cantemir la B. P.
Hasdeu, Nicolae lorga și
G. Căllnescu". Eminescu,
Enescu, Brâncuși, Sadoveanu sint alți mari crea
tori români in a căror ati
tudine și operă umanistă
pacea este simbolizată în
indisolubila ei unitate cu
condiția omului, cu acea
„stare de spirit înnoită. în
care să se manifeste o for
mă benefic modificată a
intelectului uman elibe
rat în sfîrșit de orice agresivitate, o stare care
să-i determine pe oameni
să se îndrepte unii către
alții întru dialog, încrede

re și deschidere a inimii".
De un excepțional inte
res se vădește, sub același
semn al unei solide con
cepții și deschideri umanis
te. prima parte a studiu
lui de morfologie a cultu
rii datorat lui Edgar Papu
(„Ipostaze zguduitoare în
manierism"), in care vasta
erudiție a savantului este
pusă in serviciul portre
tizării unora dintre cele
mai pregnante forme ar
tistice provocate de marile
cataclisme istorice. Anali
za reacțiilor unor mari ar
tiști la convulsiile timpu
lui se constituie într-un
adevărat dicționar al for
melor de protest pe care
umanismul funciar al spiri
telor creatoare le-a opus
violenței , agresiunii, răz
boaielor ce au brăzdat ne
milos fața lumii și con
știința umanității de pre
tutindeni.
Impresionează
aici aspirația către tota
litate, puterea de a stringe
sub același simptom unifi
cator o mare diversitate de
formule artistice, din ge
nuri și veacuri diferite.
In fine, să adăugăm ace
leiași serii de substanțiale
cercetări, fragmentul sem
nat de Adrian Marino,
„Gramatică, literatură, cul
tură", în care reputatul cri
tic descifrează sensul și
funcțiile scrisului pe al
cărui imens prestigiu se
întemeiază întreaga tra
diție culturală europeană.
Completînd, ca o mărturie
în imediata actualitate,
funcția literaturii, a scrisu
lui literar, la ancheta revis
tei „De ce scriu ? în ce
cred", se . publică de astă
dată răspunsul poetului
Marin Sorescu : „Literatu
ra nu poate schimba lu
mea, să nu ne amăgim.
Ea poate doar depune
mărturie. Șl pentru aceas
ta interesează, nu tn ulti

mul rînd, gradul ei de con
știință. Cred că literatura
română este o literatura
mare și că merită să scrii
în limba română, centrul
lumii aflindu'-se peste tot
unde se ivesc talente pu
ternice și adevărate". Ase
menea puternice și adevă
rate talente ale literaturii
de azi, prozatori ale căror
opere depun mărturii via
bile despre timpul contem
poran al patriei alcătuiesc
substanța volumului „Lec
tura romanului" de Ion
Vlad, despre care referă, la
rubrica „Cultură și crea
ție", Zoe Dumitrescu-Bușulenga, revista năzuind și
izbutind, astfel, să-și con
tureze pregnant opțiunile
în cimpul atit de diversifi
cat, valoric și stilistic, al
literaturii actuale.
Oferind cititorului un pro
fil puternic individualizat,
axat pe o actualitate sub
stanțială, deschizind „fe
restrele" unor rubrici va
riate către literatura națio
nală și universală („Puncte
de vedere", „Texte și pre
texte",
„Repere funda
mentale", „Poetica", „An
cheta noastră", „Cultură și
creație", „Oglinzi parale
le", „Confesiuni literare",
„Ipoteze",
„Capricorn",
„Confluențe", „Profil con
temporan" — în acest nu
măr : Șerban Cioculescu ;
„Biblioteca de poezie ro
mânească",
„Restituiri",
„Cronica edițiilor", „Opi
nii și atitudini" etc.), manifestind o receptivitate
matur orientată față de
cele mai eficiente metode
de investigație a fenome
nului literar ‘românesc și
străin, „Revista de istorie
și teorie literară" se do
vedește o prestigioasă pre
zență publicistică în via
ța. noastră cultural-științifică.

M. COSITA

tv

Gata de zbor!
Zile de iarnă obișnuită aici, la
Brașov. Zile „cu plafon- coborit de
vizibilitate" cum ar putea spune
piloții navigatori- sau cei peste 45
de tineri ciți alcătuiesc „echipa
jul" Aeromodel-clubului de la
Casa de cultură și tehnică pentru
tineret din orașul de la poalele
Timpei. Sînt mulți ? Nu. Oricum,
sint printre cei mai buni con
structori de aeromodele din țară.
O demonstrează cele peste 250 de
diplome obținute în concursurile
naționale și de peste hotare. Sint
muncitori și tehnicieni, uteciști din
întreprinderile : „Hidromecanica",
de construcții aeronautice Ghimbav, „Tractorul", „Rulmentul", me
canică nr. 2, elevi ai Liceului „An
drei Șaguna", pionieri și chiar
pensionari. Ceea ce ii unește sint
pasiunea, destoinicia, capacitatea
creatoare, dorința de a continua
tradițiile unei generații reprezen
tate strălucit de înaintași ca Vlaicu, Vuia, Coandă ș.a. Desigur, ori

cine știe, aeromodelismul de per
formantă nu este o joacă a minia
turilor. Legile zborului și ale con
strucțiilor machetate sint cunoscute
și aplicate cu strictețe și rigoare
științifică. Spiritul de competiție
dublează experiența multor ani de
muncă. îndrumați de instructorul
Bucur Buta, maestru al sportului
(in fotografia din stingă — moment
de lucru in cadrul clubului de
aeromodelism). electroni știi. piloții
și mecanicii de aici sint de două
ori campioni naționali la juniori
și seniori prin echipajele conduse
de Buta Mihai și Matei Vasile. De
asemenea, sint campioni naționali
pe echipe la planoare, acrobație
aeriană, planoare și avioane „Com
bat" (de luptă) radiodirijate. La
fel, part-icipanți merituoși la ulti
mele ediții ale concursurilor inter
naționale de la Harkov (U.R.S.S.)
și Sumen (R.P.B.). loan Curta, Țoi
Bruno, frații gemeni Ion și Dumi
tru Georgescu sint numai cițiva

dintre inimoșii constructori și piloți ai micilor „aripi albastre" de
la Brașov. In același timp, sălile
bibliotecii Casei științei și tehnicii
pentru tineret de aici, cu miile de
volume pe specialități diferite, de
la construcții de mașini pină la
bionică industrială și beletristică,
sint statornic frecventate. De o
participare numeroasă se bucură
cercurile tehnico-aplicative și me
todice, unde tinerii iși îmbogățesc
cunoștințele de limbi străine (in
fotografia din dreapta : aspect
dintr-un laborator fonic in care se
desfășoară o lecție de. limbă en
gleză), construiesc echipamente de
automatizări, deprind tainele elec
trotehnicii și microelectronicii. Sint
repere ale cunoașterii științifice și
culturii pe care ei și le depun încă
de pe acum in „banca de date" a
generației lor pentru viitorul
mileniu.

Euqen DICHISEAM’

11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor •
Telefilmoteca
de ghiozdan (color). „Racheta
albă“. Episodul 5
12.40 Din cununa cintecului românesc
(color). Muzica populară
13,00 Album duminical
(parțial color)
14.50 însemne ale unui timp eroic. îm
plinirea unui vis
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Țara mea azi (color). Epoca
Ceaușescu. Județul
Covasna pe
coordonatele dezvoltării
19.35 Cîntarea României (color). De pe
marea scenă a țării pe
micul
ecran
20.13 Film artistic (color). „Substitui
rea14
21.40 Feerie pe gheață (color)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
Luni, 12 ianuarie 1987
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științiflc • Știin
ța românească la începutul celui
de-al doilea an al cincinâlului
20.35 Tezaur folcloric (color)
20.50 Roman foileton (color). „Calva
rul". Producție a studiourilor so
vietice. Episodul 11
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
SIBIU
Cantități sporite de mărfuri
pentru export
încă din primele zile ale anului, oamenii muncii din în
treprinderile industriale ale ju
dețului Sibiu acționează cu răs
pundere și dăruire revoluționară
pentru îndeplinirea exemplară a
sarcinilor de producție și, in mod
deosebit, pentru realizarea planu
lui la export. Astfel, ca urmare a
unei mai bune organizări a mun
cii, introducerii de noi tehnologii
și a întreținerii în bună stare de
funcționare a tuturor mașinilor și
utilajelor din dotare, de la în
ceputul acestui an au fost. livra
te unor beneficiari externi mărfuri
și produse in valoare de peste 8
milioane lei. Printre întreprinderi
le care se înscriu cu rezultate me
ritorii în acest domeniu mențio
năm : „Steaua roșie
,
**
„13 Decembrie“, „7 Noiembrie
,
**
întreprinde
rea de prelucrare a lemnului. „Dra
pelul roșu
**
din Sibiu, „Vitrometan“, geamuri și „Tîrnava
**
din Me
diaș, „Carbosin“-Copșa Mică și
„Sticla“-Avrig. (Ion Onuc Nemeș).

CĂLĂRAȘI
Un nou așezămînt
de sănătate
Baza materială a sănătății din
municipiul Călărași s-a îmbogățit
in aceste zile de inceput de an cu
un nou și modern edificiu : blo
cul materno-infantil cu o capaci
tate de 470 paturi, ridicat în ve
cinătatea spitalului județean, con
strucție dată in folosință cu numai
cîțiva ani în urmă. în noul așezămint de sănătate vor funcționa
secții de obstetrică-ginecologie,
nou-născuți, pediatrie. ORL și
oftalmologie. Capacitatea totală a
spitalului județean ajunge in fe
lul acesta la 900 paturi, dispunind
de instalații, aparatură și alte do
tări dintre cele mai moderne. Me
rită subliniat și faptul că, tot re
cent, în județul Călărași au fost
repartizați 35 medici specialiști, 20
medici stagiari și un însemnat nu
măr de cadre medii sanitare, ceea
ce contribuie la asigurarea unor
condiții optime pentru apărarea
sănătății celor ce muncesc. (Mihail
Dumitrescu).

BUZĂU
Valorificarea superioară
a masei lemnoase
Harnicul colectiv de oameni al
muncii de la întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport

Nehoiu acordă o deosebită atenție
•valorificării masei lemnoase, in
condiții de maximă eficiență. După
cum ne informează inginerul Nicolae Costache, directorul între
prinderii, începind din primele zile
ale acestui an s-a trecut la orga
nizarea unor secții pentru realiza
rea unor produse tipizate din lemn
subțire (semifabricate pentru mo
bilă, frize pentru parchete, dulăpași pentru lăzi și altele). Pînă
în 1987, lemnul subțire era desti
nat cu prioritate pentru lemn de
toc și lobde, la prețul de 450—500
lei metru cub. în noile condiții, va
loarea acestuia se dublează și se
fac mari economii, ca urmare a
înlocuirii cherestelei din fag, care
este destinată producției de mobi
lă, estimîndu-se o eficiență anua
lă de peste 6 milioane lei. (Stelian Chiper).

BUHUȘI
In casă nouă
Peste 100 de familii de munci
tori din Buhuși s-au mutat în aceste zile de început de an în
noile apartamente construite în
centrul orașului. Cu blocurile res
pective au fost finalizate lucrări
le de modernizare a acestei zone,
unde, pe lingă casa de cultură, spi
talul cu policlinică, liceul indus
trial cu profil textil, sala de sport
polivalentă etc., au fost date în
foloșință peste 400 de apartamen
te confortabile, noul complex co
mercial și de servire și alte obiective social-edilitare. Tot în aceste zile a început construcția
unui nou ansamblu de locuințe pe
strada Primăverii. Programul pe
această perioadă mai prevede amenajarea, prin contribuția cetă
țenilor, a unei piețe agroalimentare, a unui parc de agrement, mo
dernizarea unor artere de circula
ție și alte obiective de mare in
teres pentru oamenii de aici.
(Gheorghe Baltă).

ZEGUJANI
Ritmuri tot mai înalte
de extracție a cărbunelui
Minerii de la Zegujani, care în
anul trecut s-au situat pe primul
loc în cadrul întrecerii declanșa
te între colectivele de muncă din
bazinul carbonifer al Mehedințiului. continuă să se situeze și în
prezent pe loc de frunte în acti
vitatea productivă. Printr-o bună
organizare a muncii au fost de
vansate cu aproape o lună lucră
rile de deschidere a noi fronturi
de lucru la două abataje care ău
intrat de curînd în producție. Pe

fiecare schimb se urmărește reali
zarea unui randament cit mai ri
dicat prin menținerea în perma
nentă stare de funcționare și fo
losirea la întreaga capacitate a ma
șinilor și instalațiilor din dotare.
Peste sarcina zilnică de plan, mi
nerii de aici extrag în medie 140
tone cărbune. După prima decadă
din luna ianuarie, sporul de pro
ducție obținut peste prevederi de
pășește 1 500 tone. Hotărîrea mi
nerilor de la Zegujani este ca în
acest an să realizeze o producție
suplimentară de 100 000 tone căr
bune. (Virgiliu Tătaru).

CĂREI
O nouă capacitate
în funcțiune
La întreprinderea de ulei „Ar
dealul
**
din Cărei a intrat inte
gral în funcțiune o nouă rafinărie
cu o capacitate de 70 tone pe zi.
Instalațiile rrîoderne — executate in
întregime în țară — permit pro
ducerea de uleiuri vegetale rafi
nate de calitate superioară din
floarea-soarelui, germeni de po
rumb și rapiță. Lucrările de con
strucții ,și instalații, executate în
grijit de către lucrătorii antrepri
zelor din Satu Mare și Baia Mare,
aparținînd Trustului de antrepriză
construcții industriale Oradea, au
permis asigurarea atingerii para
metrilor tehnico-funcționali ai noii
capacități cu 9 luni mai devreme,
după cum ne-a informat inginer
Tudor Bulboceanu. directorul între
prinderii. (Octav Grumeza).

BRAȘOV
Piețe agroalimentare
Printre problemele importante aflate pe agenda de lucru a orga
nelor locale ale județului și mu
nicipiului Brașov este și aceea a
modernizării piețelor agroalimenta
re existente și crearea de noi pie
țe în cartierele unde acestea nu
există. Pînă în prezent au fost
modernizate două din principalele
piețe agroalimentare ale munici
piului Brașov : „Tractorul
**
și
„Steagul roșu
,
**
aflate în inima car
tierelor cu același nume. în para
lel. au fost create piețe în car
tierul Schei și în noul cartier Va
lea Cetății. în prezent se fac
pregătiri pentru amenajarea unei
piețe asemănătoare și în cartierul
Noua, precum și pentru transfe
rarea pieței „Mihail Kogălniceanu"
într-o zonă apropiată. Măsuri si
milare au fost luate și în alte lo
calități urbane ale județului, ca
Făgăraș, Săcele etc. (Nicolae Mo
canul.

ORAȘUL CERTITUDINILOR
(Urmare din pag. I)

lor porți maramureșene în
florite cu migală, pornesc
astăzi piese moderne de
mobilier căutate în lumea
întreagă pentru frumuse
țea, originalitatea și func
ționalitate^ lor. Anul tre
cut, cu prilejul vizitei de
lucru in această unitate,
secretarul general al parti
dului, apreciind rezultatele
colectivului, a indicat să se
acționeze în continuare in
vederea sporirii eficienței
întregii activități, precum
și pentru valorificarea mai
largă a produselor pe pia
ța externă. Iar rezultatele
căutărilor colectivului se
conturează deja în produ
se cu caracteristici superi
oare, mult solicitate de
parteneri externi.
întreprinderea mecanică,
întreprinderea de tricotaje
,
**
„Unitatea
uzina de piese
de schimb auto „Maramu,
**
reșeana
secția de confec
ții și unitatea forestieră de
exploatare și transport,
precum și unitățile mește
șugărești „Mara“, „Sighe**
teana
șl „Arta maramu
reșeană" — înființată la su
gestia secretarului general
al partidului — întregesc
tabloul industrial al muni
cipiului.
— Față de anul 1965. va
loarea fondurilor fixe a
crescut de peste 14 ori, în
treaga producție industria
lă a anului respectiv realizîndu-se în prezent în
circa o lună de zile. Dar
nu numai volumul produc
ției, ci. in primul rind. ca
litatea producției ne preo
cupă în mod deosebit —
ne atrage atenția tovarășul
Tiberiu Trifu. vicepre
ședinte al consiliului mu
nicipal de control munci
toresc. Centru al activită
ții de pe văile Izei, Marei,
Cosăului și Tisei, Sighetu
Marmațiel deține peste 40
la sută din volumul exoortului la nivel de județ,
dar avem întreprinderi —
ca, de exemplu, „Unitatea
**
— cu peste 80 la sută din
volumul producției anuale
destinat exportului. De ce?
Răspunsul este simplu :

datorită strădaniei perma
nente a colectivelor de a
realiza produse la nivelul
exigențelor pieței mondia
le, datorită preocupării
constante de a înnoi și di
versifica producția și,’ de
sigur, datorită promptitu
dinii și seriozității in re
lațiile cu partenerii externi
deveniți tradiționali — ce
rință formulată de secre
tarul general al partidului
și cu prilejul vizitei din
mai, anul trecut, și cu alte
prilejuri.
Rezultate însemnate s-au
obținut, de asemenea, și in
agricultură, profilul orașu
lui fiind acela de „centru
industrial-agrar“. îndeosebi
zootehnia și pomicultura,
ramuri de tradiție aici, în
Maramureș, au cunoscut in
ultimii ani o dezvoltare aparte. Un loc deosebit în
acest domeniu îl ocupă Sta
țiunea de cercetare și pro
ducție pentrd creșterea bo
vinelor, înființată în 1972
din indicația secretarului
general al partidului, tova
rășul Nicolae, Ceaușescu.
Stațiunea a urmărit, de-a
lungul anilor, cu bune re
zultate, ameliorarea rasei
„Bruna de Maramureș
,
**
in
prezent
intensificîndu-se
eforturile pentru realizarea
unor produși cu un poten
țial genetic deosebit. Anul
trecut, rezultatele colecti
vului s-au
bucurat
de
înalta apreciere a secreta
rului general al partidului,
căruia i-au fost prezentate,
între altele, exemplare re
prezentative din această
rasă — a cărei arie s-a ex
tins în mai multe județe
— exemplare obținute în
stațiune și în unități agri
cole din zonă.
Cu prilejul vizitei
au
fost formulate indicații
prețioase pentru lucrătorii
din domeniul pomiculturii,
precum și pentru cei din
industria confecțiilor, sec
tor în care arta tradiționa
lă se cere, în continuare,
valorificată.
— După cum vedeți —
mai spunea primarul —
majoritatea unităților eco
nomice din Sighet, deși
tinere, au un izvor de

tradiție îndelungată. Preo
cupări străvechi ale ma
ramureșenilor,. unele ridi
cate la . rang 'de., artă
de-a lungul
timpurilor,
între care industria prelu
crării lemnului, țesutul,
tricotajele, industria con
fecțiilor, au fost puse in
valoare, la altă scară și,
firește, cu efecte imediate
în viața de zi cu zi, în acești ani.
Care sînt efectele ? în
primul rind, numărul celor
angajați în activități indus
triale este mai mult decît
dublu față de 1965, ceea ce
înseamnă rezolvarea unei
importante probleme socia
le : stabilitatea forței de
muncă. Mai mult, structu
ra acestei categorii s-a
schimbat radical. Meserii
diverse, unele pe linia tra
diției, dar racordate la exi
gențele industriei moder
ne, altele cu totul noi, din
domeniul tehnicii de vîrf,
și-au făcut loc în no
menclatorul atît de sărac
altădată. Sînt lucruri care
vorbesc de la sine despre
transformările
înnoitoare
ale prezentului, despre ori
zontul larg pe care socia
lismul l-a deschis fiecărei
localități de pe întinsul pa
triei.
— Datorăm partidului,
secretarului nostru general
noul destin al orașului,
chipul său nou, înfloritor —
a reluat primarul firul dis
cuției. Cu prilejul vizitei
de lucru efectuate anul tre
cut în Maramureș de tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
s-a conturat cu limpezime
perspectiva dezvoltării, în
continuare, a economiei ju
dețului. în acest context,
municipiul nostru urmează
să-și dubleze, în acest cin
cinal, producția-marfă in
dustrială.
Analizîndu-ne
atent posibilitățile, pornind
de la programele complexe
de modernizare ce se aplică în întreprinderile orășului s-a ajuns la con
cluzia că, printr-o concen
trare a eforturilor se poate
face astfel încît, în anul
1988, să înregistrăm și la
indicatorul producție in
dustrială. și la productivi

tatea muncii nivelurile
preconizate pentru 1990.
Este răspunsul nostru, al
maramureșenilor, la condi
țiile noi de muncă și dd
viață de care ne bucurăm
în prezent.
Sighetu Marmațiel este
unul dintre orașele în Care,
pentru moment, s-a rezol
vat problema locuințelor,
urmînd ca, în continuare,
să se mai construiască apartamente doar în măsu
ra în care, prinzînd viață
tin proiect menit să Încheie
configurația
urbanistică
modernă a orașului și să
**
„cedeze
istoriei clădiri
seculare, sint prevăzute
încă 1 200 de apartamente
în blocuri noi, cu spații
comerciale la parter, încadrînd noua casă de cultu
ră, un hotel-restaurant mo
dern, un nou magazin uni
versal și noul sediu politico-administrativ al muni
cipiului. Toate acestea, ală
turi de zestrea edilitară
existentă — între altele,
stadion cu 8 000 de locuri,
„sală de muzică
**
după un
proiect anume conceput
pentru sălile de concerte,
baze sportive și de agre
ment — vor face din Si
ghetu Marmației o adevă
rată floare a Maramureșu
lui, un oraș despre care se
va putea spune că anii de
istorie nouă pe care ii
trăim l-au schimbat com
plet contururile arhitecto
nice, ca și întregul destin,
în
orașul
multisecular,
străveche vatră de cultură
și civilizație românească
pe teritoriul dacilor liberi,
secolele au adus cu mult
mai puțin decît ultimele
două decenii. Brunea Fox
își intitula sugestiv un re
portaj din aceste locuri atît
de urgisite cîndva, în care
doar mizeria și cerșetoria
proliferau, „Sighet — ora
șul iluziilor". Astăzi, Sighe
tu Marmației, un autentic
oraș al certitudinilor, își
ridică fruntea cu demnita
te. parcă pentru a privi cu
încîntare, de acolo, din
nordul Istoric de lîngă ini
ma tării, întreaga țară în
florind.

Din activitatea partidelor comuniste și muncitorești

Acțiune de importanță deosebită
pentru dezvoltarea zootehniei
(Urmare din pag. I)
nivelului și structurii culturilor fu
rajere, asigurării mijloacelor tehnice
și materiale necesare. în același
timp, pe această cale se pot lua cele
mai potrivite decizii în privința acordării asistenței zootehnice și ve
terinare legate de asigurarea unei
reproducții de calitate, extinderea
metodelor avansate de creștere și fu
rajare a animalelor, asigurarea mij
loacelor biologice și medicamentoase
necesare susținerii acțiunilor de pre
venire, depistare și combatere a îm
bolnăvirilor la animale. în vederea
fundamentării științifice a tuturoracestor măsuri, pe baza prevederilor
Decretului Consiliului de Stat nr. 1
din 1982, și în acest an, în perioada
1—8 februarie, pe întreg teritoriul
Republicii Socialiste România se va
desfășura o acțiune de o deosebită
importanță pentru dezvoltarea zoo
tehniei — recensămîntul animalelor
domestice, aflate in proprietatea tu
turor categoriilor de gospodării.
înregistrarea corectă pe specii, rase,
categorii de vîrstă și sex a întregu
lui efectiv de animale și deci cu
noașterea exactă a numărului de ani
male și a calității acestora creează
condiții pentru fundamentarea mă
surilor tehnico-organizatorice meni
te să asigure îndeplinirea prevederi
lor din planurile și programele de
dezvoltare a creșterii animalelor. De
aici rezultă Răspunderea deosebită și
obligațiile ce revin tuturor cadrelor
tehnice, în special celor cu pregă
tire zootehnică și veterinară, pentru
popularizarea, în rîndul tuturor deți
nătorilor, a conținutului documente
lor și legislației legate de recensă
mîntul animalelor, de lămurire a ce
tățenilor asupra necesității declarării
corecte a efectivelor pe care le cresc,
de participare activă, directă și de
supraveghere a modului în care vor
decurge lucrările de declarare și în
registrare a întregului efectiv de
animale, deținut în toate unități
le socialiste și în gospodăriile
populației.
Decretul Consiliului de Stat nr. 1
din 6 ianuarie 1982, privind efectua
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rea recensămintului, stabilește cu
claritate necesitatea realizării unei
evidențe reale a efectivelor de ani
male m fiecare gospodărie, unitate,
localitate și județ, obligativitatea de
clarării corecte in vederea înregis
trării tuturor animalelor, pentru
prevenirea oricărei abateri de la
normele stabilite. Declararea de că
tre o unitate socialistă, de stat sau
cooperatistă, a unui număr de ani
male mai mic‘decît cel real atrage
preluarea fără plată la fondul de
stat centralizat a animalelor nede
clarate, iar persoana vinovată de
încălcarea obligației de declarare va
suporta contravaloarea pagubei adu
se unității. De asemenea, declararea
unui număr mai mare de animale
decît cei deținut efectiv constituie
infracțiune și se pedepșește conform
legii. Iată de ce este de cea mai
mare importanță ca deținătorii de
animale să sprijine personalul ce
efectuează recensămîntul, precum și
organele de control trimise să veri
fice la fața locului realitatea datelor
declarate, pentru ca această acțiune
de mare importanță în dezvoltarea
acestui sector să se desfășoare în
cele mai bune condiții.
Acțiune de interes național, recen
sămîntul animalelor domestice tre
buie să se desfășoare în acest an la
un nivel calitativ superior. In acest
scop, Comisia centrală a întreprins
o serie de măsuri legate de reactua
lizarea, tipărirea și expedierea for
mularelor necesare, stabilirea între
gului personal care va participa la ac
țiunea de recenzare, organizarea in
struirilor necesare, delimitarea sec
toarelor, repartizarea pe localități a
cadrelor cu munci de răspundere și
altele. Dar reușita deplină a recensămîntului' animalelor depinde de
modul responsabil, exigent și compe
tent în care vor acționa factorii an
trenați în această importantă acțiu
ne. Cunoașterea exactă a efectivelor
de animale creează posibilitatea
conceperii și aplicării unor noi mă
suri tehnice și organizatorice, care
vor asigura un nou avînt în dezvol
tarea zootehniei românești.

De la Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Direcția drumurilor din Ministerul
Transporturilor și Telecomunicațiilor
comunică : datorită scurgerii de slo
iuri pe riul Olt. podul de vase de la
Islaz de pe DN 54 — Corabia —

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 11 ianuarie, ora 20 — 14 ianua
rie, ora 20. In țară : Vremea va fi ume
dă, mai ales în prima parte a interva
lului, iar cerul mai mult acoperit. Vor
cădea precipitații mai ales sub formă
de ploaie în regiunile sudice în pri
mele zile, cînd cantitățile de apă vor
putea depăși 15 litri pe metru pătrat
în 24 de ore, apoi numai sub formă de
ninsoare. în restul țării, precipitațiile
vor fi predominant sub formă • de nin
soare. Vîntul va prezenta intensi
ficări locale mai ales la munte și în

Turnu Măgurele a fost demontat.
Circulația este deviată pe drumul
județean Turnu Măgurele — Lun
ca — Izbiceni — Islaz, drum în în
tregime modernizat.

estul țării, unde va viscoli trecător ză
pada.
Temperatura va
continua să
crească la început în estul țării, dar va
începe să scadă in nord-vest. Minime
le vor fi cuprinse, în general, între mi
nus 8 și plus 2 grade, iar maximele
vor oscila între minus 5 șl plus 5 gra
de. mai ridicate la inceput, dar mai
coborîte spre sfîrșit. Pe alocuri se va
semnala polei. In București: Vremea
va'fi in general umedă, cu cerul aco
perit. Vor cădea precipitații mai ales
sub formă de ploaie in prima parte a
intervalului, apoi va predomina nin
soarea. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări de scurtă durată.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 3 și zero grade, cele ma
xime vor oscila între minus un grad și
plus 3 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
• In prima zi a turneului inter
național de handbal pentru junioare
de la Gliwice (Polonia), echipa
Viitorul Cluj-Napoca a întrecut cu
scorul de 20—8 formația poloneză
Junak Wroclawec. Intr-un alt joc,
echipa iugoslavă „Ingrag Hadzici" a
dispus cu 11—9 de formația T.S.C.
Weimar (R.D.G.).
• Marele Premiu al Academiei de
sport din Paris a fost atribuit pe
anul 1986 cunoscutului alpinist ita
lian Reinhold Messner, cel care a
reușit să escaladeze 14 vîrfuri
(inclusiv Everestul) de peste 8 000 m

cinema
• Stagiunea
cinematografică
de
iarnă: SCALA (11 03 72) — 8,30; 11;
13; 15; 17; 19,15
O Toate pînzele sus (seria I). Secre
tul epavei : LUMINA (14 74 16) — 8,30;
10.30; 12,30; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : TIMPURI NOI (15 6110) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara
Aurica :
GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15: 17; 19,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
® O lumină la etajul zece : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17: 19
• Mihai Viteazul : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 18,15
$ Cazul personal al judecătoarei
Ivanova : STUDIO (59 53 15) — 10; 12;
14,15; 16.30; 18,45
• Un oaspete la cină: LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Dacii : PROGRESUL (23 94 10) —
15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL
(16 29 17)
— 9; 11; 13; 15;
17 >19
• Liceenii : FLACARA (20 33 40) —
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ecaterina Teodoroiu : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Apașii : FESTIVAL (15 63 84) —
8,30: 10,30; 12,30; 15; 17; 19,15
• Acțiunea „Topolino" : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11; 13; 15; 17; 19

din munții Himalaia. Printre laureații anteriori se numără ciclista fran
ceză Jeannie Longo, tenismana ame
ricană Chris Evert-LIoyd și medicul
francez Jean-Louis Etienne.
• In vederea celei de-a 39-a edi
ții a Campionatelor mondiale de
tenis de masă, ce vor avea loc luna
viitoare la Delhi, Federația de spe
cialitate din R.P. Chineză a selec
ționat un lot de 19 sportivi în frunte
cu deținătorii titlurilor mondiale
Jiang Jialiang, Chen Longcan, Chen
Xinhua, Dai Lili, Geng Lijuan și He
Zhili.

• Potopul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18,15
• Pînă trece ploaia de toamnă :
BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Crăiasa zăpezii — 11; 13; 15, Pro
gram special pentru copii — 8,30; 17;
19 : DOINA (16 35 38)
• Superman : DACIA (50 35 94) —
9; 12; 15; 18
• Oliver Twist : FEROVIAR (50 51 40)
8.30; 11; 13; 15; 17; 19, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15: 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 8,30; 11; 13; 15;
17; 19
• Bagration : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 18
• Provocarea dragonului: GIULEȘTI
(17 55 46) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19
• Sînt timid, dar mă tratez : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Hangar 18 : VOLGA (79 71 26) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
0 Luptătorii din valea misterioasă :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
O Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
O Jandarmul se însoară : MIORIȚA
(14 27 14) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național
(14 71 71,
sala
mare): Gaițele — 10; Ioneștlt — 18;
(sala Amfiteatru): Poveste din Hol
lywood — 18,30; (sala atelier): Fata
din Andros — 10; D-ale carnavalu
lui — 14
• Opera Română (13 18 57): Inimă de
copil — 11; Albă ca zăpada și cel 7
pitici — 18

Pentru interzicerea totală
a experiențelor nucleare
Intr-un interviu acordat ziarului „LE DRAPEAU ROUGE“, președin
tele P.C. din Belgia, Louis Van Geyt, s-a referit pe larg la acțiunile
comuniștilor belgieni îndreptate spre oprirea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea unor măsuri concrete de dezarmare.,
„Forțele iubitoare de pace din ță
rile europene mici și mijlocii — se
arată în interviu — au sarcina să
folosească noile posibilități create
după întîlnirea la nivel înalt sovieto-americană din Islanda. Imediat
după intîlnirea de la Reykjavik și
apoi cu prilejul plenarei Comitetului
său central, din noiembrie 1986. P.C.
din Belgia a pus în atenție necesi
tatea intensificării eforturilor pentru
oprirea cursei înarmărilor, insistind
în primul rind asupra respingerii
participării la programul „războiul
stelelor", a „redeblocării" dosarului
eurorachetelor și asupra demilitari
zării economiei. De aceste trei temecheie se leagă de altfel altele două,
asupra cărora Biroul Politic al P.C.
din Belgia atrage atenția : elimina
rea armelor chimice și interzicerea
totală a experiențelor nucleare.
Referindu-se la chestiunea încetă
rii experiențelor nucleare, președin
tele P.C. din Belgia subliniază că
dintotdeauna comuniștii belgieni au
acordat acestei teme o importanță
deosebită. Actualitatea ei este cu atît
mai mare cu cît actuala adminis
trație americană s-a văzut constrînsă — sub efectul prelungirilor
succesive ale moratoriului sovietic
și al apelurilor presante de a i se
alătura, lansate mai ales de „Gru
pul celor șase" (state reprezentînd
toate continentele) și de întreaga
mișcare a nealiniaților — la o re
cunoaștere importantă : refuzul său
de a renunța la experiențe sau mă
car de a le suspenda decurge di
rect din „experiențele". esențiale
pentru dezvoltarea noilor tipuri de
arme nucleare și spațiale. Ceea ce
înseamnă totodată că o încetare to
tală a experiențelor ar prezenta o
piedică importantă în calea pregă
tirii „războiului stelelor".

Iată de ce conducătorii P.C. din
Belgia, ca și un mare număr de militanți ai săi au sprijinit „petițiile
unor personalități" în acest sens,
inițiativă organizată de grupuri de
acțiuni pentru pace stimulate de
comuniști și alți militanți progresiști.
Asemenea inițiative își au valoare i
lor și noi considerăm util ca ele să
continue atît timp cît datele pro
blemei rămin neschimbate de peste
un an. In plus, sîntem convinși că
această problemă va necesita o nouă
analiză, în cazul în care datele se
vor modifica, și este de conceput că
va trebui să reflecțăm atunci la ini
țiative sau forme de acțiune care
să asocieze mai strîns chestiunea' ex
periențelor cu „pachetul" obiective
lor prioritare ale luptei pentru pace
în Belgia și în Europa.
Astfel dorim să accentuăm impor
tanța celor trei probleme care figu
rează in prim planul preocupărilor
exprimate in rezoluția Plenarei C.C.
al P.C. din Belgia. Este necesar să
folosim din plin noile posibilități,
apărute mai ales după Reykjavik,
pentru o acțiune importantă a țări
lor mici și mijlocii din Europa îm
potriva participării la „războiul ste
lelor", pentru „redeblocarea" dosaru
lui eurorachetelor și pentru demili
tarizarea economiilor.
Forțele iubitoare de pace trebuie
să-și exercite influența asupra aces
tei dezbateri. Trebuie folosite și lăr
gite deschiderile ce s-au schițat în
ultimul timp. Forțele păcii au con
diții bune de acțiune și problemele
actuale lasă să se întrevadă că anul
1987 le va da prilejul să treacă din
nou la ofensivă, sigure de ele și hotărite să cîștige puncte" — se arată
in încheierea interviului.
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Biomasa in energetica mondială
Chiar și în epoca petrolului ieftin!
bioenergia are un potențial suficient
pentru a asigura necesitățile energe
tice. atit ale țărilor in curs de dez
voltare. cit și ale țărilor industria
lizate — se arată într-un studiu al
Institutului pentru resursele mondiale
(World Resources Institute) din
Washington, studiu dat publicității
în „Buletinul de informații" al aces
tui for.
Pentru mai mult de jumătate din
populația globului, se subliniază in
studiu, criza energiei nu s-a termi
nat. Pentru acești oameni, petrolul
devine tot mai mult un lux inacce
sibil. in pofida recentei reduceri a
preturilor. Biomasa — lemnul, plan
tele și reziduurile vegetale, precum
și deșeurile animale sl Industriale —
constituie sursa lor principală sau
exclusivă de energie.
„Volumul de mărfuri și servicii
din Europa occidentală ar putea fi
realizat și în țările în curs de dez
voltare dacă sursele de biomasa
existente ar fi folosite atît de efi
cient pe cit permit tehnologiile ac
tuale", se arată in studiu.
Energia biomasei joacă un rol
surprinzător de important în țările
industrializate, inclusiv în S.U.A.,
unde lemnul asigură 6 la sută din
consumul de energie, mai mult decît
centralele nucleare. în lumea a
treia, peste 40 la sută din producția
de
energie provine din biomasă,
lemnul reprezentînd peste jumătate
din biocombustibilii folosiți.
în cazurile in care biomasa este
utilizată fără a fi regenerată, con-

• Teatrul de operetă (14 80 11, la sala
mică a Teatrului Național) : BAiatul
și paiele fermecate — 10,30; Exame
ne, examene — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Se
cretul familiei Posket — 10,30; Io,
Mircea Voievod — 18; (sala Grădina
Icoanei. 11 95 44): Cîntec despre mine
insumi — 10,30; Menajeria de sticlă
— 18
• Teatrul Mic (14 70 81); Cerul înste
lat deasupra noastră — 10,30; Diavo
lul și bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Le
wis și Alice — 10.30;
Ana-Lla —
18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 10; Avea
două
pistoale cu ochi albi și negri — 18
• Teatrul „C. 1. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru): Floarea de cactus —
10; Brățara falsă — 18; (sala Studio) :
— EX — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Giulești,
18 04 85); Medalionul de argint — 11;
Arta conversației — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78): Gong **86 — 11;
Nimic despre elefanți — 18,30: (sala"
Victoria, 50 58 65): Bărbatul fatal —
19
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00): Micuța Dorothy
— 11; Pe sub cetini la izvoare — 18
• Teatrul „Ion
Creangă" (50 26 55)
Pinocchio — 10,30
• Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele — 10; 15; 18,30
• Studioul
de
teatru I.A.T.C.
(13 72 59): Asta-i ciudat — 18,30
• Teatrul Evreiesc de Stat (20 39 70) :
Cum se cuceresc femeile — 11

secințele pot fi însă devastatoare,
perpetuînd și sporind sărăcia pe
măsura dispariției pădurilor și de
gradării solurilor, ducind la pierde
rea diversității biologice și la mo
dificări climatice.
în ce privește
colectarea biomasei, aportul uman
direct este considerabil : in unei'țări, femei și copii petrec 100 pînă
la 300 zile pe an strîngînd lemne de
foc.
In unele zone urbane. în medie
20—40 la sută din veniturile băneșii
sînt cheltuite pentru cumpărarea de
lemne și cărbune. Poluarea aerului
din încăperi ca urmare a combus
tiei ineficiente a lemnului constituie
una din marile probleme ale sănătă
ții publice in mulie1 pairii ale lumii.
Cheia viitorului, bioeruțrgiei constă
în strategiile care integrează obiective
multiple, răspund necesităților uma
ne și iau în considerare factorii efi
cienței energetice, protecției ecolo
gice, efectele asupra sănătății și cele
economice. Studiul face, intre altele,
următoarele recomandări in ce pri
vește viitorul bioenergiei : tehnolo
giile de producție și conversie care
furnizează combustibili de calitate
superioară trebuie ameliorate, pen
tru a se putea reduce importurile de
combustibil și repercusiunile asupra
mediului ambiant. Această strategie
va oferi o alternativă pe termen,
lung la resursele limitate de petro!
și va contribui, implicit. Ia ri
dicarea nivelului de trai în țările
in curs de dezvoltare, cît și j în cele
industrializate ; proiectele bioenergetice vor trebui inițiate și înfăp
tuite. de regulă, de grupuri locale.
Experiența atestă că inițiativele lo
cale. cu o asistentă tehnică modestă,
au adeseori mai mult succes decît
programele de anvergură, mai bine
finanțate ; rețelele regionale de in
formații și servicii contribuie la con
centrarea cercetărilor și încurajează
participarea organizațiilor locale ;
planificatorii în domeniul energiei
din țările în curs de dezvoltare tre
buie să integreze într-un singur
complex programele privind folosi
rea apelor, energia, sănătatea publi
că, mediul ambiant și agricultura și
să stimuleze populația să participe
la realizarea potențialului bioener
getic ; agențiile care se ocupă cu
asistența financiară internațională,
precum și instituțiile de credit tre
buie să privească în perspectivă re
centul declin al preturilor la petrol
și să-și intensifice sprijinul pe ter
men lung pentru agrosilvicultură,
selecționarea arborilor și animalelor,
dezvoltarea de varietăți îmbunătăți
te, tehnologii de conversie la scară
redusă, precum și alte activități
bioenergetice deosebit de promiță
toare prin consecințele lor pe plan
financiar și ecologic.
„Pentru lumea industrializată ale
gerea este simplă : să cheltuiască acum sume relativ modeste pentru fi
nanțarea programelor bioenergetice si
a altor activități de dezvoltare a ță
rilor lumii a treia sau să cheltuiască
mai tîrziu sume mult mai mari în
eforturi de salvare a fondului fores
tier mondial și de oprire a degradă
rii solurilor" — se arată în încheie
rea studiului.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
*

*

• ROBOȚI LA DISPOZIȚIA
ELEVILOR. In Bulgaria, Institutul de
cibernetică și robotică, de pe lîngă Acade
mia bulgară de științe, a pus la punct, cu
concursul Ministerului Educației și al Com
binatului de tehnică medicală, o întreagă
familie de roboți și dispozitive pentru ate
liere flexibile de fabricație. Destinate șco
lilor, mai precis familiarizării elevilor cu
„uneltele viitorului", aceste mecanisme sînt
comandate cu ajutorul unor microcalcula
toare. Familia de roboți se compune dintr-un robot antropomorf școlar, ROBCO-Ol,
cu 6 grade de libertate ; un alt robot antro
pomorf școlar, ROBCO 10 RU, cu sistem de
comandă cu microprocesor încorporat ; o
freză automată comandată de un calcula
tor personal ; un alt robot cu numai două
grade de libertate, ROBCO 111. Din fami
lia roboților pentru uzul școlarilor mai fac
parte, totodată, un robot cu elemente de
inteligentă artificială, cît șl un robot an
trenat manual, destinat elevilor din clasele

mai mici. întreaga gamă de „material di
dactic" pentru robotică se fabrică la Uzi
na de aparate electromedicale și la Insti
tutul de cibernetică și de robotică din
Sofia.

• ALIANȚĂ MODERN-ANTIC,
mai precis, tehnici ultramoderne folosite
pentru multimilenara scriere chineză. Prin
tre realizările remarcabile ale anului re
cent încheiat, in China se înscrie și un
nou sistem de fotocompunere pentru carac
terele scrierii chineze. Noul sistem de foto
compunere destinat tipografiilor îmbină fo
losirea tehnicii de calcul și a tehnicii laser,
ceea ce permite punerea automată în pagi
nă, dar și formatizarea articolelor, subli
nierilor și tipărirea propriu-zisă a textelor.

• ACȚIUNEA SELENIU. In U1‘
timii ani, în Finlanda, paralel cu lansarea
pe piață a numeroase preparate farmaceu
tice pe bază de seleniu, a fost declanșată
o adevărată campanie de introducere a se-

leniului în compoziția îngrășămintelor fo
losite in agricultura țării. Aceste măsuri
au pornit de la constatarea îngrijorătoare
că populația asimilează zilnic doar 30 mi
crograme de seleniu, față de 50—200 micro
grame, cît reprezintă nivelul normal. Scă
derea aportului de seleniu se explică prin
faptul că, în țările scandinave, solurile sint
sărace în acest element, aciditatea lor spo
rită din ultima vreme accentuînd și mai
mult acest deficit. Or, o serie de rapoarte
de cercetare din domeniul sănătății publice,
efectuate în Finlanda, au relevat că atît
maladiile canceroase, cît și cele ale vase
lor coronariene pot fi combătute prin adaos
de seleniu, cel puțin în cazul acelor per
soane care prezintă un pronunțat deficit
din această substanță. Ca atare, s-a adop
tat măsura ca toate îngrășămintele desti
nate agriculturii să fie îmbogățite cu se
leniu, sporindu-se astfel nu numai conți
nutul de selenijl din sol, dar și asimilarea
lui de către plante. Potrivit estimărilor,
această metodă a avut ca rezultat dublarea

consumului de seleniu atît In rîndul popu
lației, cît și al animalelor. Specialiștii fin
landezi estimează că efectele pozitive asu
pra sănătății publice se vor constata peste
cîțiva ani. Un prim efect al noii metode de
asimilare a seleniului pe cale naturală s-a
și produs : în ultimul an a scăzut conside
rabil vînzarea de preparate farmaceutice
destinate aceluiași scop.
Pînă în prezent, Finlanda este unica țară
din lume care a încercat această metodă
de sporire a conținutului de seleniu din sol.
Măsuri asemănătoare se preconizează însă
și în alte țări scandinave, o alternativă pu
țind fi cea a pulverizării pe ogoare a se
leniului.

• OGLINZI - LA CENTRIFU
GĂ. Realizarea prin tehnicile convențio
nale a unor oglinzi din ce in ce mai mari,
necesare telescoapelor. este pe cît de ane
voioasă pe atît de costisitoare. Tocmai pen
tru înlăturarea acestor inconveniente, spe

cialiști ai observatorului „Steward", din Arizona, au pus la punct o nouă tehnică de
fabricație. Pentru a imprima sticlei forma
parabolică dorită, ei se folosesc de forța
centrifugă. Sticla ce urmează să fie topită
se așază pe o formă, un fel de tipar, în
tr-un cuptor, care, la rîndul Iui, este am
plasat pe un platou care se poate roti cu
8 rotații pe minut. Sticla topită, capătă ast
fel, sub efectul forței centrifuge, o formă
parabolică pe care o păstrează și după ră
cire. O ultimă operație la care se supune
sticla este cea de șlefuire. Avantajele noii
metode ? O considerabilă economie de sti
clă, întrucît, pornind de la un tipar apro
piat de forma dorită, pentru realizarea
oglinzii este suficient un strat foarte sub
țire de sticlă. De notat că rezistența oglinzii
este asigurată de o structură tip „fagure
de miere" pe fața nereflectantă a acesteia.
Prin noua metodă, sticla se răcește mai ra
pid și fără să se dezvolte tensiuni interne,
iar la lustruire se ciștigă timp, deoarece
oglinda obținută este foarte apropiată de
forma finală. Așadar, noua metodă, apli

cată pînă acum doar experimental, deschi
de perspectiva fabricării unor oglinzi de
mari dimensiuni, la preț redus și într-un
răstimp mai scurt.

• „CHIPUL" VASELOR DE
SÎNGE. O nouă metodă de examinare,
cu ajutorul razelor X a vaselor de sînge a
început să se aplice în R.F.G. Uh calcula
tor prelucrează radiografia obținută, făcînd
să nu apară pe ecran elementele nesemni
ficative pentru analiză, cum ar fi oasele
sau organele. Astfel, vasele de sînge urmă
rite apar cu toată claritatea pe ecran. Pe
baza imaginilor obținute, medicul stabileș
te deîndată tratamentul, ceea ce, în cazul
unei embolii, bunăoară, poate salva viața
pacientului. Cît privește suferinzii cu
o circulație periferică proastă, cei cu „pi
cioare de fumător" sau cu alte tulburări
de circulație, aceștia nu mai trebuie spita
lizați pentru efectuarea analizelor, tocmai
grație noii metode de investigație.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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întărirea păcii și securității in Europa
-o cerință stringentă
Declarații ale unor lideri politici

RELATĂRI Șl-COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE
Politica fermâ, propunerile și acțiunile concrete ale
României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, con
sacrate realizării dezartnării, în primul rind a celei
nucleare, instaurării păcii și soluționării tuturor con
flictelor dintre state pe calea tratativelor, dezvoltării
colaborării între popoarele lumii — continuă să fie
reflectate de ziare și reviste, de agenții de presă, de

Reflectînd
conținutul
mesa
jului adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu întregului nos
tru popor cu prilejul Anului Nou,
ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO“
reliefează hotărîrea României de
a-și întări conlucrarea cu toate ță
rile socialiste, cu toate popoarele
și țările pentru afirmarea fermă a
politicii de dezarmare, de co
laborare și securitate internațio
nală, pentru o lume fără arme și
fără războaie. în context, se arată
că România a salutat și sprijină
propunerile Uniunii Sovietice pri
vind lichidarea, în mai multe
etape, pînă in anul 2000, a tuturor
armelor
nucleare,
considerînd
necesar să se realizeze, cît mai
curind posibil, înțelegeri cores
punzătoare, care să deschidă calea
lichidării armelor nucleare și re
ducerii substanțiale a armelor con
venționale.
Ziarul cehoslovac pune în evi
dență, totodată, realizările obți
nute de oamenii muncii din Româ
nia pe calea dezvoltării eco
nomico-sociale a țării. Se ara
tă, de asemenea, că tovarășul
Nicolae Ceaușescu a pus accentul
pe necesitatea realizării în cele
mai bune condiții a importante
lor obiective cuprinse în planul și
programele pe anul 1987. In acest
cadru, este relevată preocuparea
pe care trebuie să o constituie —
— după cum arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — dezvoltarea
cooperării economice internațio
nale, a colaborării în C.A.E.R. pe
baza Programului complex al pro
gresului tehnico-științific, pînă in
anul 2000.
Sub titlul „Nicolae Ceaușescu își
exprimă speranța în realizarea
dezarmării", ziarul mozambican
„NOTICIAS" relevă
aprecierea
președintelui Nicolae Ceaușescu că .
trebuie făcut totul pentru ca anul
1987 să fie un an in care să se
treacă hotărît de la declarații • la
fapte concrete de dezarmare.
România — scrie ziarul mozambi
can, relatînd conținutul mesajului
de Anul
Nou al
președintelui
Nicolae Ceaușescu — apreciază că
este posibil ca in acest an să se
ajungă la un acord in problema
rachetelor cu rază medie de ac
țiune in Europa. Președintele
Nicolae Ceaușescu — subliniază
„Noticias" — s-a pronunțat pentru
cooperare cu toate popoarele și ță
rile lumii, cu forțele iubitoare de
pace de pretutindeni pentru o po
litică de dezarmare, pentru înțe
legere și largă colaborare, pentru
securitate internațională, pentru o
lume fără arme și fără războaie.
Ziarul venezuelean „EL NAC1ONAL“, referindu-se la politica de
pace a României, la faptul că țara
noastră militează cu consecvență
pentru dezarmare, pune în evidență
decizia unilaterală, adoptată anul
trecut, prin “votul unanim exprimat
de întregul popor în cadrul refe
rendumului național din 23 noiem
brie, de a trece la reducerea cu 5
la sută a efectivelor, armamentelor
și cheltuielilor militare. Este sub
liniat faptul că această hotărîre a
fost luată de către România chiar
în anul declarat de către Organi
zația Națiunilor Unite „An Inter
național al Păcii".
Făcînd o incursiune în istorie,
autorul
amintește
că
Româ
nia, care a cunoscut efectele
războiului, a luptat pentru liber
tatea sa și a altor țări, contribuind
la scurtarea cu 200 de zile a ulti
mului război mondial.
România evidențiază că intere
sele vital? ale tuturor popoarelor
cer încetarea și interzicerea cît mai
grabnică a tuturor experiențelor
nucleare ; aceasta ar marca o con
tribuție de excepțională impor
tanță la destinderea internațională
și creșterea încrederii intre state,
subliniază agenția T.A.S.S.
România, arată agenția, salută și
sprijină pe deplin propunerea so
vietică privind începerea neîntîrziatâ de tratative de mare amploa
re privind încetarea totală a ex
periențelor nucleare.
România se pronunță pentru în
cetarea totală a experiențelor nu
cleare ca prim pas în direcția de
zarmării nucleare totale, eviden
țiază la rîndul său CHINA NOUA.
România a subliniat și subliniază
în permanență că înlăturarea pe
ricolului unei catastrofe nucleare
impune, ca o primă măsură, de
cea mai mare stringență, sistarea
tuturor experiențelor cu arme nu
cleare.
Se menționează, totodată, că Româ
nia socialistă, așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, va con
tinua să desfășoare aceeași activi
tate neobosită, sub toate formele și
prin toate mijloacele, pentru a se
ajunge la măsuri concrete, reale
de dezarmare.
Sub titlul „Participare activă la
schimburile economice internațio
nale", revista britanică „FOCUS ON
ROMANIA" a publicat un articol
in care se evidențiază că în anii
socialismului
România, țară cu
tradiții valoroase in ceea ce pri
vește teoria și practica schimburi
lor economice internaționale, și-a
adus o contribuție valoroasă la
identificarea modalităților de re
zolvare a problemelor economice
mondiale importante. în opinia
Partidului
Comunist
Român
și a secretarului său general,
Nicolae Ceaușescu. participarea la
diviziunea internațională a muncii.

posturi de radio și televiziune de pe diferite meridiane
ale globului.
Sînt înfățișate, de asemenea, realizările dobîndite în
dezvoltarea economico-socială a țării noastre în anii
devenirii sale socialiste, cu precădere în perioada cu
noscută pretutindeni în lume sub numele „Epoca
Nicolae Ceaușescu".

la circuitul economic al bunurilor
materiale, în condițiile creșterii
interdependenței economiilor na
ționale, este pe de o parte o con
diție a progresului tehnico-economic al tuturor statelor participante,
iar pe de altă parte o pîrghie care
ajută la consolidarea climatului
constructiv de colaborare și pace,
subliniază publicația. în continuare
se
arată că
președintele
Nicolae Ceaușescu a evidențiat nu
o dată că schimburile economice,
colaborarea economică internațio
nală, cooperarea în producție și
exportul sînt indispensabile dez
voltării.
în cele peste patru decenii ale
construcției
economice socialiste
— se spune în articol — producția
industrială a României a crescut
de peste 100 de ori, iar cea agri
colă de peste șapte ori. S-au dez
voltat, de asemenea, și alte sec
toare ale vieții economico-sociale
— comerțul, turismul, știința, edu
cația etc.
în perioada 1950—1965, volumul
comerțului exterior a crescut de
4,8 ori și în perioada 1965—1985 de
peste 9 ori, cînd s-au înregistrat
cele mai înalte ritmuri de creștere
din istoria țării. Ca rezultat al dez
voltării dinamice a economiei
românești, al succeselor înregistra
te în industrializarea țării, au avut
loc modificări importante în struc
tura schimburilor comerciale exter
ne, în special a exportului. Româ
nia și-a făcut o permanentă preo
cupare din promovarea cooperării
economice ca formă avansată a re
lațiilor economice internaționale.
Importante obiective economice
în diferite țări din lume au fost
construite de România în cooperare
cu țările-gazdă, arată revista bri
tanică, subliniind : Plasînd în mod
constant în centrul relațiilor sale
economice externe dezvoltarea co
merțului cu țările socialiste, co
laborarea economică în cadrul
C.A.E.R.. România acordă o aten
ție deosebită intensificării schim
burilor comerciale cu țările In curs
de dezvoltare și cu alte state ale
lumii, indiferent de sistemul lor
social-economic.
Aria geografică a schimburilor
economice externe ale României
s-a lărgit considerabil în anii con
strucției socialiste, numărul parte
nerilor
economici
ridicîndu-se
acum la peste 150. Aceasta reflectă
politica economică fermă a Româ
niei de largă deschidere spre toate
regiunile și țările lumii.
în relațiile cu celelalte state,
Republica Socialistă România se
călăuzește după principiile respec
tului reciproc și respectului suve
ranității altor națiuni și promovea
ză soluționarea pașnică și negociată
a tuturor problemelor internațio
nale, subliniază revista malayeziană „THE DIPLOMAT". Revista evidențiază relațiile dintre România
și Malayezia, care au cunoscut o
creștere substanțială în ultimii
ani datorită și schimbului de
vizite la nivel înalt — vizita în
Malayezia, în 1982, a președintelui
Nicolae Ceaușescu și vizita la Bucu
rești, în 1983, a primului ministru
al Malayeziei. Este relevată, tot
odată, colaborarea în plan eco
nomic între cele două țări.
în articolul intitulat „România
— progres economic și relații
externe", însoțit de ' fotografiile
președintelui Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu, revista
scrie în continuare : România a
înregistrat importante progrese în
domeniile economic, social și teh
nologic în condițiile politicii de
dezvoltare multilaterală și ale con
ducerii dinamice și clarvăzătoare
exercitate de Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele țării.
Din 1965, de cînd Nicolae Ceaușescu
a fost ales la conducerea ță
rii. s-au elaborat și înfăp
tuit programe concrete de dezvol
tare a națiunii în domeniile știin
țific, al educației, culturii și alte
sfere de activitate, subliniază re
vista, relevînd apoi că, în baza re
zultatelor obținute pînă în pre
zent, România își planifică dezvol
tarea economică viitoare.
RADIODIFUZIUNEA GUINEEZA
a evidențiat, într-o, emisiune con
sacrată țârii noastre, principalele
direcții ale politicii externe româ
nești consacrate edificării unei
lumi fără războaie și fără arme,
în care popoarele să trăiască și să
se dezvolte în condiții de pace, să
colaboreze în favoarea progresului
umanității. A fost evidențiat, în
context, sprijinul acordat de Româ
nia poporului guineez în domeniile
economic, tehnico-științific și cul
tural.
De asemenea, au fost reliefate
succesele obținute de poporul ro
mân în diferite sectoare economi
ce, în realizarea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al Partidului
Comunist Român și a obiective
lor stabilite pentru primul an al
actualului cincinal. S-a relevat,
astfel, că s-au realizat o impor
tantă creștere a venitului național,
sporirea eficienței economice, a
productivității muncii, subliniindu-se, de asemenea, puternica dez
voltare cunoscută de știință și învățămînt, factori determinant în
ridicarea pe noi trepte de civili
zație a țării.
Ziarul „THE TIMES OF INDIA"
marchează împlinirea a 68 de ani

de la făurirea — la 1 Decembrie
1918 — a statului național unitar
român. După ce evocă condițiile
istorice care au precedat actul
istoric al marii Uniri din 1918,
ziarul indian pune în evidență at
mosfera de entuziasm și deplin
consens ale românilor din cele trei
provincii istorice cînd s-a hotărît
— în cadrul unor adunări democra
tice — unirea Transilvaniei cu
România. Unirea Transilvaniei cu
România — subliniază ziarul —
demonstrează cu putere că forma
rea statului național .unitar român
este realizarea istorică a întregu
lui popor român.
Formarea statului unitar național
român — la 1 Decembrie 1918 — a
fost, ca toate marile realizări din
lunga și frămîntata istorie a aces
tui popor, rezultatul eforturilor șl
sacrificiilor întregii națiuni, obți
nut prin propriile forțe și mijloa
ce — se arată în încheierea arti
colului.
Un articol publicat de ziarul
„CORREIO BRAZILIENSE" mar
chează împlinirea a 2 500 de ani de
la primele lupte ale dacilor pen
tru independență națională și a 600
de ani de la urcarea pe tron <a
domnitorului Mircea cel Mare. Ar
ticolul subliniază contribuția vieții
spirituale românești la tezaurul
culturii universale.
Evidențiind că rezultatele de an
samblu în domeniile dezvoltării
economice a României pe anul 1986
sînt pozitive, ziarul cehoslovac
„PRACE" relevă că țara noastră a
obținut o recoltă-record de cereale,
iar producția industrială a sporit
cu 7 la sută. Se arată, apoi,
că planul pe acest an pre
vede noi creșteri cantitative și ca
litative ale activității economice,
sporirea în continuare a venitului
național, subliniindu-se că se va
acționa pe mai departe pe linia or
ganizării științifice a producției.
în anul 1987, din fondurile sta
tului în România vor fi construi
te 150 000 de apartamente, acesta
fiind cel mai mare spor în ce pri
vește construcția de locuințe reali
zat în întreaga istorie a țării, evidențlază agenția T.A.S.S. 20 000
de apartamente — se arată — vor
fi realizate în mediul rural și vor
fi destinate specialiștilor de la
sate. în continuare, se subliniază
că se modifică și înfățișarea ca
pitalei României, unde anul aces
ta se vor muta în case noi aproape 40 000 de familii, în dife
rite cartiere ridicîndu-se noi
blocuri de locuințe. în prezent —
arată agenția — peste 80 la sută
din populația României locuiește
în case construite în anii puterii
populare ; lucrări de construcții și
amenajări de locuințe se desfășoa
ră în 237 de orașe și 2 500 de sate,
acordîndu-se o mare atenție și spo
ririi gradului de confort al apar
Potrivit
hotărîrilor
tamentelor.
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, în România
se vor construi în cincinalul 1986—
1990 peste 725 000 de apartamente,
relevă agenția sovietică.
Sub titlul „Pe pământurile Bă
răganului", ziarul sovietic „PRAV
DA" a publicat un reportaj în care
evidențiază transformările socialeconomice din comuna Grindu,
succesele obținute de cooperativa
agricolă de producție din localita
te în domeniul zootehnic, recolte
le mari realizate la culturile ce
realiere și tehnice.
într-o altă relatare, același ziar
a informat despre activitatea edi
torială din România, remarcînd
dezvoltarea acesteia în ultimii ani
și interesul crescind manifestat de
cititorii români față de capodo
perele literaturii naționale și uni
versale, clasice și contemporane.
Agenția A.D.N. din R.D. Germa
nă a prezentat pe larg activitatea
tinerilor brigadieri și constructori
membri ai Uniunii Tineretului Co
munist pe șantierul de amenajare
a rîului Dîmbovița. Barajul ridi
cat — se arată — va forma cel mal
mare lac artificial din București ;
nivelul apei crește in fiecare lună
cu aproximativ un metru șl în
primăvara anului viitor „Lacul
Morii" va avea o capacitate de 20
milioane metri cubi de apă.
Agenția CHINA NOUĂ sublinia
ză că în România a crescut media
de viață, de la 45 de ani în 1940
la 71—72 de ani la sfîrșitul anilor
’80, creșterea datorîndu-se îmbu
nătățirii condițiilor de trai și func
ționării unui sistem de asistență
medicală la nivel național. în pre
zent — se arată, în continuare —
există în România aproximativ 450
spitale,
550 clinici,
mii de
dispensare medicale. în spitale
lucrează zeci de mii de medici
și sute de mii de cadre sanitare,
care asigură asistența medicală
chiar și pentru populația din satele
și orașele cele mai îndepărtate.
TELEVIZIUNEA MEXICANA a
prezentat în emisiunile sale co
mentarii evidențiind remarcabilele
realizări obținute de poporul ro
mân în anii edificării noii socie
tăți, însoțite de imagini edificatoa
re ce prezintă noua înfățișare a
patriei noastre. Au fost prezentate
filme
documentare
înfățișînd
România și ca țară care oferă mul
tiple posibilități de petrecere a
timpului liber, ca țară a turismu
lui.
(Agerpres)

calea dialogului Est-Vest. El și-a ex
primat, totodată, îngrijorarea în le
gătură cu sporirea arsenalelor mili
tare, care provoacă tensiuni și con
flicte în lume, constituind, în același
timp, o frină in calea dezvoltării.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — în
tr-o alocuțiune, rostită în fața corpu
lui diplomatic acreditat la Varșovia,
Vojciech Jaruzelski, prim-secretar al
C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, a rea
firmat hotărîrea țării sale de a par
ticipa activ la căutarea unor mijloa
ce și căi tot mai accesibile, care să
contribuie - la încetarea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, la
crearea condițiilor propice dialogului
și încrederii reciproce între state.
Vorbitorul, relatează agenția P.A.P.,
s-a pronunțat totodată pentru rea
lizarea deplină, echilibrată a preve
derilor Actului ' final de la Helsinki.

BONN 10 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de
presă, președintele P.S.D. din R. F.
Germania, Willy Brandt, a arătat că
în prezent pentru R.F.G. nu există
altă opțiune decît politica de întă
rire a păcii și securității , europene.
Politica
pașnică, a arătat Willy
Brandt, și-a demonstrat viabilitatea.
Țara are nevoie de relații Est-Vest
care să se întemeieze pe bună veci
nătate, pe reducerea armamentelor
în Europa, pe cooperarea economică
și culturală intensă.

BONN 10 (Agerpres). — Cu prile
jul primirii șefilor misiunilor diplo
matice acreditați la Bonn, președin
tele R.F.G., Richard von Weizsaecker,
s-a pronunțat pentru întărirea rolu
lui Națiunilor Unite ca instrument al
păcii, subliniind că forumul mondial
este cadrul în care toate statele pot
și trebuie să acționeze pentru menți
nerea păcii, relatează agenția D.P.A.
Președintele R.F.G. a relevat, de
asemenea, că în interesul menținerii
păcii este necesar să fie continuată

La rîndul său, Johannes Rau,
candidat din partea Partidului So
cial Democrat la postul de cance
lar al R.F.G., s-a pronunțat pentru
eliminarea deplină din Europa a ra
chetelor cu rază medie ‘de acțiune
ale S.U.A. și U.R.S.S., pentru reali
zarea de pași concreți în sfera
dezarmării.

Congresul Partidului Socialist Democratic Italian
asupra activității desfășurate de
P.S.D.I. de la ultimul congres pînă
în prezent a fost prezentat de secre
tarul general al partidului, Franco
Nicolazzi, transmite agenția A.N.S.A.

ROMA 10 (Agerpres). — Sîmbătă
au început, la Roma, lucrările celui
de-al XXI-lea Congres al Partidului
Socialist Democratic Italian, forma
țiune ce face parte din coaliția gu
vernamentală din Italia. Raportul

Norvegia se pronunța împotriva
militarizării Cosmosului
a relevat că Norvegia susține pro
punerile referitoare la interzicerea
totală a experiențelor cu arma nu
cleară și reducerea cu 50 la sută a
armamentelor strategice, precum și
cu privire la eliminarea totală din
Europa a rachetelor cu rază medie
de acțiune, paralel cu diminuarea ar
mamentelor nucleare tactice.

OSLO 10 (Agerpres). — Norvegia
se pronunță împotriva programului
american cunoscut sub numele de
„Inițiativa de apărare strategică", a
declarat ministrul norvegian al apă
rării, Johan Jorgen Holst.
Referindu-se la poziția țării sale
în probleme ale dezarmării — rela
tează agenția T.A.S.S. — vorbitorul
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POZIȚIE. Comisia Pieței comune nu va accepta concesii substan
țiale pentru a evita un război coImercial cu S.U.A., a declarat pur
tătorul de cuvînt al C.E.E., Hugo
Paemen. El a negat în acest fel o
I serie de știri potrivit cărora Pia
ța comună ar accepta să renunțe la
o serie dintre pretențiile sale coImerciale în negocierile care vor avea
loc la sfîrșitul acestei luni la Bru
xelles. Pe de altă parte, oficialități
ale C.E.E. au declarat că, dacă
I aceste negocieri vor eșua, în rela
țiile dintre cele două părți va iz
bucni o situație de criză.
I
DECIZIE. Printr-un decret sem
nat de ministrul italian al comer
țului exterior a fost suspendată
I realizarea oricăror noi investiții ale
Italiei în Africa de Sud — s-a
anunțat oficial la Roma. Prin
această decizie — se precizează —
I devin operaționale în Italia măsu
rile adoptate în septembrie anul
trecut de Consiliul ministerial al
I Pieței comune, în intenția de a de
termina autoritățile de la Pretoria
să renunțe la politica de apartheid.
I
PROPUNERE. Ministrul filipinez
al apărării, R. Ileto, a propus o re
ducere progresivă a efectivelor tru
pelor guvernamentale și ale forțe
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lor de opoziție din țară. El a arătat
că propunerea va fi prezentată
Frontului Unit Democratic (princi
pala grupare de opoziție din țară)
cu care guvernul desfășoară în pre
zent negocieri.
TAXA. De la 1 ianuarie a.c. în
toate țările C.E.E. a intrat în vi
goare T.V.A. (Taxa pe Valoare
Adăugată). O parte, reprezentând
1.4 la sută din încasările provenind
din aplicarea T.V.A. asupra mărfu
rilor esâfe vărsată în bugetul Pieței
comună:
DENAȚIONALIZARE. Continuîndu-și acțiunea de denaționalizare a
unor sectoare importante ale econo
miei țării, guvernul britanic a pus
în vînzare către particulari compa
nia aeriană „British Airways". Este
ultima mare acțiune de acest gen
inițiată de cabinetul Margaret
Thatcher, după denaționalizarea
marilor companii de stat „British
Telecom" și „British Gas", precum
și a altor numeroase firme mai
mici.
NOI CIOCNIRI IN LIBAN. In

ultimele 24 de ore, Aeroportul In
ternațional din capitala Libanului
a fost închis din nou, traficul fiind
suspendat. Mai multe obuze au
explodat în perimetrul aeroportului.

In Nicaragua a intrat in vigoare noua constituție
ganizată cu acest prilej, D. Ortega,
după ce a salutat înfăptuirea acestui
act istoric, a subliniat că din cauza
situației create de forțele din afară,?
care luptă împotriva revoluției san
diniste, în Nicaragua va rămîne în
vigoare starea de urgență. El a sub
liniat că este nevoit să recurgă la
această măsură pentru a menține
securitatea țării. Totodată, vorbito
rul a reafirmat vocația de pace a gu
vernului sandinist și s-a pronunțat
pentru normalizarea relațiilor cu
Statele Unite. El a reafirmat dorința
țării sale de a acționa în direcția în
făptuirii păcii în America Centrală.

MANAGUA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a semnat tex
tul noii constituții a țării, care mar
chează instituționalizarea democra
tică a revoluției sandiniste — trans
mit agențiile Prensa Latina și Chi
na Nouă. La festivitate au participat
reprezentanți ai unor țări latinoamericane. Textul constituției fusese
adoptat de Adunarea Națională, la
19 noiembrie anul trecut. In cele 202
articole ale constituției sînt înscrise
principalele trei principii ale țării, și
anume pluralismul politic, statutul
de nealiniere și economia mixtă.
Luînd cuvîntul la festivitatea or-

Poziții privind căile de soluționare
a conflictului din Ciad
PARIS 10 (Agerpres). — Algeria
speră că problema ciadiană va fi
rezolvată prin dialog și nicidecum
prin confruntare — a declarat, la
Paris, Ahmed Taleb Ibrahimi, mi
nistrul algerian de externe, după o
întrevedere cu președintele Franței,
Franțois Mitterrand.
Conflictul ciadian — a continuat
vorbitorul citat de A.F.P. — trebuie
să primească o soluție africană ba
zată pe principiile Organizației Uni
tății Africane, adică ținind seama
de realitatea că „problema ciadiană
îi privește pe ciadieni și că ea tre
buie reglementată în cadrul recon
cilierii naționale, de către un gu
vern de uniune națională". Orice so
luție, a adăugat ministrul algerian,
trebuie să includă retragerea tutu
ror trupelor străine din Ciad.
TRIPOLI 10 (Agerpres). — Marea
Jamahirie Arabă Libiană Populară

Socialistă este de acord cu propune
rea algeriană ca problema Ciadului
să fie rezolvată într-un cadru afri
can, sub egida Organizației Unității
Africane — a anunțat un purtător de
cuvînt al Biroului de Legături Ex
terne.
Această dorință, a arătat purtăto
rul de cuvînt, este dictată de năzu
ința de a se realiza stabilitatea în
Ciad pe cale pașnică, prin reconci
liere națională, care exclude un
amestec imperialist din afară, trans
mite agenția ANSA, citată de
T.A.S.S. și A.F.P.

PARIS. Franța a trimis în Ciad o
delegație militară și diplomatică în
scopul examinării situației create ca
urmare a extinderii conflictului ar
mat și pentru studierea problemei
sporirii ajutorului militar acordat
autorităților de la N’Djamena.

Un nou act agresiv al rasiștilor sud-africani
împotriva Angolei
LUANDA 10 (Agerpres). — Fap
tul că regimul ■ rasist de la Pretoria
continuă să întreprindă acțiuni agresive în țările vecine, după bunul
lui plac, este confirmat de un nou
raid sud-african pe teritoriul Angolei< După cum informează agenția
U.P.I., care citează agenția angoleză
ANGOP, militari sud-africani au
pătruns pe teritoriul angolez pentru
a depista membri ai Organizației Po

Totodată
palatul
prezidențial
Baabda, situat la 9 km de Beirut,
a fost ținta unor obuze de artilerie
de mare distanță. O persoană a
fost rănită și s-au înregistrat pa
gube materiale.
EXCEDENT. La Bonn s-a relevat că balanța comercială a R.F.G.
s-a încheiat în 1986 cu un excedent
de 50 miliarde de dolari.
SCRISOARE. Ministrul afacerilor externe al Egiptului, Ahmed
Esmat Abdel Meguid, a transmis
secretarului
general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, o scri
soare prin care propune lansarea
unor convorbiri la o dată apropiată
în vederea pregătirii unei conferințe internaționale asupra teroris
mului, sub toate aspectele și for
mele sale.
SENTINȚA. Doi membri ai organizației teroriste „Brigăzile roșii" —
Barbara Balzerani, unul dintre ultimii „șefi" ai grupării, și Gianni
Pelosi — au fost condamnați de
Tribunalul din Roma la închisoare
pe o perioadă de șase ani și șase
luni, sub acuzația de participare la
bandă armată și deținere de arme.
VIOLENȚA ÎN ULSTER. In Ir
landa de Nord situația rămîne ten
sionată ca urmare a acțiunilor gru
părilor extremiste, prima victimă
din acest an fiind un ofițer de po
liție în rezervă, care și-a pierdut
viața din cauza exploziei unei bom
be. în cursul anului 1986, atacurile
teroriste din Ulster s-au soldat cu
moartea a 62 de persoane.

porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.). Surse angoleze au re
levat că mai mulți soldați sud-afri
cani au fost anihilați, iar două eli
coptere inamice au fost doborîte.
Raidul a fost confirmat de auto
ritățile Africii de Sud, care au re-,
cunoscut că trei militari sud-africani
au fost uciși pe teritoriul Angolei —
informează U.P.I.

Rigorile iernii
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ROMA. — De la nord la sud,
Italia este cuprinsă de ger. In re
giunile dolomitice s-au înregistrat,
astfel, temperaturi de minus 25
grade Celsius in cursul nopții, iar
ziua, în . Alto Adige, la Dobbiaco —
minus 21 de grade.
In Abruzzi, zăpada este atît de
abundentă, incit in unele localități
școlile au rămas închise de trei
zile.
A nins și in Apuglia și Sicilia —
regiuni unde acest fenomen se în
registrează foarțe rar, Vintul „Tra
montana", puternic in partea orien
tală a Siciliei, a făcut ca legăturile
cu insulele mici să se facă foarte
anevoios. Temperaturi scăzute și
ninsori s-au semnalat și in Cala
bria. Astfel, in zona calabreză Ca
tanzaro, unde a nins, s-a anunțat că
nu a mai existat zăpadă din 1962.
Zăpada lipsește, insă, complet in
regiuni montane cunoscute pentru
stațiunile lor de schi.

ATENA. — Condițiile meteorolo
gice dificile din Grecia — marcate
prin viscole, ninsori abundente,
temperaturi scăzute — au stat la
baza mai multor accidente de cir
culație, in urma cărora șase per
soane și-au pierdut viața. Nu
meroase localități din nordul țării
rămân izolate, iar școlile și o serie
de oficii guvernamentale au fost
închise.

Soluționarea globală a problemelor subdezvoltării—necesitate
obiectivă a stabilității și progresului economiei mondiale
Deși a depășit gravul impas de la
începutul anilor ’80, economia mon
dială continuă să fie marcată de nu
meroase fenomene de criză, fapt ce
afectează, într-o măsură sau alta,
toate țările, dar mai ales pe cele în
curs de dezvoltare, a căror situație
se înrăutățește tot mai mult. In ma
rea lor majoritate, statele rămase în
urmă sînt împiedicate să-și dezvolte
economia și să progreseze, îndeosebi
din pricina puternicului impact pe
care îl au asupra lor evoluțiile din
domeniul relațiilor comerciale și financiar-monetare internaționale.
Dar într-o lume atit de interde
pendență ca cea de asțăzi este difi
cil, dacă nu imposibil, să se mențină
în limitele frontierelor naționale pro
blemele care confruntă o țară sau
alta, să se împiedice propagarea
efectelor nocive în celelalte state.
De aceea, căutarea unor căi și moda
lități menite să contribuie la re
luarea procesului dezvoltării in ță
rile rămase în urmă și la asigura
rea unei creșteri stabile și dina
mice a economiei mondiale se impu
ne mai mult decît oricind. Iată cîteva
concluzii desprinse din audierea dez
baterilor
recentei
reuniuni a
UNCTAD, de la Geneva, consacrată
problemelor legate de finanțarea co
merțului și dezvoltării economice.
Intr-adevăr, așa cum spuneau
numeroși vorbitori, prima jumătate
a actualului deceniu a fost perioada
cea mâi dificilă pe care au cunos
cut-o vreodată țările în curs de dez
voltare. Ritmul de creștere economică
a reprezentat doar o treime din ni
velul Înregistrat în decada prece
dentă și în nici un an n-a depășit
sporul demografic, ceea ce a dus la
reducerea producției pe locuitor, în
medie cu 1.3 la sută pe an. Totodată,
poziția țărilor în curs de dezvoltare
în comerțul internațional a cunoscut
o puternică deteriorare : ponderea
statelor respective în exporturile
mondiale s-a redus, între 1980—1985,
de la 28 la 23 la sută, iar în im
porturi de la 26 la 21 la sută. Au fost
afectate atit schimburile dintre ță
rile dezvoltate și statele în curs de
dezvoltare, care s-au diminuat cu 16
la sută între 1981—1984, cît și cele

din cadrul ultimului grup de state,
care s-au restrîns cu peste 11 la sută.
Evoluțiile nefavorabile din domeniul
producției și comerțului prelungesc
și chiar acutizează criza dezvol
tării lumii sărace, cu consecințe dra
matice pe plan social. Astfel, șo
majul, care deja afectează o bună
parte din forța de muncă activă, este
în creștere, iar nivelul de viață in
scădere. în același timp, serviciile
sociale se restrîng, adesea în detri
mentul educației și sănătății, feno
men cu serioase implicații asupra
dezvoltării prezente și a celei
viitoare.
Desigur, la crearea situației critice
din țările în curs de dezvoltare au
contribuit mai mulți factori, dar, așa
cum au relevat o serie de vorbitori,
printre cei mai nocivi s-au dovedit
a fi politicile financiare și comer
ciale restrictive promovate de țările
capitaliste dezvoltate. în acest sens,
s-a arătat că, de la o vreme, obsta
colele comerciale se înmulțesc și
vizează tot mai mult țările rămase
în urmă. Cît de discriminatorii sînt
politicile comerciale promovate de
țările occidentale, rezultă limpede
și din faptul că același tip de produs
prelucrat este afectat de măsuri protecționiste în proporție de 11 la
sută cînd provine din țările capita
liste dezvoltate și de peste 30 la sută
cînd este exportat de statele în curs
de dezvoltare. Asemenea politici sînt
cu atît mai de neînțeles cu cît ele
afectează țări ale căror importuri
creează locuri de muncă în statele
care promovează asemenea poli
tici intr-un moment cînd șoma
jul reprezintă cea mai grea pro
blemă șocială pentru țările res
pective. Se pare însă că nu se vi
zează numai obiective de ordin eco
nomic sau comercial. Țările capitalis
te dezvoltate, s-a arătat la reuniunea
UNCTAD de la Geneva, folosesc adesea accesul la piețe pentru a
smulge de la țările în curs de dez
voltare concesii în alte domenii decît
cel comercial, ceea ce reflectă do
rința lor deliberată de a folosi pu
terea economică în scopuri politice.
Cu o deosebită vigoare s-a subli
niat în cursul dezbaterilor amploarea

impactului politicii „banilor scumpi".
Aproape jumătate din volumul actual
al datoriei statelor lumii a treia (o
mie miliarde de dolari) a fost con
tractat după 1978. adică în perioada
cînd statele capitaliste dezvoltate au
ridicat dobinzile banpare la niveluri
fără precedent. Scumpirea excesivă
a creditului internațional a dus la
înrăutățirea rapidă a condițiilor de
rambursare a datoriei, astfel îneît în
prezent țările debitoare plătesc mai
mult în contul dobînzilor decît în cel
al ratelor scadente la datoria propriu-zisâ. De la începutul actualu
lui deceniu numai plățile pentru dobînzi au totalizat 235 'miliarde do
lari, adică dublu față de suma acor
dată, în aceeași perioadă, sub formă
de ajutor oficial pentru dezvoltare.
La reuniunea de la Geneva am re
ținut multiple aspecte legate de con
secințele nefaste ale scumpirii credi
tului pentru țările rămase în urmă.
Accentuînd recesiunea în țările dez
voltate, această politică a restrîns
și mai mult cererea de produse
provenite din statele în curs de
dezvoltare, îndeosebi de materii
prime, fapt care, conjugat cu
escaladarea protecționismului co
mercial, a dus Ia prăbușirea, pre
țurilor la produsele respective șl,
implicit, la reducerea severă a ve
niturilor în devize ale țărilor expor
tatoare. In acest sens, analizele
UNCTAD arată că prețul materiilor
prime era la sfîrșitul lui 1985 cu 23
la sută mai scăzut decît în urmă cu
18 luni, iar cel al petrolului s-a re
dus. în primul semestru al anului
1986, cu 50 la sută.
De asemenea, i-am putut auzi
pe mulți vorbitori care s-au re
ferit la faptul că scăderea venitu-.
rilor din exporturi ale țărilor în curs
de dezvoltare a dus la reducerea
importurilor și a investițiilor în eco
nomie. De exemplu, în principalele
patru țări debitoare din America La
tină (Brazilia. Mexic, Argentina, Ve
nezuela) ponderea investițiilor în
produsul național brut a scăzut de la
26 la sută în a doua jumătate a de
ceniului trecut la numai 17 la sută în
1984. Asemenea evoluții au implicații
serioase asupra capacității lumii a

treia de a asigura atît creșterea pro
ducției. cît și serviciul datoriei ex
terne. Costul scăderii investițiilor
exprimat în pierderi de producție
este foarte ridicat : calcule citate în
cursul dezbaterilor arată că între
1982—1984 cele patru state latinoamericane au pierdut o producție de
247 miliarde de dolari, sumă aproape
egală cu datoria lor externă la
începutul intervalului amintit.
Pornind tocmai de Ia situația criti
că a relațiilor economice internațio
nale, de la inechitățile în creștere
generate de actuala ordine economi
că. numeroși vorbitori au subliniat
importanța înmănunchierii eforturi
lor proprii, arătînd că extinderea și
diversificarea cooperării intre țările
în curs de dezvoltare vor îmbunătăți
perspectivele de progres ale acestor
state și. în același timp, vor spori
puterea lor de negociere cu țările
dezvoltate.
Sînt date și fapte care relevă
pregnant
realismul
aprecierilor
României, ale președintelui
Nicolae Ceaușescu. potrivit cărora
starea negativă de lucruri din eco
nomia mondială și cu deosebire gra
vitatea situației economico-sociale
a țărilor rămase în urmă impune,
mai mult decît oricind. ca țările in
curs de dezvoltare să-și întărească
solidaritatea și colaborarea, să ac
ționeze împreună pentru a determi
na desfășurarea unor tratative reale,
în cadrul O.N.U.. între țările bogate
și cele sărace în vederea soluționă
rii globale a problemelor subdezvol
tării și instaurării noii ordini econo
mice mondiale, a realizării unor rela
ții de colaborare bazate pe deplina
egalitate și echitate.
Fără îndoială că. așa cum s-a
apreciat și în timpul dezbaterilor din
cadrul reuniunii UNCTAD, cu cît
vor fi soluționate mai repede aceste
probleme, cu atît se vor crea con
dițiile necesare depășirii actualelor
dificultăți din economia mondială,
dezvoltării fiecărei economii națio
nale, ridicării generale a nivelului
de viață al popoarelor.

Gh. CERCELESCU
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