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în spiritul orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A CHELTUIELILOR
MATERIALE, A COSTURILOR DE PRODUCȚIE

„Folosirea în spirit de înaltă răspundere ă materialelor și energiei, 
reducerea consumurilor, recuperarea și refolosirea lor constituie un fac
tor de importanță hotărîtoare pentru înfăptuirea noului cincinal, pentru 
dezvoltarea generală a patriei noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
între sarcinile economice deosebit 

de importante ale acestui an, to
varășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat cu claritate cerința folosirii cu 
maximă eficientă a materiilor prime 
și energiei, a ihtreprinderii unor ac
țiuni stăruitoare pentru Încadrarea 
in normele de consum, reducerea în 
continuare a consumurilor materiale 
și energetice, valorificarea superioa
ră a resurselor tehnice, materiale, 
umane și financiare puse Ia dispozi
ția fiecărei unități economice.

Reflectind această orientare, Planul 
national unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1987 prevede 

reducerea cu 29,3 lei a cheltu
ielilor la 1 000 lei producție- 
marfă in industria republicană. 
In cadrul căreia ponderea re
vine diminuării cheltuielilor materiale.

în concepția secretarului general 
al partidului. în ansamblul «trategiei 
pentru înfăptuirea acestei sarcini, 
prevederile referitoare la diminuarea 
severă a cheltuielilor de producție 
sînt strîns legate de aplicarea pro
gramelor de perfecționare a organi
zării și modernizare a proceselor de 
producție — acțiune de mare însem
nătate pentru economia națională, 
care, i,n acest an, urmează a se inten
sifica sensibil, cuprinzind practic 
toate sectoarele de activitate, pentru 
a crea condițiile tehnice, tehnologice 
și organizatorice necesare asigurării 
unui salt calitativ in valorificarea 
bazei tehnico-materiale a întreprin
derilor. în această privință, secreta
rul general al partidului releva că, 
deși pe ansamblu in anul care a tre
cut s-au obținut unele reduceri ale 
consumurilor materiale ți energetice, 
ale cheltuielilor de producție in gene
ral, totuși acestea continuă să fie 
mari, ceea ce impune ca in toate sec
toarele, in toate unitățile să se acțio
neze cu mai multă răspundere și 
fermitate, cu spirit revoluționar pen
tru îndeplinirea riguroasă a sarcini
lor în acest domeniu, pentru aplica
rea neabătută a noilor normative e- 
conomlco-financiare. asigurarea auto- 
gestiunii și autofinanțării, reducerea 
substanțială a creditelor necesare ac
tivității de producție, în conformita
te cu programele stabilite. Prin 
transpunerea în practică a tuturor 
acestor măsuri este necesar să se 
realizeze o creștere mai puternică a 
rentabilității și beneficiilor in toate 
sectoarele, a venitului net. a venitu
lui national, a avuției întregii na
țiuni.

O relație economică firească, ra
țională care trebuie bine înțeleasă 
de fiecare colectiv de oameni ai 
muncii — gospodar al părții din avu
ția națională încredințată spre ad
ministrare și dezvoltare. în fond, 
orice reducere a ponderii cheltuie
lilor materiale in produsul social a- 
sigură un spor direct de venit națio
nal. Pe această bază cresc resursele 
de care dispune societatea pentru în
făptuirea obiectivelor de dezvoltare 
economică și ridicare a bunăstării 
poporului. Prin urmare, este în inte

resul major al economiei naționale, 
al nostru, al tuturor, să acționăm cu 
perseverentă și spirit gospodăresc 
pentru a realiza producția cu un 
consum cit mai redus de materii pri
me. materiale si energie, cu chel
tuieli de producție cit mai mici.

Consumurile riguroase — un plus 
de certitudine In realizarea planului! 
Baza materială a Înfăptuirii sarcini
lor de plan pe anul 1987 a fost 
strict dimensionată In funcție de

neincadrarea in normele de. con
sum aprobate.

Din punct de vedere al utilizării 
resurselor materiale șl energetice. 
Legea planului pe 1987 prevede incă 
o restricție de însemnătate majoră 
— și anume că eliberarea In con
sum a materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei urmează a 
se face distinct pentru intern și pen
tru export, in baza contractelor în
cheiate cu partenerii interni și ex-

IN ACEST AN, 
IN INDUSTRIA 
REPUBLICANA

Cheltuielile 
la 1000 lei 

producție-marfă 
vor fi reduse cu

normele de consum mobilizatoare 
stabilite din vreme pentru noul an 
de plan, care au reprezentat un cri
teriu fundamental de echilibrare a 
balanțelor materiale, a raportului in
tre cererea de resurse și posibilită
țile economiei de a le asigura. Așa
dar. cu toată responsabilitatea este 
necesar să se înțeleagă de către fie
care colectiv de oameni ai muncii 
că reducerea cel puțin in proporțiile 
planificate, încadrarea strictă in nor
mele stabilite a consumurilor de 
materii prime, materiale, combusti
bil și energie reprezintă o problemă 
vitală pentru echilibrul material al 
planului. Orice consum suplimentar, 
neplanificat pune In pericol realiza
rea planului în unitatea economică 
respectivă. întrucît în plan si in ba- 
'lanțele materiale nu sint prevăzute 
rezerve pentru acoperirea consumu
rilor suplimentare generate de 
proasta gospodărire a resurselor, de

terni. Cu alte cuvinte, chiar dacă 
prin plan sau prin balanțe este pre
văzută a fi alocată, orice resursă 
materială nu va putea fi efectiv con
sumată decît în conformitate cu des
tinațiile stabilite și numai dacă pro
ducția respectivă are desfacerea asi
gurată prin contracte economice 
perfectate in tară si la export în 
mod deosebit se cuvine să se retină 
că această prevedere nu are un ca
racter facultativ, ci reprezintă o o- 
bligație legală. Nerespectarea con
tractelor și neincadrarea în normele 
ți normativele de consum, schimba
rea destinației resurselor sau a pro
ducției realizate se sancționează po
trivit legii.

Cu toată răspunderea trebuie să se 
înțeleagă că normele de consum mo
bilizatoare stabilite au intrat in vi
goare incă din prima zi a noului an. 
Aceasta înseamnă că, pretutindeni, 
este necesar să se acționeze cu ho-

tărîre pentru aplicarea în practică a 
tuturor măsurilor tehnice, tehnolo
gice și organizatorice menite să asi
gure fabricarea producției planifi
cate cu consumurile materiale nor
mate stabilite. Pe ce căi trebuie 
să se acționeze în vederea încadră
rii stricte in normele de consum a- 
probate prin plan 7

De bună seamă, prioritare sînt ac
țiunile care vizează înnoirea și mo
dernizarea constructivă și tehnolo
gică a fabricației. Rolul esențial re
vine activității de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic, dome
niu in care prin plan se prevăd ac
țiuni concrete legate de înfăptuirea 
acțiunii de organizare și moderniza
re a proceselor de producție valori
ficarea superioară a materiilor pri
me. ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al producției și reducerea con
sumurilor materiale și energetice, 
creșterea mal rapidă a productivită
ții muncii, a eficientei economice in 
general, in principal prin perfecțio
narea și elaborarea de tehnologii noi 
pentru prelucrarea materiilor prime, 
asimilarea de noi materiale, mașini 
și utilaje cu caracteristici superioa
re. Ideea de bază care trebuie să 
călăuzească activitatea cercetătorilor 
și proiectanților este aceea că atît 
noile produse care sînt concepute, 
cit și produsele supuse modernizării 
să fie de un înalt nivel calitativ, 
dar în același timp să necesite con
sumuri materiale și energetice cit 
mai reduse, atit pentru realizarea 
lor, cit și în exploatare. De aseme
nea. cu prilejul proiectării unui nou 
produs-, sau reproiactării celor exis
tente trebuie analizate șl promovate 
stăruitor soluțiile de înlocuire a unor 
materiale scumpe, deficitare, cu al
tele mai Ieftine, care pot fi mai 
lesne procurate. Practic, tot ce se 
concepe și se produce trebuie să fie 
in pas cu cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii moderne atît din 
punct de vedere calitativ, al perfor
mantelor. cît și sub aspectul consu
murilor. al cheltuielilor, al eficienței. 
Tot atit de important este să se 
acționeze pentru scurtarea duratei de 
asimilare a produselor noi sau mo
dernizate, astfel ca efectele obținute 
pe planul reducerii consumurilor 
materiale șl energetice să fie cît mai 
mari.

Rezultate deosebit de importante 
pe planul reducerii consumurilor 
materiale se pot obține prin extin
derea și generalizarea aplicării teh
nologiilor moderne. Din punctul de 
vedere al consumurilor materiale, 
calitatea șl eficiența unei tehnologii 
pot fi apreciate cel mai bine în func
ție de coeficienții de utilizare a re
surselor materiale, deci de propor
ția în care cantitatea de materii pri
me și materiale introdusă în fabri
cație se regăsește în produsul finit, 
în general, așadar, nota caracteristi-

Corneîlu CARLAN
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Angajare puternică, revoluționară pentru 

înfăptuirea programului de dezvoltare a șțiințej 

și perfecționare a învățămîntului

Știința-factor primordial 
intensive a economiei

La începutul celui de-al doilea 
an al acestui cincinal, care se va 
înscrie in paginile de .glorie și mă
reție ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" 
drept cincinalul intrării României 
în rîndul țărilor mediu dezvoltate, 
cei care lucrăm în domeniul cer
cetării științifice și dezvoltării teh
nologice participăm la satisfacțiile, 
bucuriile, angajamentele și efortu
rile întregului popor român sub 
imboldul importantelor responsa
bilități atribuite nouă de Congresul 
al XlII-lea al partidului, de primul 
Congres al științei și învâțămîntu- 
lui și de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. Cu mîndrie și nețărmurită 
recunoștință afirmăm că niciodată 
în istoria multimilenară a români
lor nu am privit cu atîta încredere 
și speranță spre obiectivele lumi
noase ale anului ce vine ca în pe
rioada de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ' conduce parti
dul și țara pe drumul glorios al 
construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In vibranta și mobilizatoarea cu
vin tare rostită la încheierea Plena
rei C.C. al P.C.R. din decembrie 
1986, secretarul general al partidu
lui, marele revoluționar al țării, 
cel mai cutezător și clarvăzător 
conducător al neamului românesc, 
atestînd în egală măsură calitatea 
de gînditor de uriașă cuprindere, 
înțelegere și folosire a legităților 
naturii și societății, statua adevă
rul de netăgăduit, conform căruia, 
în condițiile actuale de dezvoltare, 
știința constituie factorul primor
dial al progresului, iar societatea 
socialistă multilateral dezvoltată și 
societatea comunistă pot fi edifi
cate cu succes numai pe baza celor 
mai înaintate cuceriri ale științei 
și tehnicii.

La înfăptuirea acestor mari o- 
biective, cercetarea științifică na
țională pornește sub conducerea de 
înaltă competență și autoritate ști

ințifică a tovarășei Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al guver
nului, președintele Consiliului Na
țional al Științei și învățămîntu-r 
iui, eminent savant de înalt pres
tigiu internațional, model de cute
zanță, abnegație și înaltă exigență 
in munca de cercetare științifică, 
ilustrat de rezultatele remarcabile 
obținute de-a lungul anilor în cer
cetarea fundamentală, aplicativă și 
ingineria chimică. Este pentru noi, 
slujitorii științei, o datorie de onoa
re să afirmăm cu toată convinge
rea că întreaga noastră muncă, toa
te succesele și împlinirile pe care 
le cunoaște știința în zilele noastre 
nu ar fi fost posibile fără condu
cerea nemijlocită, cu o excepționa
lă clarviziune, a tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.,

O mărturie, a acestor realități o 
constituie rezultatele valoroase ob
ținute în cincinalul 1981—1985, și 
mai ales progresele semnificative 
obținute în 1986. Sint astfel de re
levat, cele peste 1 100 tehnologii noi 
și reproiectate aplicate in produc
ție în anul 1986, asimilarea a peste 
2 200 mașini, utilaje,, instalații și 
aparate noi și obținerea a circa 640 
materiale noi, în special produse 
chimice, electrotehnice, electronice, 
oțeluri aliate, materiale de con
strucție. Toate aceste rezultate au 
făcut ca planul de producție al uni
tăților de cercetare și inginerie 
tehnologică să fie depășit, contri
buind astfel, și prin aceasta, la per
fecționarea organizării și moderni
zarea producției.

In magistrala expunere la Ple
nara Consiliului Național al Știin
ței și învățămîntului din octom
brie 1986, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
stabilind obiectivele majore ale 
cercetării științifice pentru etapa 
următoare, a chemat lucrătorii din 
domeniul științei din țara noastră

al dezvoltării 
naționale • 

la înfăptuirea programelor pentru 
dezvoltarea în continuare a bazei 
proprii de materii prime și mate
riale, valorificarea surselor noi și 
recuperabile de energie, lărgirea 
bazei energetice a țării prin folo
sirea inclusiv a energiei nucleare, 
realizarea de noi materiale cu ca
racteristici superioare, conceperea 
și utilizarea tehnologiilor noii re
voluții tehnico-științifice, creșterea 
contribuției la realizarea progra
mului de ridicare mai accentuată 
a productivității muncii, de ridica
re a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor.

Beneficiind de conducerea tova
rășei Elena Ceaușescu, organizator 
clarvăzător și conducător eminent 
al științei și învățămintului româ
nesc, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie a elaborat și 
pus în aplicare, împreună cu in
stitutele centrale și academiile de 
profil, programe speciale în dome
niul descoperirii și valorificării su
perioare a resurselor de materii 
prime și energie, exploatarea in 
condiții economice a tuturor zăcă
mintelor de minereuri, asimilării 
de noi produse de nivel tehnic și 
calitativ ridicat, înfăptuirea meca
nizării și automatizării liniilor și 
instalațiilor tehnologice pentru 
creșterea productivității muncii, 
sporirii producției agricole vegeta
le și zootehnice cu mijloacele agro
nomiei și biologiei moderne.

In acest fel, știința și învățămln- 
tul din țara noastră sînt puternic 
angajate in afirmarea deplină a 
noii revoluții tehnico-științifice, a 
noii revoluții agrare, ca factori de
terminant! pentru crearea unei 
economii moderne și intensive, 
pentru transpunerea în viață a mă-

Marin IVAȘCU
directorul Institutului central 
de fizică

(Continuare in pag. a IlI-a)

învățămîntul în strategia progresului 
multilateral al societății

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă din August 1944 a inaugu
rat transformări istorice care au 
permis, între altele, reașezarea 
științei și învățămîntului românesc 
pe baze cu totul noi. Reforma în
vățămîntului a dferit maselor largi 
accesul la cunoaștere și cultură, a 
creat premisele formării și afir
mării noii intelectualități. După 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție, știința și în- 
vățămîntul, plasate într-o necesa
ră legătură cu industrializarea so
cialistă, au fost chemate să îm
plinească un rol social major, ma- 
nifestindu-se ca pirghii însemnate 
ale înfăptuirii revoluției -și con
strucției socialiste în România.

O dată cu Congresul al IX-lea al 
partidului s-a produs o cotitură 
revoluționară în practica conduce
rii sociale prin proiectarea con
știentă și pe termen lung a proce
sului edificării sociale. Dezvoltarea 
societății s-a întemeiat pe un pro
gram fundamentat pe o cuprinză
toare analiză a realităților româ
nești, program care ridica știința și 
învățămîntul la rangul de mijloace 
și resurse de căpătîi ale ascenden
ței socio-economice. Epoca deschi
să de Congresul al IX-lea in dez
voltarea patriei noastre este, im
plicit. epoca afirmării plenare a 
științei și învățămintului în avan
garda luptei pentru progres. A- 
ceastă epocă este marcată profund 
de gîndirea novatoare, deschiză
toare de orizonturi, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Opera teoreti
că și practică a secretarului gene
ral al partidului este străbătută ca 
un fir roșu de ideea-forță că știin

ța reprezintă una dintre pîrghiile 
hotărîtoare ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

In ceea ce privește învățămîntul 
românesc în ansamblu, el este as
tăzi beneficiarul unei concepții re
voluționare de organizare și des
fășurare, rezultat al aceleiași con
tribuții originale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Dind curs 
direcțiilor cunoașterii contempora
ne și valorizînd acele elemen
te viabile ale tradiției șco
lii românești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a determinat o 
adevărată mutație în înțelegerea 
rolului învățămintului. Secretarul 
general al partidului a pus bazele 
unei strategii de largă deschidere 
pentru școala noastră, concre
tizată in ceea ce s-a numit 
modelul românesc de Invăță- 
mint. In esență, acest model vi
zează integrarea învățămîntului cu 
cercetarea și producția. Aplicarea 
lui a permis școlii românești să se 
transforme intr-un important factor 
al afirmării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ca oameni ai școlii, al activității 
didactice integrate cu cercetarea șl 
producția, sintem totodată benefi
ciarii luminosului exemplu al vie
ții și muncii tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. 
Eminent om de știință, prestigios 
savant de largă recunoaștere in
ternațională, luptător neobosit pen
tru transpunerea in viață a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, tovarășa Elena 
Ceaușescu are un rol hotăritor in 
organizarea cercetării științifice șl 
tehnologice românești, în materiali

zarea conceptului de știință ca mij
loc de producție.

Tovarășa Elena Ceaușescu a ini
țiat și asigurat aplicarea imul pro
iect care a dobîndit ulterior o va
loare de exemplu pentru orientarea 
de ansamblu a cercetării științifice 
românești. Avem în vedere linte- 

' grarea organică a oercetării și< ingi
neriei chimice, a Învățămîntului su
perior da chimie cu dezvoltarea in
dustriei chimice naționale. Pe a- 
ceastă bază. Institutul de cercetări 
chimice București a asimilat și pro
iectarea de profil, și realizarea de 
piloți tehnologici, de unități pentru 
fabricarea unor produse de deo
sebită complexitate, transformîn- 
du-se, sub conducerea tovarășei 
Elena Ceaușescu, in Institutul cen
tral de chimie. Acesta coordonează 
totodată cercetarea științifică din 
cadrul catedrelor de specialitate din 
domeniul tehnologiei chimice șl al 
ingineriei chimice din invățămîntul 
superior. în conformitate cu mode
lul funcțional oferit de Institutul 
central de chimie au fost mal apoi 
create institute centrale șl în alte 
ramuri importante ale industriei, ca 
și în domenii ale cercetării funda
mentale.

Conjugînd munca de concep
ție cu aceea organizatorică, tova
rășa Elena Ceaușescu, în înalta 
calitate de președinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a antrenat la un efort

Prof. unlv. dr. 
Camelufa BELDIE 
rectorul institutului politehnic 
din lași
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MUNCA EXEMPLAR RRSAMTA PtNIBU ÎNDEPLINIREA DPTIMfl A SARCINILOR ECONOMICE!
COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI

I

Mai mult cărbune cocsificabil și energetic!
Puternic mobilizați de tnsufleți- 

toarele chemări cuprinse în Mesajul 
de Anul Nou adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întregului popor, 
minerii yăii Jiului au inceput al 
doilea an al actualului cincinal cu 
hotărîrea 'fermă de a îndeplini rit
mic, în condiții cit mai bune, preve
derile de plan, de a spori producția 
de cărbune cocsificabil și energetic. 
Pentru toate cele 11 colective de oa
meni ai muncii din acest important 
bazin carbonifer al țării, zilele de 
început de an au fost zile bogate în 
realizări, în fapte exemplare de 
muncă.

...La prima oră a dimineții, la in
trarea in schimbul I de la mina Lo- 
nea, colectiv ce ocupă locul II in 
întrecerea socialistă din anul 1986 in 
Valea Jiului, intilnim animația spe
cifică începerii activității de produc
ție. Șeful sectorului III, maistrul 
principal Teodor Dolha, a încheiat 
pontajul la timpul potrivit, după 
care fiecare brigadier se îndreaptă 
grăbit, impreună cu ortacii săi, spre 
locurile de muncă din subteran.

Minerii din sectorul III ajung prin
tre primii în abataje. Schimbul se 
preia din mers. Minerul Iosif Kertes, 
din brigada lui Iosif Bucur, a pre
luat schimbul de la Cristea Hagiu. 
Șeful sectorului trece pe rind pe Ia 
brigăzile de mineri conduse de Iosif 
Bucur, Grigore Batal, Nicolae Rus, 
Vasile Gaiță. Concluzia : totul este în 
ordine. „Procesul de producție nu 
poate să înceapă fără o temeinică or
ganizare a muncii, ne spune interlo
cutorul. Iar aceasta impune în pri
mul rind o cunoaștere exactă de că
tre fiecare om a sarcinilor ce le are 
de rezolvat, o aprovizionare cores

punzătoare a fiecărui loc de muncă, 
o ' organizare corespunzătoare a 
transportului cărbunelui spre supra
față".

Minerii din brigada lui Iosif Bucur 
încep un nou ciclu de producție. 
Frontul de lucru este deschis de fra
ții Iosif și Benedic Kertes cu perfo
ratoarele lor puternice. După perfo
rarea găurilor începe „încărcarea" 
lor, apoi pușcarea, încărcarea cărbu
nelui și evacuarea lui spre supra
față. Se lucrează bărbătește, cu 
mult spor. Toate brigăzile aplică me
toda de extragere a cărbunelui din 
abataje cu tavan artificial de rezis
tență. Se lucrează cu productivități 
sporite, de 8—8,5 tone cărbune pe 
post, în deplină siguranță de pro
tecție a muncii.

Prin activitatea pe care o desfă
șoară In aceste prime zile ale anu
lui, minerii din sectorul III dove
desc că sînt mal hotărîți ca oricind 
să obțină randamente tot mai înalte, 
așa cum obțin ortacii lor din secto
rul IV, de 9,5 tone cărbune pe post 
și chiar mai mari. „Anul trecut, nu 
numai că ne-am realizat in întregime 
planul, dar l-am și depășit — ne 
spune șeful sectorului. Acest an l-am 
început bine. Pină acum am și reali
zat 200 tone cărbune peste preve
deri. Dovadă că, deși prevederile de 
plan pe acest an sînt mai mari decît 
anul trecut, putem să le îndeplinim 
și chiar să le depășim. Avem asigu
rate condițiile necesare, iar minerii 
din sector sînt mai deciși ca oricind 
să își facă in mod exemplar da
toria".

Aceeași atmosferă de muncă an- 
gajantă caracterizează in aceste zile 
și activitatea minerilor din celelalte

sectoare de producție. „întregul nos
tru colectiv de muncă, ne spune to
varășul Ilie Păducel, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea minieră Lonea, este ferm ho- 
tărît să extragă în acest an cantități 
tot mai mari de cărbune. Doresc să 
menționez că am început bine actua
lul cincinal. în anul 1986 am extras 
peste prevederi 30 221 tone cărbune, 
iar în acest an sîntem bine pregătiți 
pentru a obține randamente superi
oare in toate abatajele aflate în ex
ploatare". /

într-adevăr, pregătirile efectuate 
pentru realizarea producției acestui 
an, lucrările care se desfășoară in

prezent pentru mai buna organizare 
a muncii in abataje, precum și a lu
crărilor miniere, montarea a încă 
2 km de benzi transportoare, finali
zarea unor lucrări la stațiile de 
transformatoare și pompe de apă, 
precum și extinderea exploatării căr
bunelui din abataje cu tavan artifi
cial de rezistență dau garanția înde
plinirii sarcinilor de plan și chiar a 
depășirii lor în acest an.

Ca urmare a măsurilor luate, mi
nerii din Valea Jiului au livrat în 
aceste zile de început de an impor
tante cantități de cărbune energetic 
către termocentrale. /(Sabin Cerbu).

SUCEAVA: In funcțiune, o nouă capacitate de producție
La întreprinderea de mașini-unel- 

te din Suceava a fost pusă în func
țiune o nouă și importantă capaci
tate de producție — fabrica de oxi
gen — care asigură necesarul da 
oxigen pentru unitățile economice din 
județele Suceava și Botoșani. Prin

conectarea acestei ' capacități la 
circuitul productiv, in cele două Ju
dețe se realizează importante econo
mii de carburanți, eliminîndu-se 
transportul oxigenului de la unitățile 
de profil aflate la mari distanțe. 
(Sava Bejinariu).

FOCȘANI : Prioritate producției pentru export
La întreprinderea de vase emailate 

din Focșani au fost lansate în pro
ducție toate comenzile perfectate 
pină acum cu beneficiarii de pesta 
hofâre. Producția destinată exportu
lui va spori, încă din această lună, 
cu peste 30 la sută față de realizările 
din lunile anterioare. în vederea asi
gurării unei înalte calități a produ-

gelor se aplică o nouă tehnologie de 
emailare în straturi subțiri. Au fost, 
de asemenea, mecanizate operațiile 
de bordare și sudare, s-a revizuit în
treaga gamă de scule, dispozitive și 
verificatoare. Prin reorganizarea 
fluxurilor de fabricație au fost crea
te linii speciale de lucru pentru pro
ducția de export (Dan Drăgulescu).

Tehnologii noi, de înaltă productivitate

încă din primele zile ale 
acestui an, colectivul de la 
întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș a li
vrat o serie de produse 
beneficiarilor interni. Ast-f 
fel, au fost expediate Com
binatului de celuloză și 
hîrtie din Brăila și Combi
natului chimic din orașul 
Victoria schimbătoare de 
căldură, coloane și rezer
voare totalizînd 80 de tone 
de utilaje chimice. De ase
menea, au fost expediate 
întreprinderii „Terapia" 
din Cluj-Napoca 20 tone

de subansamble care întră 
în componența reactoare
lor chimice emailate, pro
duse deosebit de complexe. 
Ce stă la temelia obține
rii acestor bune rezultate ? 
Succesele de producție din 
aceste prime zile ale anu
lui 1987 se datorează apli
cării rapide în producție a 
unui număr important de 
tehnologii noi de fabricație 
de inaltă productivitate. 
Iată cîteva dintre acestea : 
placarea oțelurilor, croma- 
rea dură, lustruirea elec-

trochimică a subansamble- 
lor din oțel inoxidabil etc. 
De asemenea, au fost mo
dernizate tehnologiile de 
turnare centrifugală a țe
vilor din oțel refractar cu 
lungimi de pină la 3 030 de 
milimetri. Demn de relevat 
este faptul că, prin apli
carea acestor noi tehnolo
gii, costurile de producție 
au fost mult reduse, iar 
calitatea produselor a cres
cut simțitor. In aceste zile, 
pe lingă finalizarea utila
jelor chimice planificate,

colectivul de aici acordă o 
atenție deosebită execuției 
mașinilor și instalațiilor 
destinate întreprinderilor 
de prelucrare a cauciucu
lui și a maselor plastice.

în fotografie : maistrul 
Aurel Rotaru, împreună cu 
lăcătușii Gheorghe Chirl- 
ță, Johan Schwertfeger șl 
Nicolae Stelea consultă 
documentația tehnică de 
montaj a unei noi instala
ții de prelucrat cauclua. 
(Eugen Dicbiseann).
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în spiritul orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu

MUNCA EXEMPLAR ORGANIZATA PENTRU ÎNDEPLINIREA OPTIMA A SARCINILOR ECONOMICE!
Producții sporite, cu consumuri energetice micșorate COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN SLOBOZIA

Lucrătorii de pe marea platformă 
e Combinatului chimic din Tîrnă- 
veni au început anul 1987 cu- hotă- 
jrirea de a realiza ritmic, încă din 
primele zile ale celui de-al doilea an 
al actualului cincinal producțiile 
planificate. Urmărind activitatea 
acestui .colectiv muncitoresc in pri
mele zile ale noului an, un lucru 
ne-a reținut, cu deosebire, atenția : 
'preocuparea de a obține pe aceleași 
"capacități producții sporite. Cum ?

In primul rînd prin perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație în toate 
.secțiile de bază șl creșterea pe 
această bază a randamentelor insta
lațiilor. Făaind această subliniere, 
tun reținut, întll de toate, preci
zarea tovarășului Va.sile Cerghizan, 
directorul tehnic al combinatului, 
care ne-a spus : „Pentru a fi în 
măsură să demarăm producția 
acestui an la cote superioare celor 
din anul precedent, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație a consti
tuit Una din componentele de bază 
ale activității noastre din ultima 
parte a anului f986. Așa se face că.

Utilaje complexe, de înalt nivel calitativ
Tntrtnd pe poarta întreprinderii 

de mașini grele din Capitală, aten
ția ne este atrasă de un panou pe 
care stă scris : „Grafic decadal de 
execuție șl livrare a produselor". 
Citim rezultatele înscrise în drep
tul fiecărei secții de producție șl 
fabrici. La o simplă adunare reiese 

ii că de la începutul acestui an colec
tivul de aici a realizat șl livrat su
plimentar beneficiarilor Interni șl 
partenerilor de peste hotare produse 
în valoare de circa 6 milioane lei. 
Suportul acestor frumoase realizări 7 
Buna organizare a muncii în toate 

.fabricile, începînd de la sectoarele 
calde, contlnuînd cu secțiile prelu
crătoare și terminlnd cu montajul.

— Ca urmare a organizării temei
nice a producției, respectării grafi
celor de turnare, toate șarjele au 
fost de bună calitate — ne spunea 
inginerul Sergiu Iliescu, directorul 
fabricii metalurgice. Oțelarii, for
jorii, turnătorii șl tratamentiștii, 

"toți oamenii muncii din sectoarele 
calde ale fabricii sînt hotărîți să 
producă numai oțeluri și semifabri
cate de bună calitate.

La reparațiile tractoarelor si utilajelor agricole

CU CHELTUIELI MAI MICI, CALITATE MAI ÎNALTĂ!
Lucrătorii din stațiunile de mecanizare a agriculturii și mecanizatori! 

din I.A.S.-uri se află într-o perioadă foarte Importantă a pregătirii pro
ducției acestui an, cînd, paralel cu analiza complexă a activității desfă
șurate In anul care s-a încheiat, au tn față un obiectiv dintre cele mal 
importante : pregătirea tractoarelor și mașinilor agricole pentru cam
pania din acest an. In primul rînd pentru campania de primăvară. 
Eforturile eare se depun pe această linie, lăudabile, dar și unele ne
ajunsuri din propria activitate a S.M.A. Impun ca o cerință de prim 
ordin concentrarea mai puternică a forțelor pentru încadrarea in tim
pul prevăzut a acestor lucrări și executarea unor reparații de calitate, 
ca și cerința de a se asigura prin activitaiea de recondition are o bună 
parte din piesele de schimb necesare. în același timp. întreprinderile 
producătoare de tractoare și mașini agricole au datoria să asigure, potri
vii graficelor de livrări, piesele de schimb. O sumară investigație prin 
unități de mecanizare din județul Galați pune in evidență cîteva pro
bleme de Interes mai larg, pe care le supunem atenției cititorilor.

Be afirmă că o oră pe zl consa- 
s erată întreținerii tractoarelor le pre

lungește cu un an durata de func
ționare. Chiar dacă acest raport nu 
exprimă întotdeauna o echivalență 
strict matematică, după cum arată 
experiența multor unități, conține o 
doză mare de adevăr. Prezentăm Ia 
început o secvență de muncă semni
ficativă din timpul campaniei ce 
demonstrează răspunderea manifes
tată de mecanizatori pentru mași
nile cu care lucrează.

Ora 6. Secția de mecanizare 
î{ Piscu a S.M.A. Vameș. Toți . me- 

1 canizatorii se aflau lingă trac
toare. înainte de a intra la ară
turi controlau nivelul uleiului la 
motor și pompa de injecție, lichidul 
de răcire, gresau și verificau diferi
tele angrenaje, curățau filtrele de 
aer. „De mai bine de 20 de ani de 
cînd BÎnt aici — ne spune maistrul 
Constantin Huțanu. șeful secției de 
mecanizare — la noi ziua de lucru 
începe cu întreținerea mașinilor. 
Aceasta ne ajută să le prelungim 
durata de funcționare intre reparații, 
să reducem consumul de piese de 
schimb". Grija pentru mașini nu se 
oprește aici. Vom exemplifica tot 
cu lucrări făcute In aceeași secție. 
Se spune că plugul fiind cea mai 
simplă unealtă, la arături nu ș-ar 
ridica probleme deosebite. La cîmp 
ne-am convins că lucrurile nu stau 
așa. Dacă plugul nu este corect re
glat, dacă cuțitele nu «înt bine as
cuțite. pe lîngă consumul ridicat de 
motorină și calitatea necorespunză
toare a arăturilor, motorul se uzează 
mal repede și ajunge înainte de ter- 
then la reparat.

Iată ce rezultă dlntr-o analiză 
efectuată la centrul de reparat mo
toare de la Șendreni. La S.M.A. 
Suceveni, datorită întreținerii șl ex
ploatării corecte a tractoarelor, „că
derile" în perioadele de garanție în
tre două reparații au scăzut între 
anii 1984 și 1986, de la 16 la 7 la 
sută. în schimb la I.A.S. Șendreni, 
In aceeași perioadă, acestea au cres
cut de mal bine de două ori. ajun- 
gînd anul trecut la 38 la sută. Fi- 

...rește că in prima unitate, pentru 
-același număr de tractoare și același 
volum de lucrări s-au folosit mai 
puține piese de schimb decjt în cea 
de-a doua. în legătură cu această 
situație, cerem lămuriri inginerului 
Mihai Costea, șeful sectorului meca
nic al întreprinderii. „Nu se poate 
măsura cu exactitate cîte din „că
deri" se datorează materialelor folo
site la recondlționări. calității pie
selor. reparațiilor sau altor cauze. 
Un lucru însă e cert : unii dintre 
mecanizatorii noștri nu execută. în
treținerea zilnică, factor hotărîtor in 
menținerea în funcțiune pe perioa
de cit mai mari a utilajelor". Ce i-a 
împiedicat pe mecanizatorii de aici 
s-o facă ? Nimic altceva decît delă
sarea, acel .Jas’că merge și așa", la 
care se adaugă prezența sporadică a 
cadrelor tehnice in cadrul formațiilor 
de lucru. 

încă la începutul lunii decembrie, 
unele instalații lucrau la parametrii 
prevăzuți pentru trimestrul I al 
anului 1987".

Cum s-a acționat practic în acest 
sens 7 Bunăoară, ia instalațiile de

COMBINATUL CHIMIC 
DIN TÎRNĂVENI.

producere a sărurilor de bariu, ca 
de altfel și la secțiile de carbonat de 
bariu sau bicromat de sodiu, conco
mitent cu măsurile luate pentru 
eliminarea unor locuri înguste, spe
cialiștii au acționat stăruitor pentru 
creșterea randamentelor tehnologice, 
în felul acesta, capacitățile de pro
ducție ale instalațiilor au crescut cu 
20 la sută. Asemănător s-a proce
dat și la secția carbid. Întrucît, po
trivit specificului tehnologic, carbi
dul este produs energo-intensiv.

Că Intr-adevăr așa stau lucrurile 
aveam să ne convingem In secția 
turbine, unde pe un trailer special 
se monta un subansamblu pentru 
prima turbină de 700 MW. Fiecare 
amănunt din caietul de expediție

ÎNTREPRINDEREA
DE MAȘINI GRELE

BUCUREȘTI

este riguros respectat. Fiecare cablu 
întins este, atent verificat. Șeful 
secției, inginerul Gheorghe Dinu, 
ține să prdcizeze : „Această piesă 
înmagazinează în ea munca de 
cîteva luni a sute de muncitori. Este 
o piesă grea. Și ca tonaj, dar și ca 
execuție. Este executată la precizie 
de microni șl trebuie să ajungă la 
beneficiar în perfectă stare. De 
aceea luăm toate aceste măsuri de

Un loc aparte în menținerea în 
funcțiune a tractoarelor pe perioa
da prevăzută îl are. schimbarea la 
timp a uleiului. Or. la centrul de re
parații de la Șendreni la demontarea 
motoarelor se constată că jumătate 
din numărul celor caro sînt aduse 
pentru reparat au uleiul degra
dat. „Analizele de laborator ara
tă că. neschimbat la timp, uleiul nu 
mai are calitățile de ungere cerute 
— ne spune tov. Ionel Crihan. șeful 
centrului. Aceasta duce la uzura pre
matură a motoarelor, la griparea ar
borilor de motor. S-ar putea spune că 
dacă celelalte piese trebuie înlocuite 
în mod obligatoriu, arborii de motor 
pot fi recondiționați. Numai că în 
aceste condiții sin tem nevoiți 'să-l 
prelucrăm la o cotă mai mare, ceea 
ce înseamnă o îmbâtrinire cu cel pu
țin un an a acestor importante piese". 
După cum afirma inginerul Gheorghe

PORNIND
DE LA CONSTATĂRILE

DIN DOUĂ UNITĂȚI
DE MECANIZARE

Tudor, directorul I.A.S. Șendreni, în 
cursul anului 1986 s-au înregistrat nu 
de puține ori goluri în aproviziona
rea cu ulei. Deși cantitatea de ulei 
planificată a se livra unității a fost 
asigurată, distribuirea acestuia s-a 
făcut defectuos, lipsind în perioadele 
cînd era mal mare nevoie.

Mare parte din piesele folosite la 
reparații sînt recondiționate. Condi
ția ca acestea să poată Înlocui cu 
succes pe cele noi este să fie aduse 
prin prelucrare și tratamente la di
mensiunile și rezistența inițiale. Or, 
nu de puține ori se constată situații 
contrare. Este știut că pentru recon- 
diționarea fiecărui tip de piesă, 
direcția generală de resort din Minis
terul Agriculturii a elaborat tehnolo
gii bine verificate. Nerespectarea 
acestora provoacă defecțiuni cu im
plicații negative în ce privește con
sumul de piese de schimb, cit șl 
efectuar.ea cu întîrziere a lucrărilor 
agricole. Folosind procedee necores
punzătoare la recondiționarea unul 
bloc de motor s-a ajuns în timpul 
funcționării la griparea unor piese 
și înlocuirea lor, fără să mai vor
bim de zeci de ore de muncă irosite. 
Defecțiuni mărunte, „scăpări" la 
montaj, neasigurarea etanșeității di
feritelor componente, prelucrarea cu 
abateri a unor piese sînt tot atitea 
cauze despre care ni s-a vorbit șl 
care influențează negativ durata de 
funcționare a motoarelor între repa
rații. încercăm să aflăm la una din 
secțiile S.M.A. Șendreni de ce se 
schimbă motoarele Înainte de ter
men. Procesele-verbale sînt pline de 
cauze așa-zis obiective, nu însă și de 
cele care țin de calitatea repara- 

aici modernizarea a vizat, cu pre
cădere, diminuarea consumurilor 
energetice. Astfel, în prima etapă 
eu fost modernizate trei mari 
cuptoare, operație care se află în 
stadiu final de execuție și la 
cuptoarele nr. 4 ți 5. Efectul 7 în 
urma modernizării, gazele de oxid 
de carbon sînt recuperate. în propor
ție de peste 80 la sută, ele fiind uti
lizate acum în scopuri tehnologice, 
la uscarea cărbunelui. La acestea să 
adăugăm ți amănuntul că acum, la 
Tirnăveni, carbidul este fabricat cu 
un consum de energie substanțial 
redus.

Efectele acestor preocupări se re
găsesc în rezultatele obținute. Bună
oară, în primele (tind- zile ale acestui 
an, chimiștii din Tîrnăveni au pro
dus și livrat beneficiarilor, conform 
graficelor, însemnate cantități de 
produse chimice. Un început bun, 
pe care oamenii muncii din combi
nat șint hotârlți să-l continue șl în 
perioada următoare. (Gheorghe 
Giurgiu).

siguranță care la prima vedere pot 
părea exagerate".

Aici, In secția turboagregate, do
tată cu mașini de înaltă tehnicitate, 
se lucrează din plin, cu responsabi
litate la diverse repere și sub- 
ansamble pentru prima turbină de 
700 MW executată în țara noastră. 
Sint piese de mari dimensiuni pe 
care muncitorii și specialiștii de la 
I.M.G.B. știu că trebuie să le exe
cute cu finețe de bijutieri. Așa se 
explică grija față de calitate, care 
trebuie să fie ireproșabilă. De altfel, 
în întreaga întreprindere, în această 
săptămină care a început și caro 
este o săptămină a producțiilor-re- 
cord, se urmărește cu prioritate ca
litatea subansamblelor executate.

Așadar, început de an energic, 
„în forță" al constructorilor de uti
laje energetice de la I.M.G.B. Re
zultatele din primele zile ale nou
lui an demonstrează că există toate 
condițiile necesare pentru îndeplini
rea exemplară, la un nivel calitativ 
superior, a sarcinilor de plan pe 
acest an. (Gheorghe Ioniță).

țiflor, de modul în care au fost în
treținute șl exploatate mașinile. „Nu 
a existat întotdeauna răspunderea 
cuvenită la flecare post de lu
cru în atelierele centrelor de re
parații, la recondiționarea pieselor, pe 
banda de montaj sau la exploatare 
— este de părere inginerul Ion 
Necula, directorul trustului S.M.A. 
Galați. Ca să funcționeze bine ma
șinile, nu înseamnă să consumi piese 
cu nemiluita. Nu pledez însă nici pen
tru economisirea cu orice preț a pie
selor. Dar atunci cînd se folosesc, să 
existe o motivare tehnică precisă. 
Cadrul pentru o activitate responsa
bilă în atelierele de reparații exis
tă : control pe faze de lucrări, utila
je, tehnologii, aparatură specială. 
Numai că din cauză că nu toți lucră
torii își fac datoria, sita exigenței 
lasă să scape uneori lucrări realiza
te necorespunzător. Aici este mult 
de lucru și în această direcție vom 
acționa".

Există șl practici care duc la creș
terea artificială a consumurilor de 
piese. Adesea, din cauză că lipsește 
o piesă măruntă, valorînd cîțiva lei, 
mecanicii sînt nevoiți să schimbe un 
țntreg ansamblu care costă mii de 
lei. La I.A.S. Șendreni ni s-a spus că 
anul trecut la zece tractoare în loc 
să se schimbe numai segmenții, întru
cât aceștia au lipsit, au fost înlocuite 
complet seturile motor, deși starea 
tehnică a motoarelor respective nu 
cerea efectuarea acestei operații. Di
ferența de preț nu lasă loc la co
mentarii. In primul caz 636 lei pen
tru un motor. în cel de-al doilea 
3 808 lei. Aceasta nu este o situație 
întîmplătoare. Potrivit datelor furni
zate de baza județeană de aprovi
zionare tehnico-materială, în 1984 
cînd s-au folosit la reparații 2 969 se
turi de segmenți, consumul de seturi 
complete de motor a fost de numai
1 527. In 1986 raportul a fost invers: 
s-au folosit 618 seturi de segmenți și
2 843 seturi complete de motor. A fost 
necesară în toate cazurile schimbarea 
seturilor de motor ? „Categoric nu — 
ne spune tovarășul Aurelian Agachl, 
șeful serviciului de aprovizionare cu 
piese de schimb al B.J.A.T.M Galați. 
Furnizorii nu țin seama întotdeauna 
de cerințele unităților. La fel stau 
lucrurile și cu pompele de injecție : 
în loc de piese disparate, așa cum 
se cer, se livrează pompele In între
gime. Și un alt exemplu. In 
locul unei garnituri minuscule 
de cauciuc tn valoare de cîțiva 
lei, șe schimbă cilindrul de .forță, 
care costă 640 lei". 'Este timpul ca 
furnizorii de piese de schimb să-și 
reconsidere stilul de lucru și să răs
pundă cerințelor unităților. E vorba 
de materiale speciale, prelucrate cu 
consumuri mari de energie si forță 
de muncă care trebuie dirijate cu 
cea mai mare răspundere în folosul 
producției. Asupra acestor probleme, 
ca și a altora de acest tip, vom re
veni în numere viitoare ale ziarului 
nostru.

Măsurile stabilite de organele agri
cole județene .pentru această perioa
dă, în care reparațiile se desfășoară 
din plin, au în vedere instituirea în' 
toate atelierele a unul control riguros 
Pe faze de lucrări menit să elimine 
în totalitate cauzele care duc, la re
ducerea perioadei de funcționare a 
tractoarelor si mașinilor agricole. 
Totodată, în cadrul învățămîntului 
agrozootehnic de masă cu mecaniza
torii se pune un accent deosebit pe 
modul în care trebuie întreținute șl 
exploatate mașinile din dotare, 
urmărindu-se generalizarea expe
rienței, unităților cu bune rezultate.

Lucian CIUBOTARII 
Steîan DIMITRiU 
corespondentul „Scîntell"

Randamente 
în folosirea 

încă din primele zile ale anului 
1987, pe platforma Combinatului de 
îngrășăminte chimice din Slobozia 
se desfășoară o activitate intensă, 
bine organizată, care solicită chiar 
mai mult decît în alte perioade ca
pacitatea profesională a întregului 
colectiv. Explicația 7 Practic, se 
muncește pe două fronturi, ceea ce 
impune o maximă concentrare de 
forțe, mai multă ordine și discipli
nă decît de obicei. Pe de o parte, 
cu unele instalații se lucrează din 
plin pentru producerea îngrășămin
telor chimice, iar pe de altă parte 
se execută remontul la fabricile de 
amoniac I și uree II. Rezultatele ob
ținute în primele zile din cel de-al 
doilea an al actualului cincinal evi
dențiază că instalațiile aflate în 
funcțiune au lucrat la întreaga ca
pacitate proiectată și, ca atare, au 
și fost livrate beneficiarilor interni 
și la export însemnate cantități de 
îngrășăminte lichide și azotat de 
amoniu.

Dacă activitatea productivă solici
tă o stăpinire riguroasă a instala
țiilor și tehnologiilor, muncitorii și 
specialiștii care execută lucrările 
din cadrul remontului au de în
fruntat frigul și viscolul, care s-au 
făcut din nou simțite în Cîmpia Bă
răganului ialomițean. De ce a fost 
programat remontul în această pe
rioadă la fabricile de amoniac I și 
uree II ? Iată răspunsul dat de in
ginerul Ion Hanaru, directorul com
binatului : „Ținînd seama de fap
tul că, pe timpul iernii, consumul 
de energie electrică și gaze este 
deosebit de mare, am. hotărît să exe
cutăm în această perioadă remon
tul la o serie de instalații. Desigur,

PERFECȚIONAREA PROCESIIUI DE 1NVĂȚĂM1NT, 
obiectiv esențial al organiza(illor de partid din școli și facultăți

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in amplul proces 
de formare a omului nou. cu o 
înaltă conștiință revoluționară, con
structor activ al noii societăți, un 
rol important revine școlii româ
nești. Și in municipiul Brașov, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, toate forțele din școli 
și facultăți — întregul corp profe
soral. studenții, elevii, organizațiile 
U.T.C., asociațiile studenților comu
niști, organizațiile de pionieri — 
sint angajate în bătălia ca acest an 
școlar să marcheze, așa cum ne cere 
secretarul general al partidului, un 
proces de perfecționare și mo
dernizare a întregului învățămint, 
o nouă revoluție in nivelul de 
formare a cadrelor, a specialiș
tilor din toate domeniile. „Pentru 
că pînă Ia urmă — sublinia tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU — nu
mai nivelul de pregătire al munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, a] 
întregului nostru popor va determina 
victoria noii revoluții tehnieo-stiin- 
țifice șl agrare, va asigura înfăptui
rea Programului partidpilui de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre co
munism".

înfăptuirea acestui obiectiv major 
pentru viața țârii pune în fața co
mitetului nostru municipal de partid, 
a tuturor organelor și organizațiilor 
de partid din domeniul înVățămîn- 
tului sarcini complexe, de mare în
semnătate. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit, prin grija deosebită a con
ducerii partidului, municipiul Bra
șov dispune de o puternică bază 
materială și de un valoros corp 
profesoral pentru desfășurarea în 
condiții optime â procesului de în
vățămint, de pregătire a viitorilor 
muncitori și specialiști. în cele 110 
instituții de învățămint da toate 
gradele se pregătește circa 19 la 
sută din populația municipiului, care 
îșl realizează instrucția și educația 
științifică și practică în unitățile 
economice, in cabinetele școlare, în 
cele 180 de laboratoare și 160 de a- 
teliere școlare bine dotate. Așa cum 
a rezultat și din dezbaterile adună
rilor generale de partid care au 
avut loc în fiecare unitate de în
vățămint, pentru analizarea activi
tății desfășurate și stabilirea sar
cinilor concrete ce le revin din cu- 
vîntarea rostită de secretarul gene
ral al partidului la deschiderea ac
tualului an școlar, organele și orga
nizațiile de partid din municipiul 
nostru consideră ca un obiectiv 
fundamental al întregii lor activități 
unirea eforturilor tuturor studenți
lor și elevilor, ale cadrelor didactice 
in desfășurarea în cele mai bune 
cohdiții a procesului de învățămint.

Se remarcă astfel, în acest context, 
creșterea spiritului de inițiativă, de 
răspundere al comuniștilor, implica
rea mai directă a birourilor organi
zațiilor de bază în întregul proces 
instructiv-educativ ; ele acționează 
cu mai multă perseverentă pentru 
a asigura ca unitățile noastre de 
învățămint, de toate gradele, să 
Insufle fiecărui tinăr înalta răspun

superioare 
instalațiilor
înainte de a lua această hotărîre 
ne-am consultat cu factorii de de
cizie și execuție, iar graficul de lu
crări s-a stabilit în funcție de capa
citatea fiecărei formații. Totodată, 
înainte de începerea lucrărilor, fie
care formație și-a pregătit necesarul 
de piese de schimb, întreaga gamă 
de scule și dispozitive, activitatea 
desfășurîndu-se în prezent în trei 
schimburi. Procedînd în acest fel, 
considerăm că perioada remontului, 
deși se execută in condiții destul de 
vitrege, va fi scurtată cu o săptă
mină".

Am văzut la fața locului modul în 
care se execută pe timp de iarnă re
montul la fabrica de amoniac I. Lu
crările de lăcătușărie, mecanică și 
montaj sînt efectuate de formația 
maistrului Ion Buturez; zidăria re
fractară Ia reformerul primar și ca
zanul de oxigen este realizată de 
echipa maistrului Jenică Fiiip; apa
ratele de măsură și control sînt ve
rificate de formația condusă de 
maistrul Ștefan Olteanu ; electricie
nii muncesc sub directa îndrumare 
a maistrului Dumitru Grecu; în fine, 
operatorii din secția subinginerului 
Ștefan Drăgan testează calitatea lu
crărilor executate. In cadrul remon
tului, sarcini deosebite revin și ate
lierului de reparații, condus de ingi
nerul Liviu Rusticeanu, unda pînă 
în prezent s-au recondiționat piese 
de schimb in valoare de peste un 
milion lei.

Și încă o precizare. Paralel cu lu
crările din cadrul remontului se rea
lizează și programul de modernizări, 
în curînd, instalațiile vor începe 
deci să funcționeze cu parametri 
superiori. (Mihai Vișoiu).

dere patriotică pentru propria pre
gătire, pasiunea învățăturii te
meinice, a stăpînirii celor mai avan
sate tehnici și tehnologii, dorința 
autoperfecționării neîntrerupte, in
tr-un cuvînt dorința fiecărui tînăr 
de. angajare cit mai activă în pro
cesul edificării socialiste a patriei. 
Numeroase organizații de partid 
din școli șl facultăți, ca de pildă 
cele din Lioeul „Andrei Saguna", li
ceele industriale nr. 3, 1 și 8, din fa
cultățile de tehnologia construcțiilor 
de mașini și mecanică ale Universi
tății din Brașov, folosind o largă și 
complexă paletă de acțiuni politico- 
educative, au obținut rezultate bune 
în cultivarea în rindurile elevilor 
și studenților a spiritului de răspun
dere, de ordine și disciplină, a con
științei că de ei, de buna lor pre
gătire tehnică și științifică depinde 
într-o măsură importantă viitorul 
patriei, al poporului.

De altfel, programele pentru in
tensificarea și îmbogățirea conținu
tului activităților de educare patrio
tică. revoluționară a tineretului ur
măresc. cu precădere popularizarea, 
cunoașterea si însușirea de către 
elevi și studențl a politicii interne 
și externe a partidului si sta
tului nostru,' a operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a documentelor 
Congresului al XHI-lea al partidu
lui. a legilor țării, a principiilor eti
cii și echității socialiste, a normelor 
de comportare în societate. In acest 
scop, organizațiile de partid au ini
țiat și sprijinit organizațiile U.T.C., 
asociațiile studenților comuniști și 
organizațiile pionierilor în realizarea 
unor întîlniri cu activiști de 
partid șl de stat, cu oameni de știin
ță și cultură, a unor vizite in unități 
economice si social-culturale. orga
nizarea unor expuneri, simpozioane, 
răspunsuri la întrebări, excursii pa 
itinerare ale marilor edificii ale so
cialismului. în contextul activității 
de creștere a conștiinței socialiste șl 
formare comunistă a tineretului, 
un obiectiv de seamă al organizații
lor de partid și al conducerilor uni
tăților de învățămint îl constituie 
educația materialist-știintifică a ele
vilor și studenților, cunoașterea și 
însușirea concepției partidului nos
tru despre lume si viată, lărgirea 
orizontului de cunoștințe științifice, 
combaterea manifestărilor mistice.

Pornind de la concepția că între
gul proces instructiv-educativ repre
zintă o unitate între pregătirea teo
retică si cea practică a elevilor și 
studenților. în perspectiva integrării 
mai rapide și eficiente a absolvenți
lor în viata social-eeonomică a pa
triei, organele și organizațiile de 
partid, conducerile unităților de în
vățămint si economice au acordat o 
mai mare atenție integrării școlii cu 
producția și cercetarea, sporind exi
gentele șl preocupările pentru orga

Reducerea cheltuielilor materiale
(Urmare din pag. I) 
că a modernizărilor de natură teh
nologică trebuie să o reprezinte apli
carea pe scară largă a procedeelor 
care asigură , pierderi minima în 
timpul prelucrărilor, cum sînt. de 
pildă, in industria construcțiilor de 
mașini : turnarea și forjarea de pre
cizie, croirea și debitarea centraliza
tă a materialelor, extrudarea la cald 
și la reoe. sinterizarea ș. a. Este 
un domeniu tn care se simte în mod 
deosebit nevoia să se manifeste spi
ritul de Inițiativă, creator, revoluțio
nar al specialiștilor din sectoarele 
de concepție tehnologică si. deopo
trivă. ai muncitorilor și specialiștilor 
din producție.

Este evident că Importante resur
se materiale și energetice pot fi eco
nomisite printr-un înalt spirit gospo
dăresc manifestat la fiecare loo de 
muncă, prin stabilirea unor răspun
deri clare și precise în sarcina fie
cărei echipe, a fiecărui lucrător în 
privința folosirii fiecărui kilogram 
de materie primă, a fiecărui kilo
gram de combustibil, a fiecărui ki- 
lowatt-oră de energie electrică, prin 
lichidarea fermă a oricărei forme de 
risipă. Bunăoară, practica a dovedit 
că importante rezerve de reducere 
a consumurilor specifice pot fi puse 
în valoare prin încărcarea rațională 
a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
exploatarea judicioasă, întreținerea 
și repararea la termen și in. condiții 
calitative corespunzătoare a acestora. 
Fiecare muncitor cunoaște sau ar' 
trebui să cunoască faptul că orice 
dereglare în funcționarea mașinii 
sau instalației pe care o suprave
ghează determină nu numai abateri 
de ordin calitativ de la parametrii 
tehnici ai produselor, ci și rebuturi 
și consumuri materiale și energetice 
suplimentare. în strînsă legătură cu 
asigurarea bazei de materii prime 
a planului și reducerea consumuri

nizarea si desfășurarea corespunză
toare a activităților tehnico-produc- 
tive. Cu toate că în această direcție 
au fost obținute unele rezultate 
bune, spre exemplu la lioeele patro
nate de întreprinderile „Rulmentul" 
șl „Tractorul", apreciem că mai 
sînt multe de făcut. Nu peste 
tot se asigură îndrumarea, su
pravegherea si controlul elevilor din 
datele XI—XII ale liceelor care 
efectuează practica în întreprinderi 
de către cadrele de specialitate și. 
din păoate, nici de către întreprin
deri, oare nu dispun de maiștrl- 
Instruetori în număr corespunzător 
pentru coordonarea practicii produc
tive a elevilor. Din această pricină 
mal sînt mulți elevi care în timpul 
practicii în unitățile economice nu 
lucrează efectiv pe mașini, efectuează 
munci necalificate, își irosesc timpul 
afectat pregătirii practice.

Comitetul da partid, organizațiile 

de bază din cadrul Universității bra
șovene acordă o atenție deosebită 
asigurării unei înalte pregătiri de 
specialitate tehnico-profesională a 
studenților. în acest scop, ținînd 
seama de măsurile stabilite la ple
nara din 31 octombrie 1986 a Con
siliului Național al Științei și învă- 
țămîntului, desfășurată sub președin
ția tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, au fost 
organizate analize pe grupe de dis
cipline la catedre și la nivelul con
siliilor profesorale — cu participarea 
și a unor specialiști din producție si 
oeroetare — în vederea îmbunătăți
rii programelor analitice prin intro
ducerea unor capitole noi. necesare 
pregătirii specialiștilor ia nivelul 
cerințelor etapei actuale și de per
spectivă. asimilării în cursuri a re
zultatelor revoluției tehnioo-știin- 
țifice contemporane. introducerea 
unor cursuri noi de lnventică și 
robotică. De asemenea, au fost ana
lizate numeroase aspecte legate de 
efectuarea practicii studenților in 
unitățile de producție și cercetare, 
stabilindu-se o serie de noi măsuri, 
care să ducă Ia Îmbunătățirea aces
tei activități. Pe linia sporirii efi
cienței legăturii învătămîntului cu 
oeroetarea și producția au fost ne
analizate planurile de cercetare ști
ințifică ale facultăților pe acest an 
de studiu in scopul direcționării mai 
accentuate a acestora spre proble
mele prioritare ale dezvoltării eco
nomiei naționale și a județului. Este 
semnificativ în acest sens faptul că 
valoarea contractelor încheiate de 
catedrele de profil din facultăți cu 
diferite unități de producție, proiec
tare șl cercetare se ridică la peste 
40 milioane Iei. Cercurile științifice 
studențești, precum si atelierele de 
microproducție și servicii ale Uni
versității — comparabile cu cele din 
Industria bnașoveană — oferă stu

lor materiale, deosebit de importan
tă este acțiunea de recuperare și re- 
folosire a materiilor prime și surse
lor de energie, de recondiționară șl 
refolosire a pieselor de schimb și 
subansamblelor, căreia, așa cum a 
subliniat secretarul generai al parti
dului, trebuie să i se acorde o mal 
mane atenție.

în spiritul Indicațiilor st sar
cinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In fiecare între
prindere. sub conducerea și controlul 
nemijlocit al organelor și organiza
țiilor de par tid, trebuie să se asigure 
condiții tehnice și organizatorice, un 
climat de ordine și disciplină, in
struirea permanentă a personalului 
muncitor pentru gospodărirea cit mal 
judicioasă șl utilizarea cu maximum 
de economicitate a reșurselor mate
riale șl energetice. In limitele stricte 
ale normelor de consum stabilite 
prin plan. îndeplinirea sarcinilor 
privind reducerea cheltuielilor de 
Producție. îndeosebi a celor mate
riale, este un obiectiv esențial al 
activității consiliilor oamenilor 
muncii, o cauză a fiecărui colec
tiv de oameni ai muncii, constituind, 
în condițiile aplicării Legii privind 
retribuirea în acord global șl acord 
direct a personalului muncitor, un 
criteriu esențial în stabilirea nive
lului retribuției. Este deci in inte
resul tuturor oamenilor muncii să 
realizeze producția fizică planificată 
cu consumuri de materii prime, ma
teriale și .energie cit mai reduse, în- 
trucit rezultatele obținute în acest 
domeniu influențează pozitiv câști
gurile lor din muncă.

Se desprinde, așadar, că In fie
care întreprindere respectarea rigu
roasă a disciplinei consumurilor ma
teriale și energetice, realizarea sar
cinilor de plan privind reducerea 
cheltuielilor de producție trebuie să 
devină o regulă de fier a activității 
de zi cu zi a întregului colectiv.

La întreprinderea „Alumina" — Ora
dea, faptele de muncă din primele 
zile ale anului 1987 demonstrea
ză hotărîrea întregului colectiv de 
a obține și in acest'an rezultate 
cit mai bune în producție. Ample
le acțiuni de modernizare a tehno
logiilor au determinat realizarea cu 
consumuri scăzute a fiecărei tone 
de alumină calcinată. Notabile sint 
și preocupările pe linia diversifică
rii producției. Astfel, în acest an se 
va extinde producția la scară in
dustrială a unor sorturi de alumi
ne speciale, multe dintre ele rea
lizate cu tehnologii elaborate de 
specialiștii unității. Demn de sub
liniat este faptul că In acest an 
aici va fi pusă in funcțiune insta
lația de slnterizare, care va perml- 

"țe, VăWRficqrșâ superioară a unor’ 
..rțiățetll. prime indigene, mal sărace 
, in lubstqnțo utile, (loan Laia>

Foto : S. Cristian.

denților bune posibilități de In
struire șl însușire a unor deprinderi 
absolut necesare pentru activitatea 
viitoare.

Comitetul nostru municipal de 
partid, deși a obținut o bună expe
riență în munca de îndrumare, spri
jinire șl control al activității orga
nizațiilor de partid din școli și fa
cultăți, consideră totuși că trebuie 
să își concentreze și mai mult aten
ția asupra acestei activități. Trimes
trial. in cadrul plenarelor, al ședin
țelor de birou sau ale secretariatu
lui comitetului municipal de partid, 
analizăm principalele probleme ale 
activității școlare ; de asemenea, se 
organizează colective de analiză și 
sprijinire a activității din școli șl 
facultăți. Se mai intimplă însă ca 
unele din măsurile stabilite cu aces
te prilejuri să nu fie .aplicate la 
timp sau să se înfăptuiască doar pe 
jumătate, ceea ce nu contribuie la 
creșterea răspunderii, a exigenței 
organelor și organizațiilor de partid, 
a conducerilor unităților de învăță- 
mînt, a instituțiilor cu răspunderi în 
procesul instructiv-educativ al ele
vilor și studenților. Este nevoie, 
totodată, să asigurăm intensificarea 
de către organizațiile de partid a în
drumării si coordonării întregii ac
tivități politico-educative, instau
rarea în fiecare clasă. în fiecare 
grupă studențească a unul spirit re
voluționar. critic și autocritic, cana 
să ridice pe o nouă treaptă de per
fecționare întregul prooes de for
mare multilaterală a tineretului. 
Spiritul revoluționar se oere mani
festat deopotrivă în cultivarea celor 
mai înalte idealuri, a străduinței si 
capacității tuturor tinerilor de a le 
Îndeplini, cît șl în eliminarea totală 
din orizontul școlar șl universitar a 
mediocrității, a improvizației sau 
formalismului, a comodității în gîn- 
dire si acțiune, a mentalităților îna
poiate și influențelor străine, retro
grade. a neajunsurilor de orice na
tură. în această privință sint încă 
unele deficiențe în conlucrarea Sintra 
conducerile unor unități de în
vățămint și ale întreprinderilor pen
tru pregătirea forței de muncă prin 
sistemul practicii în producție, pen
tru formarea tinerei generații prin 
muncă și pentru muncă.

Avem, toate condițiile, ca printr-o 
mai perseverentă si eficientă mun
că de îndrumare si control desfășu
rată de comitetul municipal da 
partid, prin creșterea răspunderii 
organelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor comuniștilor. Invătămîntul 
din Brașov să obțină în acest an re
zultate superioare, la nivelul marilor 
răspunderi ce-i revin. Tineretul 
brașovean, răspunzând prin fapte 
caldului îndemn al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat cu prile
jul deschiderii actualului an școlar, 
este hotărît să-și însușească cu stă
ruință tot ce e mai nou în stiintă 
și tehnică, să nu-șl precupețească 
nici un efort spre a se pregăti cît 
mai temeinic pentru muncă și viată 
ca adevărati revoluționari.

Dumitru CALANCEA 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la Plenara Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare

(Urmare din pag. I)

ANGAJARE PUTERNICĂ, REVOLUȚIONARĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULU[ 

DE DEZVOLTARE A ȘTIINȚEI Șl PERFECȚIONARE A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Știința-factor primordial al dezvoltării 
intensive a economiei naționale

Mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Exprlmind totala aprobare față de vastul șl insuflețltorul program revo

luționar de muncă și acțiune pentru Înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al Xni-lea a! Partidului Comunist Român, care poartă strălucita 
pecete a gindirii dumneavoastră clarvăzătoare, participanții Ia plenară au 
dat o înaltă prețuire contribuției de inestimabilă valoare teoretică și prac
tică pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, eminent om politic al lumii contemporane, erou între eroii 
neamului, o aduceți la stabilirea și înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor de 
bază ale dezvoltării multilaterale a patriei și și-au manifestat, din inimă, în
treaga admirație și recunoștință pentru vasta și neobosita activitate pe care 
o desfășurați cu exemplară abnegație și spirit revoluționar, pentru propă
șirea națiunii noastre socialiste, pentru Întărirea colaborării intre popoare și 
■alvgardarea păcii în lume.

Membrii Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, întregul 
activ al organelor locale de stat vă raportează, acum, la încheierea primului 
an al cincinalului 1986—1990, că, urmind neabătut orientările șl indicațiile 
date de dumneavoastră, au reușit să îndeplinească și să depășească preve
derile de plan la producțla-marfă industrială, export pe ambele relații, livrări 
de mărfuri către fondul pieței, să asigure autofinanțarea tuturor unităților 
adminlstrativ-teritoriale, reallzînd o dezvoltare mai puternică a orașelor $1 
■ațelor patriei.

Cu hotărîrea fermă de a îndeplini exemplar sarcinile pe care ni le-ați 
trasat la cel de-al III-lea Congres al consiliilor populare, vom acționa mai 
eficient pentru buna gospodărire a mijloacelor de producție, pentru dezvol
tarea puternică a industriei mici și diversificarea prestărilor de servicii, pen
tru creșterea contribuției consiliilor populare la dezvoltarea mai accentuată 
a bazei energetice și de materii prime.

Adresîndu-vă cele mai vii mulțumiri pentru Îndrumările prețioase și 
sprijinul permanent acordat consiliilor populare în îndeplinirea atribuțiilor șî 
sarcinilor de mare răspundere ce ne revin. Plenara Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare vă asigură, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în continuare, organele locale ale puterii și adminis
trației de stat, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, urmind 
exemplul dumneavoastră strălucit de conducător înțelept și neînfricat, de re
voluționar înflăcărat, sînt hotărite să ridice Ia o calitate nouă, superioară, 
nivelul întregii lor activități, să acționeze cu toată răspunderea, cu spirit re
voluționar, aducîndu-și o contribuție tot mai mare la îndeplinirea Progra
mului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comunism.

In aceste zile de început de an, in care întregul nostru popor acționează 
eu hotărtre pentru îndeplinirea planului chiar din primele zile, așa cum 
ne-ați Indicat dumneavoastră, vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți a vă adresa un vibrant omagiu, împreună 
cu cele mai alese urări de ani mulțl și fericiți, viață îndelungată, pentru a 
conduce pe mai departe, cu aceeași cutezanță, înțelepciune și dăruire revo
luționară, partidul și statul nostru, spre binele și fericirea poporului român, 
pentru triumful socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noasire 
patrii, al păcii, înțelegerii și colaborării intre toate popoarele lumii.

*
Luni a avut loc In Capitală Ple

nara Comitetului pentru Probleme
le Consiliilor Populare, care a ana
lizat modul In cate organele locale 
de stat. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare au acțio
nat pentru îndeplinirea Planului de 
dezvoltare economlco-socială pe anul 
1986, a sarcinilor din industria mică, 
gospodăria comunală și locativă, in
vestiții, construcția de locuințe, 
precum și a celor din agricultură, 
Stabilind măsuri eficiente, pentru 
realizarea ritmică ș! integrală a pla- 
nuiul pe 1987. Plenara a analizat, 
totodată, rezultatele obținute de 
consiliile populare pentru traducerea

INFORMAȚII SPORTIVE
• în ultimul număr al revistei 

Federației Internaționale de Fotbal, 
„F.I.F.A. News", este publicat pro
gramul meciurilor din preliminariile 
turneului olimpic de fotbal. Iată

rogramul partidelor grupei A, eu- 
opene, din care face parte și 

România. In 1987 : România — R. F. 
Germania (18 aprilie); România — 
Polonia (20 mai); Danemarca — 
România (10 iunie); România — Da
nemarca (3 septembrie); R.F. Ger
mania — Polonia (13 octombrie); 
Polonia — Danemarca (28 oc
tombrie) ; Danemarca — R.F. Ger
mania (18 noiembrie) ; in 1988 : 
R. F. Germania — Danemarca 
(22 martie); Polonia — România (30 
martie); Polonia — R.F. Germania 
(27 aprilie); Danemarca — Polonia 
(18 mai); R.F. Germania — Româ
nia (31 mai). Datele meciurilor pe 
care le va susține Grecia nu au fost 
încă stabilite. Celelalte grupe eu
ropene au următoarea alcătuire : 
grupa B — Ralia, R.D. Germană, 
Portugalia, Olanda, Islanda; grupa C 
— Franța, Ungaria. Spania, Suedia, 
Irlanda; grupa D — Norvegia, 
U.R.S.S., Bulgaria, Elveția, Turcia; 
grupa E — Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Austria, Belgia, Finlanda.
• Campionatul mondial de ho

chei pe gheață (grupa A) pentru 
echipe de juniori (jucători pînă în 
20 de ani) s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Finlandei — 11 puncte, 
urmată în clasamentul final de echi
pele Cehoslovaciei — 10 puncte, Sue
diei — 9 puncte, S.U.A. — 8 puncte 
etc. în meciul decisiv, disputat în 
orașul cehoslovac Nitra, reprezenta
tiva Finlandei a întrecut cu 5—3 
(2—1, 0—1, 3—1) formația Ceho
slovaciei.
• Cel de-al treilea concurs din 

cadrul tradiționalei competiții inter
naționale de sărituri cu schiurile 
„Turneul celor patru trambuline" 
s-a desfășurat la Innsbruck șl a fost 
cîștigat de iugoslavul Primoz Ulaga, 
cu 226,40 puncte (ambele sărituri ale 
învingătorului au măsurat 109,5 m). 
înaintea ultimei probe, programată 
astăzi la Bischofshofen, in clasa
mentul general conduce austriacul 
Ernst Vettorl,. cu 605.1 puncte, urmat 
de Ulf Findeisen (R.D. Germană) — 
601,6 puncte.

• în diferite orașe din Brazilia a 
început „Turneul veteranilor" la 
fotbal, la care participă selecționate 
(jucători peste 35 de ani) din Ar
gentina, R.F. Germania, Italia, Uru
guay și Brazilia. La Sao Paulo, e- 
chipa Braziliei a învins cu 3—0 (1—0) 
formația Italiei, golurile fiind în
scrise de Lelli (min. 29, în propria 
poartă), Rivelino (min. 69) și Dario

★

In viață a indicațiilor secretarului 
general al partidului și Hotărîrli 
C.C. al P.C.R. din 23—24 iunie 1986 
referitoare la îmbunătățirea siste
matizării localităților, adoptînd mă
surile necesare pentru asigurarea în
tocmai a normelor de dimensionare 
a suprafețelor de teren din cadrul 
perimetrelor construibile și crește
rea suprafețelor agricole arabile.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

(min. 81). In formația Învingă
toare au mai evoluat, printre alții, 
Pele, Toninho, Marco Antonio, Edu 
și Djaima Dias, iar în cea italiană
— Albertosi, Facchetti, Maldera și 
Boninsegna. Intr-un alt joc, desfășu
rat la Santos, selecționatele Argen
tinei și R.F. Germania au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0).

© In ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de volei de la 
Nykoeping (Suedia); Cuba — Japo
nia 3—1 (14—16, 15—4, 15—10, 15—10), 
Suedia — Ungaria 3—0 (15—6, 15—2, 
16—14).

© La Basel a luat sftrșit conr 
cursul internațional de tenis de masă 
„Top-12", la care au participat cei 
mai buni jucători și cele mai bune 
jucătoare din Europa. In turneul 
masculin victoria a revenit englezu
lui Desmond Douglas, urmat de sue
dezii Jan-Ove Waldner, Joergen 
Persson și polonezul Andrzej Gru- 
bba. La feminin, pe primul loc s-a 
clasat Csilla Batorfl (Ungaria).

• Proba feminină de slalom spe
cial desfășurată la Maribor (Iugo
slavia) a fost cîștigată de suedeza 
Camilla Nilsson, cronometrată în 
două manșe cu timpul de 1’23”59/ 
100. Pe locul doi — elvețiană Vreni 
Schneider (l’23”84/100).

O In prima zi a turneului inter
național de handbal masculin de la 
Pontevedra : Spania — Danemarca 
26—19 (14—8). U.R.S.S. — Iugoslavia 
29—24 (12—12).

• Secretariatul Federației inter
naționale de șah a dat publicității 
clasamentele mondiale după coefi
cientul Elo. primul loc fiind ocupat 
de campionii lumii Gări Kasparov 
(U.R.S.S.) — 2 735 și, respectiv, Maia 
Ciburdanidze (U.R.S.S.) — 2 530. In 
clasamentul masculin urmează Ana
toli Karpov — (2 710), Andrei Soko
lov și Artur Iusupov — (cîte 2 645), 
Viktor Ko'rcinoi — (2 625), Liubo- 
mir Llubojevici — (2 620), Robert 
Huebner și Nigel Short — (2 615 fie
care) etc. iar în cel feminin — 
Zsuzsa Polgar — (2 495), Nona Ga- 
prindașvili — (2 475), Pia Cramling
— (2 455) etc. i

• In orașul vest-german Bremen 
a continuat turneul internațional fe
minin de volei, în penultima zi a 
competiției inregistrindu-se urmă
toarele rezultate : Japonia — Selec
ționata secundă a R.F. Germania 
3—0 ; Uralocika (U.R.S.S.) — R.F. 
Germania 3—2; Cuba — R.D. Ger
mană 3—0; Olanda — Franța 3—1. 

rețului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în țara noastră.

Conducerea nemijlocită o tuturor 
acestor activități de către președin
tele Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului reprezintă pentru 
noi toți garanția supremă a crește
rii continue a rolului și contribu
ției cercetării și învățămîntului la 
înfăptuirea obiectivelor majore pen
tru dezvoltarea economiei naționale, 
pentru ridicarea patriei pe trepte 
superioare de civilizație și prospe
ritate. Să adăugăm Ia toate acestea 
faptul că, după modelul Institutului 
central de chimie, conceput și 
condus mulțl ani de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, sînt organizate toate cele
lalte institute centrale din principa
lele ramuri ale științei și tehnicii,- 
prin activitatea cărora se înfăp
tuiește în țara noastră o apropiere 
reală, o integrare organică a cerce
tării și învățămîntului superior de 
specialitate cu producția.

Iată deci, putem afirma cu bucu
rie și recunoștință că de numele și 
activitatea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu sînt 
legate transformările revoluționare, 
avîntui fără egal, dezvoltarea impe
tuoasă ale științei și tehnologiei româ
nești, afirmarea acestora ca puter
nică forță creatoare angajată plenar 
și cu deplină responsabilitate în so
luționarea problemelor majore ale 
economiei naționale. Pentru toate 
acestea, pentru sprijinul generos și 
minunatele condiții de împlinire și 
afirmare pe care le asigură activi
tății noastre de cercetare ' științifică, 
aducem astăzi omagiul nostru 
fierbinte, prinos al căldurii, recunoș
tinței și respectului inimilor noas
tre, tovarășei academician 
Elena Ceaușescu. în același timp, 
largul ecou de care se bucură peste 
hotare opera științifică a tovarășei 
Elena Ceaușescu, înaltele distincții și 
titluri științifice care i-au fost con
ferite de prestigioase instituții și fo
ruri științifice, culturale și de invă- 
țămînt din cele mai diverse țări ale 
lumii constituie o firească și bine
meritată recunoaștere a contribuției 
de mare valoare pe care, prin acti
vitatea acestui savant de renume in
ternațional, România socialistă o 
aduce la îmbogățirea tezaurului uni
versal al cunoașterii științifice.

Fizica și energia nucleară sînt șl 
ele beneficiare aie acestui climat 
deosebit de stimulator și exigent

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ 
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

FOCȘANI : Produse noi 
și modernizate

în primele zile de muncă din 
acest an, la întreprinderea de 
scule și elemente hidraulice din 
Focșani s-a pornit, cu bune rezul
tate, pe linia modernizării și în
noirii producției, activitate avînd ca 
obiectiv de seamă creșterea efi
cienței economice, ridicarea calită
ții produselor. Pînă in prezent, 
peste 50 la sută din producția-marfă 
este constituită din produse noi și 
modernizate, cu înalți parametri 
tehnico-funcționali. Au fost omolo
gate, totodată, noi produse ca, de 
exemplu, scule pentru prelucrarea 
prin rotofrezare a arborilor cotiți 
și axelor cu came, cuțite cu plăcuțe 
amovibile pentru strunjit, care vor 
intra în curind in producția de se
rie. (Dan Drăgulescu).

HUNEDOARA : Noi mărci 
de oțel cu caracteristici 

superioare
La oțelăria electrică nr. 1 a ma

relui Combinat siderurgic din 
Hunedoara, „laboratorul" unde 
se plămădesc unele dintre cele 
mal bune mărci de metal, locul 
unde bogata experiență profe
sională a oțelarilor se îmbină 
armonios cu temeinica pregătire 
teoretică și practică a cadrelor in
ginerești, oțelarul Ioan Țîr, ingine
rii Mircea Moldovan și Gheorgbe 
Pogea au elaborat o nouă marcă 
de oțel inoxidabil cu un conținut 
scăzut de carbon, sulf și fosfor. 
Este cea de-a 40-a marcă de oțel 
de calitate superioară asimilată și 
produsă în decursul ultimului an 
la Hunedoara, destinată industrii
lor de virf ale economiei noastre 
naționale. (Sabin Cerbu).

BRAȘOV : Lucrări 
de alimentare cu apâ 

potabilă
După încheierea Intr-un timp-re- 

cord — urmare a unei munci in- 
dîrjite, pline de abnegație — a a- 
ducțiunii de apă Prejmer — Brașov, 
lată că de curind, pe un ger nă
prasnic, au început lucrările de e- 
xecuție a celei de-a doua etape a 
alimentării cu apă potabilă a mu
nicipiului Brașov din sursă freati

existent In activitatea științifică în 
ultimii ani, fiind în acest context 
din ce în ce mai puternic angajate 
în realizarea unor' sarcini și obiecti
ve de mare importanță pentru 
modernizarea și dezvoltarea econo
miei naționale. Mărturie a acestor 
realități este și faptul că in anul pe 
care l-am Încheiat recent am reali
zat In proporție de 106 la sută indi
catorul global al activității noastre, 
de 105 la sută pe cel al producției 
rezultate din activitatea de cercetare, 
de 112 la sută pe cel al creșterii pro
ductivității muncii în condițiile unor 
economii importante de materiale, 
energie și materii prime. Semnifica
tiv este și faptul că în acest cadru 
am omologat 98 prototipuri de apa
rate, echipamente șl instalații noi cu 
parametri superiori, 67 de unicate, 18 
materiale cu proprietăți speciale, 
50 componente și 64 tehnologii ba
zate pe fenomene ale fizicii atomica 
și nucleare. Este, de asemenea, po
zitiv și faptul că am produs întreaga 
cantitate de combustibil nuclear pla
nificată pentru acest an, asigurind 
totodată prin concepție și fprțe pro
prii producerea combustibilului ne
cesar centralelor nucleare care vor 
intra în funcțiune în. cincinalul 
1986—1990. Au fost de asemenea omo
logate și introduse în fabricație 50 de 
aparate, instalații și echipamente 
pentru centralele nucleare din pro
filul Comitetului de Stat pentru 
Energie Nucleară, iar proiectanții de 
sisteme și echipamente din institu
tele noastre au asigurat documenta
ția necesară realizării centralei de 
3 500 MW(e) de la Cernavodă, tre- 
cînd totodată Ia perfecționarea pro
iectului actual. S-au efectuat și se 
vor efectua în continuare cercetări în 
fizica și tehnica reactorilor, a mate
rialelor nucleare, pentru obținerea de 
noi date nucleare, atît pentru reac- 
torii avansați bazați pe fisiunea 
nucleară, cit și pentru instalații de 
fuziune nucleară.

în cadrul programelor prioritare 
bazate pe procese, tehnici și tehnolo
gii ale fizicii atomice și nucleare, 
coordonate de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie, am 
furnizat și vom furniza în continuare 
economiei naționale instalații de 
placare, nitrurare, sudură, turnare și 
depunere sub vid, o gamă largă de 
Instalații de defectoscopie, nivelme- 
trie, grosimetrie și umidimetrie cu 
surse de radiații nucleare, toată gama 
de laser! și unele instalații cu laserl 
pentru prelucrare, debitare, trata
mente, alinieri, medicină și chimie ; 
aparatură magnetică și de spectro- 

că, și anume din zona Sinpetru. 
Constructorii întreprinderii de fo
raje București lucrează de zor la 
forarea celor 30 de puțuri de mare 
adîncime prevăzute să se realize
ze aici. în același timp, construc
torii întreprinderii antrepriză con
strucții industriale și montaje Bra
șov au început lucrările de mon
tare a conductelor colectoare care 
vor racorda cele 30 de puțuri 
la rezervorul stației de pompare 
nr. 2 de pe aducțiunea Prejmer. 
O dată cu finalizarea celei de-a 
doua etape a alimentării cu apă 
a municipiului Brașov din sursa 
freatică a Cîmplei Bîrsei, orașul de 
la poalele Tîmpei va primi îri plus, 
pe secundă, 1 000 litri apă de cea 
mai bună calitate. (Nicolae Mo
canul.

MUREȘ : Larg front 
de lucru în construcția 

de locuințe
Lucrătorii Trustului antrepriză 

generală de construcții-montaj Mu
reș au încheiat anul 1986 cu un 
bilanț rodnic. Astfel, prin organi
zarea judicioasă a activității pe fie
care șantier și folosirea unor ma
teriale de construcții locale, ei au 
realizat și predat „la cheie", în 
primul an al actualului cincinal, 
2 114 apartamente, cu 24 de aparta
mente mai mult decît prevederile 
planului.1 De remarcat că 190 de a- 
partamente au fost date în folosință 
în 22 localități din mediul rural, 
intre care se numără Iernut, 
Sîngeorgiu de Mureș, Lunca Bra
dului, Fârăgău. , în prezent, con
structorii mureșeni de locuințe 
și-au creat un larg front de lucru 
în vederea realizării tuturor celor 
2 700 de apartamente prevăzute pe 
acest an, din care 1 318 apartamente 
se află în diferite stadii de execu
ție, ceea ce creează condiții ca șl 
in acest an pianul să fie îndepli
nit înainte de termen. (Gheorghe 
Giurgiu).

ARGEȘ : Amplă acțiune 
de recondiționară 

a pieselor
în unitățile de transport In co

mun și în stațiunile de mecani
zare a agriculturii din județul Ar
geș a luat o mare amploare acțiu
nea de recondiționară a pieselor 

metrie de masă, materiale magnetice, 
piezoceramice, semiconductoare, su- 
praconductoare și optoelectronice, 
izotopi stabili șî radioactivi. în ace
lași timp am abordat și dezvoltat 
cercetările fundamentale de fizico- 
matematică, fenomene nucleare șl 
subnucleare, noile moduri de dezin
tegrare exotice, fizica stării conden
sate, a tranzițiilor de fază, de elec
tronică cuantică, astrofizică și fizica 
pămîntului.

Prin rezultatele științifice, tehnice 
și tehnologice obținute, prin imple
mentarea acestora în producție, cer
cetarea de fizică și energie nucleară 
demonstrează, alături de celelalte 
ramuri ale științei și tehnicii, realis
mul concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind dezvol
tarea economico-socială a țării noas
tre pe baza celor mai avansate cu
ceriri ale științei.

în actualele împrejurări interna
ționale, deosebit de grave și com
plexe, cînd se impune mobilizarea 
tuturor energiilor în lupta pentru so
luționarea numeroaselor conflicte 
din viața internațională, ne alătu
răm și noi, cei care lucrăm în dome
niul fizicii atomice și nucleare, cu 
nestrămutată convingere, voinței de 
pace a oamenilor de știință din pa
tria noastră, care își găsește o vi
guroasă expresie în acțiunile Comi
tetului Național Român „Oamenii de 
știință și pacea" a cărui activitate 
multilaterală se desfășoară sub înal
ta conducere a tovarășei 
Elena Ceaușescu, exemplu luminos 
de militant înflăcărat pentru folo
sirea exclusiv pașnică a cuceririlor 
științei moderne.

Pentru toate aceste realități, pen
tru orientările de înalt conținut știin
țific pe care- ni le acordă cu gene
rozitate, aducem astăzi cu adine 
respect și nețărmurită recunoștință 
mulțumirile noastre cele mai alese și 
respectuoase mult stimatei 1 tovarășe 
Elena Ceaușescu. asigurînd-o ’ că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a pune întreaga putere a muncii 
și minții noastre in slujba înfăptui
rii sarcinilor pe care nl le-a în
credințat.

O dată cu tradiționala și calda 
urare de ,.La mulțl ani", exprimată 
cu admirație și recunoștință din 
adîncul Inimilor noastre, dorim să 
urăm mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu o cit mai rodnică 
activitate în deplină sănătate, putere 
de muncă și creație spre binele și 
prosperitatea științei românești, spre 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor.

pentru mijloacele auto și utilajele 
agricole. Pe această cale au fost 
redate în circuitul economic, în 
anul ce s-a încheiat, repere a căror 
valoare însumează peste 110 mili
oane lei. S-au recondiționat cu 
bune rezultate, între altele, cutii de 
viteze, blocuri motor, electromotoa
re; arbori cotiți și altele. Cu re
zultate dintre cele mai bune în 
acțiunea de recondiționare se în
scriu I.T.A. Argeș, întreprinderea 
județeană de transporturi locale 
Pitești, stațiunile de mecanizare a 
agriculturii Mărăcineni și Miroși. 
(Gheorghe Cîrstea).

SUCEAVA :
Pentru creșterea bazei 

de materii prime
Oamenii muncii de la întreprin

derea de prospecțiuni și explorări 
geologice „Suceava" din Cîtnpu- 
lung Moldovenesc au înregistrat 
importante succese în activitatea 
de prospectare a unor noi rezerve 
de substanțe utile și de pregătire 
a noi perimetre miniere pentru 
exploatare. Prin creșterea vitezelor 
de avansare la săparea galeriilor și 
Ia foraj, colectivul de aici a în
registrat substanțiale depășiri de 
plan. Astfel, geologii suceveni au 
predat, in cursul anului trecut, mi
nerilor toate obiectivele incluse în 
plan : Ulmi-Vatra Dornei șl Co- 
lacu-Iacobeni, Alunișu Mare și A- 
lunișu Mic, Comănești-Sălătruc. De 
asemenea, ei au pus suplimentar 
la dispoziția beneficiarilor alte trei 
obiective : Gheorghițeni, Podeni- 
Tisa și Trestiaha. (Sava Bejinariu).

IAȘI* *:  Un nou sortiment 
de folie de polietilenă

• Imn pentru primăvara țării. Des
tine romantice : SCALA (11 03 72) — 
9; 12; 15; 18
0 Toate pînzele sus (seria I — Secre
tul epavei) : LUMINA (14 74 16) —
8,30; 10,30; 12,30; 15; 17, 19, FLAMU
RA (85 77 12) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19
• întoarcerea lui Magellan : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

La întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice din Iași a fost 
omologat și introdus în fabricația 
curentă un nou produs : folie stra
tificată din polietilenă de înaltă și 
joasă densitate. Noul produs este 
realizat după o tehnologie de mare 
eficiență, elaborată de specialiștii 
unității, astfel că se obține cu 
consumuri reduse de materii pri
me și energetice. Prezentind în
sușiri superioare de rezistență, e- 
lasticitate, flexibilitate și cu gra
maj redus pe unitatea de suprafață, 
folia stratificată este solicitată cu 
deosebire la operațiunile de amba
lare a produselor din industria a- 
limentară. (Manole Corcaci).

Invățămîntul în strategia 
progresului multilateral 

al societății
(Urmare din pag. I) 
creator consonant Întregul poten
țial științific al țării în vederea 
promovării marii industrii moderne, 
a afirmării civilizației socialiste.

Este unanim recunoscută excep
ționala contribuție pe care a adus-o 
tovarășa Elena Ceaușescu la fun
damentarea, elaborarea și aplicarea 
în viață a programelor naționale de 
cercetare științifică și de dezvolta
re tehnologică și la coordonarea În
tregului front al cercetării științi
fice românești. Această exemplară 
contribuție stă sub semnul major 
al aplicării. consecvente a liniilor 
directoare cuprinse in programul 
partidului, în documentele Con
gresului al XIII-lea.

Preocuparea constantă a partidu
lui nostru pentru perfecționarea 
conducerii tuturor domeniilor de 
activitate și adîncirea democrației 
muncitorești revoluționare s-a evi
dențiat plenar și cu prilejul Con
gresului științei și învățămîntului, 
care a creat un organism unic de 
conducere democratică — Cohsiliul 
Național al Științei și Invățămîn- 
tului din Republica Socialistă 
România. Acest organism re
prezintă forma instituționalizată a 
conlucrării științei și învățămîntu- 
lui, in scopul asigurării progresului 
tehhico-științific, al promovării in 
producție și invățămînt a celor mai 
noi achiziții ale cunoașterii umane. 
Congresul a desemnat pe tovavășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu in importanta funcția 
de președinte al Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului. 
ceea ce constiuie chezășia sigură 
a înfăptuirii la nivelul celor mai 
înalte exigențe a programelor stabi
lite de cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului în acest important 
sector de activitate.

în strategia dezvoltării școlii ro
mânești, tovarășa Elena Ceaușescu 
a reevaluat principial un element 
constitutiv esențial, anume Însuși
rea cunoștințelor de bază din disci
plinele fundamentale — matemati
ca, fizica, chimia, biologia — re- 
considerînd, totodată, disciplinele 
cu o puternică înrîurire educativă 
asupra tinerilor, cum sînt limba și 
literatura română, istoria, geografia 
patriei. în felul acesta s-a reliefat 
mai pregnant vocația umanistă a 
școlii noastre. învățămintul a de
venit astfel o parte Integrantă ac
tivă a umanismului culturii româ
nești.

Daf funcția umanistă a școli! 
noastre de toate gradele nu a fost 
privită ca un rezultat spontan al 
condițiilor create, ci a fost înteme
iată pe ideea, aplicată creator, a 
determinismului social, idee con
form căreia factorul subiectiv, 
ajuns la conștiința de sine, joacă 
un rol major în făurirea isto
riei noi. în acest sens, Ia te
melia întregului invățămînt a stat 
și stă obiectivul însușirii temeinice 
a concepției materialist-dialectice 
șl istorice despre lume și viață, a 
teoriei revoluționare a partidului 
nostru. „O datorie de onoare a 
școlii — sublinia tovarășa 
Elena Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al Științei și în- 
vățămîntului — a fost și rămîne 
educația revoluționară. profund 
științifică și larg umanistă a tine
rei generații. învățămintul trebuie 
să aducă o contribuție hotăritoare 
Ia formarea omului nou, cu o inaltă 
conștiință revoluționară, comunis
tă, educat in spiritul dragostei de 
muncă, de dreptate și echitate so
cială, de respect și apărare a avu
ției naționale".

• în concepția tovarășei 
Elena Ceaușescu, omul nou apare 
ca sinteză a unor laturi comple
mentare : latura profesională și a- 
ceea umanistă. Din această per
spectivă, care depășește abordarea 
metafizic-dihotomică a valorilor 
tehnico-științifice șl a celor uma
niste, însăși educația, funcție ma
joră a invățămintulul, se definește 
sintetic prin consonanta dimen
siunii instructive cu aceea forma
tivă.

Această viziune novatoare a per
mis școlii românești să depășească 
mal vechea tentație a pregătirii 
abstracte, unilaterale a tineretului 
și să se racordeze la exigentele re
voluției tehnico-științifice, ale edi
ficării practice a societății socia
liste. Impactul pregătirii teoretice 
cu activitatea productivă a consoli

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Urare tinerească țării, frunților el

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 ianuarie, ora 20 — 9 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
în general umedă, cu cerul mal mult 
noros. La începutul Intervalului vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare mai frec
vente in vestul și nordul țării, favori- 
zînd, izolat, și producerea poleiului. 
In a doua parte a intervalului pre
cipitațiile vor fi mai ales sub formă 
de ninsoare. Vîntul va sufla slab pîriă 
Ia moderat, cu intensificări la munte, 
iar spre sfîrșitul intervalului și in 
regiunile estice, zone*  unde, trecător, 
zăpada va fi viscolită. Temperatura 

dat atît eficienta educativă, cit și 
aceea economico-socială a invăță- 
mîntului. Prin reorientarea finali
tății sociale a învățămîntului, rea
lizată concret prin grija tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. școala româneas
că a încetat să mai fie un sistem 
obligat doar să se adapteze la re
lațiile sociale, devenind el însuși 
un factor dinamic al schimbărilor 
sociale. Fapt care a fost posibil 
tocmai prin amintita raportare, 
imperativă, a școlii românești la cer
cetare și producție. Aceasta a per
mis, intre altele, ca vechea contra
dicție dintre munca fizică și cea 
intelectuală să-și restringă simți
tor efectele. Unitățile școlare in
tegrate dispun de planuri de pro
ducție. forme bugetare adecvate și 
unități productive proprii. în acest 
fel, relațiile educaționale specifice 
școlii dobindesc capacitatea de a 
se manifesta si ca relații sociale de 
producție.

Aplicarea concepției revoluțio
nare despre finalitatea socială a în- 
vățămintului a asigurat o mai mare 
stabilitate a structurilor de invă- 
țămint integrat, precum și o mult 
mai funcțională corespondență 
intre ritmul dezvoltării social-eco- 
nomice generale și cerințele de 
forță de muncă superior calificată.

Pentru momentul de față — 
așa cum sublinia tovarășul ! 
Nicolae Ceaușescu în raportul pre
zentat la cel de-al XIII-lea Con
gres — cheia de boltă a dezvoltă
rii pe toate planurile și expresia 
viabilă a trecerii la o nouă calitate 
o reprezintă asigurarea eficienței 
maxime a activității. întreaga acti
vitate economico-socială urmează 
să se desfășoare pe principiile ren
tabilității și eficienței. Prin îndru
marea nemijlocită de către tovarășa 
Elena Ceaușescu. în calitate de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Știlhței și învățămîntului. a între
gului invățămînt românesc, acesta 
se află angrenat, intr-o măsură tot 
mai mare, în realizarea, cu mijloa- z 
ce specifice, a acestei sarcini de 
importanță patriotică.

In acest context, pentru invăță
mîntul politehnic ieșean, pregătirea 
viitorilor specialiști ca forță de 
muncă superior calificată, care să 
conducă atit tehnologii, cit șl oa
meni, reprezintă o modalitate in
trinsecă de sporire a productivită
ții muncii sociale și, prin aceasta, 
a eficienței- Totodată, reallzînd in- 
vățân-iîntul integrat, dispunem și de . 
forrtî^ directă pihn1 care 'dĂntribuim i 
la creșterea producțivițâții muncii : 
și a e^pîehț^i'sqțigîe, Apllcînd cu ■ 
consecvență îndrumările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, care ne-a 
făcut onoarea să viziteze in mai 1! 
multe rinduri, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, platforma 
de învățămînt-cercetare-producție 
a Institutului politehnic din Iași, 
am reușit ca acțiunea de integrare 
să înregistreze un progres perma
nent. Infrastructurile create în 
ultima perioadă oferă o sporită 
funcționalitate șl posibilități supe
rioare de concentrare a eforturilor 
cadrelor didactice și studenților '■ 
atît pentru cerințele didactice, cit 
și pentru cele de cercetare șl pro
ducție.

împlinirea rolului social activ al 
Învățămîntului și științei românești 
se asociază cu afirmarea lor mili- « 
tantă, constructivă în favoarea va
lorilor universale ale păcii și în- ’ 
țelegerii între popoare. în acest 
sens, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, ca pre- ■ 
ședințe al Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință șj 
pacea", a inițiat in anul 1986 — 
proclamat „An Internațional al 
Păcii" — un cuprinzător program 
de acțiuni concrete, care dă ex- 1 
presie voinței ferme ' a oamenilor 
școlii, a tineretului studios, în ui- i 
timă jnstanță a întregului popor, da 
a contribui activ la triumful rațiu
nii și păcii.

La aniversarea zilei de naștere a 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, cei ce 
muncim pe tărîmul științei și învă
țămîntului aducem un respectuos , 
omagiu, însoțit de calda urare de 
sănătate și mulți ani, alături de 
cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de noi succese în înalta misiune pe 
care o îndeplinește în folosul știin
ței și școlii românești, al propășirii , 
patriei noastre.

cutezătoare (color). Program mu-1 
zlcal-literar-coregrafic pionieresc

20.50 Perfecționare, modernizare — 
"obiective esențiale ale invățămtn- 
tulul românesc, revoluționar (co
lor). Documentar

21,05 Antologie teatrală. Chipul exem
plar al femeii in dramaturgia ori-f 
glnală

21.50 Telejurnal

aerului va continua să crească ușor 
în primele zile. Minimele vor fi cu
prinse între minus 10 și zero grade, 
local mai coborîte, iar maximele între 
minus 5 șl plus 5 grade. Pe alocuri se 
va semnala ceață însoțită și cu depu
nere de chiciură. în București : Vre
mea va fi în general umedă iar cerul 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe sub formă de ploaie, lapoviță și 
ninsoare la început, apoi numai sub 
formă de ninsoare. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele Inten
sificări spre sfîrșitul intervalului. Tem
peratura aerului va continua să creas
că ușor la început. Minimele vor fl 
cuprinse între minus 6 grade și minus 
un grad, iar maximele între minus 2 
și plus 2 grade. în primele zile, con
diții de producere a poleiului. Dimi
neața se va semnala ceață însoțită șl 
cu depunere de chiciură.

cinema
• O lumină la etajul zece î COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
© Mihai Viteazul : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 18,15
• Un oaspete la cină: LIRA (31 71 71) 
— 15; 17; 19
e Dacii : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
© Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
© Liceenii : FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Ecaterlna Teodoroîu : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

• Apașii ! FESTIVAL (15 63 84) —
8,30; 10,30; 12,30; 15; 17; 19,15
• Acțiunea „Topolino* 4 : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Potopul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18,15
G Crăiasa zăpezii — 11; 13; 15. Pro
gram special pentru copii — 8,30; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
© Pînă trece ploaia de toamnă : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
© Superman : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 15; 18
• Bagration : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 18
• Domnișoara Aurica : GRI VITA 

(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Cazul personal al judecătoarei
Ivanova : STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45
© Provocarea dragonului: CIULEȘTI 
(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 î VOLGA (79 71 26) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
© Luptătorii din valea misterioasă :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
© Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18

• Jandarmul se însoară : MIORIȚA 
(14 27 14) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : între 
patru ochi (B) — 18,30; .(sala Ate
lier) : Idoluj și Ion Anapoda — 18
& Teatrul de operetă (14 80 11, la Sala 

mică a Teatrului Național) ; Contesa 
Maritza — 18,30
© Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Dimineața pier
dută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, 
principesa Burgundlel — 18
• Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : 
Ana-Lia — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) ! 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18

• Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovil — 17,30 
© Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cînd au murit can
gurii — 13; (sala Ciulești, 18 04 85) : 
Jean, fiul Iul Ion — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfina- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy 
— 15*  Pe sub cetini la izvoare — 18 
© Teatrul „Ion Creangă* 4 (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 18
© Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

l



A
Elena Ceaușescu - remarcabilă personalitate politică,
om de știință de largă recunoaștere internațională

1

J 
pentru pace și dezarmare, în primul rînd pentru dezarmare nucleară, J 
pentru încetarea militarizării spațiului extraatmosferic. Personalități po- i 
litice. oameni de stiintă si cultură se nronuntă tot mai ferm tientrn ?

ARTICOLE APĂRUTE IN PUBLICAȚIILE ITALIENE „IL CORRIEREDl ROMA" Șl „TRIBUNA ECONOMICA"

laborioasei sale activități puse tn jlujba celor mal nobile Idealuri ale 
poporului nostru, ale construcției socialiste, ole vieții științifice.

Cotidianul „II Corriere dl Roma* șl revista „Tribuna Economica* din 
Italia consacrd ample articole personalitâțil tovarășei Elena Ceaușescu,

politica estera■

ST «UOVA st-H»’ a.

scienziato

Sub titlul „Cind politica devine 
știință. Sărbătorind pe Elena 
Ceaușescu", cotidianul „IL CORRIE
RE DI ROMA" scrie : O istorie tu
multuoasă este, de regulă, creatoa
re de eroi. Istoria poporului român 
nu face excepție. Sînt numeroși eroii 
ce s-au născut, de-a lungul veacu
rilor, pe pămîntul României. între 
ei întîlnim șl nume de femei. Ana 
Ipătescu, Ecaterina Teodoroiu, alte 
numeroase personalități feminine 
au devenit, prin cutezanță și hăr
nicie, prin forța gîndirii creatoare, 
prin patriotism și generozitate in- 
suflețitoare, pilde pentru contem
poranii lor și pentru viitorime.

Istoria modernă a României În
scrie, în luminoase pagini, numele 
Elenei Ceaușescu. Un om a cărui 
viață exemplară este dăruită țării 
sale, poporului său. O personalita
te complexă Înzestrată cu vocația 
șl forța de a uni, într-o singură 
existență, pe militantul politic, pe 
omul de stat și pe savant. Se 
bucură de stima și prețuirea între
gii națiuni române.

Vocația de militant politic — se 
relevă în articol — șl-a afirmat-o 
incă din anii grei ai perioadei in
terbelice. Lupta antifascistă, ce de
venea, în România acelor ani, tot 
mai puternică, tot mal intensă, a 
•tras și numeroși tineri.

în viitoarea acestei lupte a intrat, 
ca atiția alți colegi ai săi de ge
nerație; o tînără. muncitoare venită 
in capitală din comuna Petreștl, 
județul Dîmbovița. Se numea Elena 
Petrescu. L-a cunoscut, în iureșul 
acelei aprige lupte, pe cel ce avea 
să devină, peste ani, președintele 
României, pe Nicolae Ceaușescu — 
scrie „II Corriere di Roma". Alături 
da Nicolae Ceaușescu, a participat 
direct la organizarea unor im
portante acțiuni antifasciste, la 
marile bătălii pentru o Românie 
nouă șl liberă. Pentru o Românie 
democratică.

După 23 August 1944, cind în 
România, prin voința Întregului 
popor, dictatura mllltaro-fascistă a 
fost Înlăturată, Elena Ceaușescu, 
mereu alături de Nicolae Ceaușescu, 
s-a angajat cu toată ființa tn opera 
de refacere a țării distruse de 
război, de înnoire a societății. Erau 
ani de adinei prefaceri In viața 
națiunii române, ani de muncă 
•vintată.

Evidențiind «pol că bogata aa 
activitate politică a Început să 
se împletească, in aceste condi
ții, cu știința, cu invățămîntul, zia
rul Italian arată că tovarășa 
Elena Ceaușescu, valoros cadru 
ingineresc, a început să fie dublat 
de cercetătorul științific. Un cer
cetător care Învăța mereu, care a 
adus importante contribuții perso
nale la dezvoltarea cercetării știin
țifice românești in domeniul chi
miei, ilustrate prin elaborarea și 
aplicarea de noi tehnologii, multe 
dintre ele constituind premiere pe 
plan mondial.

Unul dintre ele, deosebit de sem
nificativ — arată „II Corriere di 
Roma" — îl constituie concepția 
proprie a Elenei Ceaușescu privind 
fabricarea cauciucului poliizopre
nic. Lucrările Elenei Ceaușescu 
sînt bine cunoscute, întrucît au fost 
traduse in numeroase țâri din Eu
ropa și din alte continente. Ele 
sint încununate de aprecieri elo
gioase și de numeroase titluri aca
demice ce l-au fost acordate in semn 
de recunoaștere a contribuției per
sonale pe care Elena Ceaușescu o 
are la progresul chimiei contempo
rane, al științei in general. A de
venit, totodată, membru titular al 
Academiei Române.

Savantul este tn același timp om 
de stat. Calitățile de militant politic 
ale Elenei Ceaușescu, afirmate pe 
baricadele luptei antifasciste, dez
voltate continuu în anii construc
ției României noi, sint valorificate 
in prezent printr-o prestigioasă 
contribuție la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Alesele sale calități, activitatea 
prodigioasă pe care o desfășoară, 
constituind o sinteză creatoare in
tre răspunderile omului politic șl 
de stat și preocupările savantului, 
și-au aflat un cadru optim de va
lorificare în condițiile progresului 
multilateral al României din anii 
ce au urmat celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — scrie ziarul, reievind, 
apoi, că, in acești ani de largi des
chideri spre Înnoiri profunde in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale, datorate președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in strategia 
progresului țării s-a acordat un 
statut de fundamentală Însemnăta
te științei, învățămîntului șl cul
turii.

în Încheierea acestui amplu ar
ticol, cotidianul italian scrie : Ca 
președinte al Comitetului Național 
Român „Oamenii de știință și pa
cea", Elena Ceaușescu militează 
pentru afirmarea și dezvoltarea 
vocației pașnice a oamenilor de 
știință, pentru activa lor participa
re la înfăptuirea dezarmării, Îndeo
sebi a dezarmării nucleare, la rea
lizarea unui climat de securitate, 
de colaborare și pace intre popoare. 
Alegerea Elenei Ceaușescu in frun- 
tei acestui organism care, încă de 
la înființare, a doblndit o bineme
ritată autoritate semnifică atit sti
ma și Înalta apreciere de care sa 
bucură in rindul oamenilor de ști
ință din țara sa, cit și larga recu
noaștere a valorii demersurilor ce 
le întreprinde pentru ca in lumea 
contemporană știința să acționeze 
In folosul progresului și civilizației, 
in folosul oamenilor, al vieții.

„Istoria modernă a României în
scrie In paginile sale numele Elenei 
Ceaușescu, personalitate a cărei 
viață exemplară este consacrată 
țării sale, poporului său" — subli
niază, tncă de la început, revista 
Italiană „TRIBUNA ECONOMICA", 
intr-un articol Intitulat „Elena 
Ceaușescu — personalitate politică 
șl om de știință".

Militant politic, personalitate de 
stat, om de știință — sînt trei as
pecte care definesc o prestigioasă 
personalitate : Elena Ceaușescu, o 
femeie ce militează în țar® sa pen
tru demnitatea femeilor, pentru 
participarea lor activă la viața po
litică, la conducerea societății. E- 
xemplul său personal es’te Insufle- 
țitor — arată revista italiană, care 
scrie in continuare :

Elena Ceaușescu se bucură de 
stima și considerația întregii na
țiuni române. Pentru sărbătorirea 
zilei sale de naștere — la 7 ianua
rie — tradiționalul „La mulți ani" 
(urare specific românească) pe 
care i-1 adresează compatrioții este 
Însoțit de un călduros omagiu, 
semn al recunoștinței pentru con
tribuția sa deosebită la progresul 
României.

în condițiile avintului luptei 
antifasciste pline de 
Elena Petrescu l-a 
pe cel care a devenit
mai tîrziu președintele României : 
Nicolae Ceaușescu. Au devenit to
varăși de idealuri, de luptă, de 
viață.

dîrzenie, 
cunoscut 
cu ani

Ceausescu

di stata e
»

■ : 4.
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Memorla vremi! — care este și 
istorie trăită — scrie „Tribuna Eco
nomica" — a inclus pentru tot
deauna o dată de referință in via
ța României acelor ani : 1 Mal 
1939. în acea zi de primăvară, la 
București s-a desfășurat o manifes
tație antifascistă și antirăzboinică 
— una dintre primele acțiuni poli
tice întreprinse în Europa în ajunul 
celui de-al doilea război mondial — 
care chema la unitate națională 
pentru a bara calea fascismului și 
hitlerismului.

Rolul hotărîtor In organizarea 
acestei manifestații a revenit 
NicOlae Ceaușescu șl 
Ceaușescu.

Situîndu-se tn primele 
ale celor ce reconstruiau 
nia — se relevă in articol — 
Elena Ceaușescu a Înțeles un ade
văr profund : că înfăptuirea acestei 
opere constructive cerea devota
ment, abnegație, sacrificiu total și, 
totodată, contribuția activă a invă- 
țămintului public, a științei șl 
culturii.

Bogata sa activitate politică a 
Început să se împletească cu pre
ocuparea permanentă pentru ridi-

lui 
Elenei

rindurl 
Româ-

carea nivelului cunoștințelor știin
țifice și culturale. Un exemplu 
deosebit de semnificativ este con
cepția originală a Elenei Ceaușescu 
în ce privește producerea cauciucu
lui poliizoprenic. Această metodă 
originală, ca și altele — subliniază 
articolul inserat de revista italiană 
— a fost aplicată cu bune rezultate 
in practică.

Elena Ceaușescu este membru ti
tular al Academiei Republicii So
cialiste România și membru al Co
mitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, deținînd totodată 
funcția de prim viceprim-ministru 
al guvernului rămân și pe aceea de 
președinte al Consiliului Național 
al Științei și învățămîntului.

Activitatea desfășurată, ca sin
teză creatoare a responsabilităților 
personalității politice și preocupări
lor omului de știință — se subli
niază în încheierea articolului — a 
găsit teren activ de valorificare în 
condițiile progresului multilateral 
al României în anii de după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

\ Acțiuni și luări de poziție in favoarea
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păcii și dezarmării

Datoria externă-o mare 
piedică în dezvoltarea 

economiei mexicane
Singura opțiune rațională tn fața creșterii pericolului unei catastrofe 

nucleare o reprezintă înfăptuirea de pași concreți In direcția dezarmării, 
tn numeroase țări de pe toate meridianele se înregistrează ample acțiuni

litice, oameni de știință si cultură se pronunță tot mai ferm pentru 
încetarea neîntîrziată a cursei aberante a înarmărilor, pentru transferarea 
unei părți din fondurile economisite astfel la finanțarea obiectivelor de 
dezvoltare economică.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Pro
gramul de dezvoltare a cooperării 
internaționale și preîntîmpinării 
militarizării Cosmosului, propus de 
U.R.S.S., în anul 1986, lntr-un me
saj către secretarul general al 
O.N.U., este un apel la cooperare 
adresat tuturor statelor fără nici o 
excepție — a declarat, într-un In
terviu acordat agenției T.A.S.S., 
Nikolai Rîjkov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. La 
baza acestui program se află con
vingerea fermă că dezvoltarea unei 
ample cooperări Internaționale In 
scopul cuceririi pașnice a Cosmosu
lui constituie o alternativă con-

in cercetarea Cosmosului
structivă Ia planurile de a se trans
fera cursa înarmărilor în spațiul 
extraatmosferic.

După ce a arătat că U.R.S.S. este 
gata să împărtășească din expe
riența și realizările sale tn dome
niul cosmic tuturor țărilor șl să 
efectueze lansări de aparatură cos
mică ale altor state sau ale unor 
organizații internaționale cu ajuto
rul rachetelor purtătoare sovietice 
tn condiții reciproc acceptabile, 
președintele Consiliului de Miniștri 
a reafirmat că U.R.S.S. se pronun
ță pentru o cooperare In cercetarea 
Cosmosului deschisă și accesibilă 
tuturor, fără nici un fel de discri
minare.

Apel la eliminarea tuturor armelor nucleare
DELHI 5 (Agerpres). — Președin

tele Indiei, Giani Zail Singh, a lan
sat un apel la eliminarea tuturor 
armelor nucleare, tn favoarea păcii 
Si securității în lume. Luînd cuvîn- 
tul în cadrul unei reuniuni de ti
neret la Hyderabad, șeful statului

Indian a arătat că numai prin în
lăturarea pericolului nuclear, prin 
întreprinderea unor pași efectivi In 
această direcție pot fi asigurate 
pacea, prietenia șl înțelegerea In
tre popoare, Informează agenția 
A.D.N.

„Războiul stelelor" - un pericol 
pentru pacea internațională

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Doctrina „războiului stelelor" este 
periculoasă pentru pacea interna
țională întrucît pornește de la pre
misa eronată că un război nuclear 
între S.U.A. si U.R.S.S. este posibil, 
a relevat într-un interviu acordat 
revistei americane „Politica!

Affairs" savantul american LInus 
Pauling, laureat al Premiului No
bel. El a arătat că forțele Iubitoare 
de pace trebuie să lupte pentru 
stabilizarea situației strategice din 
lume și pentru reducerea alocațiilor 
destinate producției de armamente.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația se menține Încordată in Liban • In favoarea unei 

conferințe internaționale
BEIRUT 5 (Agerpres). — în Liban 

situația se menține încordată, ca ur
mare a continuării ciocnirilor între 
milițiile Amal șl combatanții pales
tinieni și a noilor raiduri israeliene 
din sudul țării. Agenția Reuter in
formează că principala autostradă de 
coastă care face legătura cu regiu
nea sudică libaneză a fost blocată, 
pentru a doua zi consecutiv, traficul 
de orice fel fiind intrerupt.

pentru pace tn rețfiune
sară, pentru convocarea unei astfel 
de reuniuni, formarea unul comitet 
comun de organizare, din care să 
facă parte cele cind state membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate.

Un Interviu al președintelui
Mexicului

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — într-un interviu acordat In 
exclusivitate ziarului guvernamental 
„EI Nacional", președintele Mexicu
lui, Miguel de la Madrid, a condam
nat irosirea resurselor financiare, e- 
conomice și umane in cursa înarmă
rilor, considerind ca inacceptabilă 
opțiunea unor state în curs de dez
voltare pentru sporirea potențialelor 
lor militare actuale. El s-a pronun
țat, totodată, pentru soluționarea di
ferendelor internaționale exclusiv 
prin mijloace pașnice, pe calea dia
logului politic.

Pe de altă parte, președintele Me
xicului a criticat măsurile restrictive 
la adresa produselor mexicane de 
export adoptate de S.U.A., arăttnd 
că ele „împiedică efectuarea unor 
schimburi comerciale ample și stabi
le mexicano-nord-americane" — re
latează agenția Prensa Latina. El a 
evidențiat. In context, dificultățile 
mari pe care le Intîmpină economia 
națională — generate de problema 
stingerii datoriei externe, de aproa
pe 100 miliarde dolari — reafirmînd, 
totodată, hotărirea Mexicului de a 
acționa ferm pentru contlnuareamro- 
cesuiui național de transformă’# de
mocratice.

(Agerpres). — La 
avut loc o de-

într-un Interviu 
„British Broad- 

Lusaka, lide- 
African 

subliniat 
Pretoria 

asupra

CAIRO. — într-o declarație făcută 
Ia Cairo, ministrul de externe al 
Egiptului, Esmat Abdel Meguld, a 
apreciat că o conferință internațio
nală pentru pace In Orientul, Mijlo
ciu reprezintă singura cale de reali
zare a unei soluții cuprinzătoare șl 
durabile a situației din regiune, re
latează agenția United Press Inter
national. El a opinat că ar fi nece

BAGDAD. — La Bagdad au în
ceput lucrările unei reuniuni comu
ne a Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
și conducerii Consiliului Național 
Palestinian (parlamentul). în cadrul 
intîlnirii, prezidată de președintele 
ȘomitetulUi Executiv al O.E.P.,

asser Arafat, sfnt examinate pro
bleme privind situația locuitorilor 
din teritoriile arabe ocupate șl din 
taberele de refugiați palestinieni din 
Liban, precum și ultimele evoluții 
pe plan arab. Informează agenția 
INA.

CONFLICTUL DINTRE IRAN Șl IRAK
TEHERAN 5 (Agerpres) — Avioa

ne de luptă iraniene au efectuat, 
in ultimele 24 de ore, raiduri de 
bombardament asupra unor poziții 
ale forțelor irakiene, din regiunea 
sudică a frontului, transmite agen
ția IRNA.

BAGDAD 5 (Agerpres). — DupS 
cum transmite agenția INA, avioane 
aparținînd forțelor aeriene Irakiene 
au efectuat, tn ultimele 24 de ore, 
raiduri asupra unui obiectiv naval 
aflat in vecinătatea coastelor iranie
ne.

NOI DEMONSTRAȚII 
ÎMPOTRIVA REGIMULUI 

RASIST DE LA PRETORIA
PRETORIA 8 

Bloemfontein a
monstrație a populației de culoare 
Împotriva apartheidului. Poliția sud- 
africană a intervenit eu brutalitate 
împotriva demonstranților. După 
cum recunoaște chiar Buletinul ofi
cial al guvernului, singura sursă da 
informații in condițiile cenzurii to
tale impuse de autorități, polițiștii 
au rănit cițiva demonstranți.

LUSAKA,
acordat companiei 
casting Corp.", la 
rul Congresului National 
(A.N.C.), Oliver Tambo, a 
că regimul minoritar de Ia 
a pierdut controlul politic 
mai multor regiuni ale Republicii 
Sud-Africane. R.S.A. devine din ce 
In ce mai mult o țară sub ocupație 
militară, tn încercarea autorltățllo 
minoritare de a reprima valul cres- 
cînd al acțiunilor Împotriva apart
heidului. a menționat el. Intensifi
carea violentei șt a represiunii de 
către regimul sud-african face Insă 
ca populația de culoare să acționeze 
cu și mal mare fermitate pentru 
abolirea acestei crime Împotriva uma
nității care este politica de apart
heid, a spuz Oliver Tambo.

DELHI. — Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
exprimat regretul profund față de 
reacția negativă a regimului sud- 
african de a da curs numeroaselor 
apeluri privind ridicarea stării de 
urgență și eliberarea tuturor dețlnu- 
țllor politici, inclusiv a Iul Nelson 
Mandela. După cum Informează a- 
gențla P.T.I., lntr-un mesaj adre
sat partlelpanțllor la Conferința In
ternațională a tineretului Împotriva 
apartheidului, care ae va desfășura 
tn capitala Indie! Ia 8 șl 9 Ianua
rie, Perez de Cuellar a apreciat că 
numai abolirea completă a politicii 
de discriminare rasială poate 
bill pacea tn regiune.

PIAȚA COMUNĂ’

Contenciosul comercial interoccidental
BONN 5 (Agerpres). — într-un 

Interviu acordat ziarului „Neue 
Osnabruecker Zeitung", ■ ministrul 
vest-german al economiei, Martin 
Bangemann, a subliniat că aplicarea 
unor măsuri protecționiste do către 
S.U.A. în schimburile cu țările din 
Piața comună este de nedorit. El a 
atras atenția asupra creșterii „spiri
tului protecționismului“ in mediile 
industriale și politice din S.U.A., 
apreciind că acest fenomen se ex
plică prin scăderea competitivității 
produselor americane pe piața ex
ternă. Agenția U.P.I, reamintește că

S.U.A. au anunțat că vor spori taxe
le la importul unor produse din ță
rile membre ale C.E.E. și că vor 
reduce importul de mașini-unelte 
din R.F.G. Ministrul vest-german 
și-a exprimat încrederea că poate fi 
găsită o soluție negociată în con
flictul comercial dintre S.U.A. șl 
Piața comună.

resta-
✓ 

£

Controversata problemă 
a bugetului „celor 12“

— In- 
situația

(Agerpres)

INTERVENȚIE CHIRURGICALA. 
Președintele S.U.A., Ronald Rea
gan, a fost supus duminică unei 
intervenții chirurgicale, în cadrul 
căreia 1 S-au extirpat patru mici, 
polipi de pe colon — s-a anunțat 
într-un comunicat medical oficial. 
Șeful executivului american a ră
mas internat in spital.

BRUXELLES 5 (Agerpres) 
tr-un comentariu privind 
economică a Pieței Comune, agen
ția Reuter menționează că C.E.E. a 
intrat in anul 1987 fără să se fi putut 
stabili bugetul comunitar, din cauza 
divergențelor în această controver
sată problemă dintre țările membre 
sau dintre diferite organisme. Parla
mentul vest-european, notează agen
ția, a respins propunerile privind 
limitarea bugetului la 36,2 miliarde 
unități de cont (aproximativ aceeași 
sumă In dolari), adoptind o rezolu
ție prin care se cere sporirea chel
tuielilor cu 62 milioane unități de 
cont, în felul acesta, întregul sistem 
va trebui să „trăiască de pe o zi pe 
alta" din punct de vedere financiar 
pină Ia realizarea unui consens.

Reprezentanții Belgiei, care au 
preluat de la 1 ianuarie președinția 
reuniunilor C.E.E., vor întîmpina 
multe dificultăți pentru a armoniza 
pozițiile „celor 12“ in problemele 
bugetare, prima Încercare fiind în- 
tîlnirea de la 19 Ianuarie, de la 
Strasbourg, cu reprezentanții Parla
mentului vest-european.

LONDRA — Soluționarea diver
gențelor economice intervenite intre 
S.U.A. și țările membre ale C.E.E. 
va trebui realizată pină la sfîrșitul 
acestei luni, dacă se dorește evi
tarea declanșării unui război co
mercial de amploare întrjs cele 
două părți — se apreciază într-un 
raport elaborat de „Comitetul brita- 
nic-nord-american" — organism din 
care fac parte reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din Statele 
Unite, Marea Britanie și Canada.

„Un eșec in realizarea unul com
promis pină la sfîrșitul lunii ianua
rie se va solda cu un război co
mercial de amploare fără prece
dent", ce va afecta raporturile din
tre țările respective, se menționează 
in raport

ILE DE PRESA
e scurt

făcută presei la

PROGRAM ECONOMIC. Primul 
ministru al Turciei, Țurgut Ozal,

odată, se menționează că rata in
flației va continua să sporească 
ușor.

rii sale cu statele socialiste, 
parte componentă a procesului 
asigurare a păcii și securității 
Europa,

INTERVENȚII-

MINISTRUL DE EXTERNE AL 
AUSTRIEI, Peter Jankowitsch, a 
subliniat necesitatea vitală pentru 
toate statele de a continua efortu-1 
rile in vederea realizării destinde
rii internaționale. Șeful diploma
ției austriece a relevat importanța 
consolidării bunelor relații ale ță- ■ • ca

de 
in

CEREREA ADMINISTRAȚIEI 
REPUBLICANE privind majora
rea anuală cu 20 miliarde dolari a 
cheltuielilor militare ale S.U.A. pe 
parcursul următorilor cinci ani va 
fi foarte serios amputată in Con
gres — a declarat președintele Ca
merei Reprezentanților, Jim Wright 
(democrat, din partea statului Te
xas). Referindu-se la proiectul 
bugetului federal al S.U.A., el a 
arătat că Statele Unite „nu-și pot 
permite, pur și simplu, să-și spo
rească permanent cheltuielile mi
litare".

SESIUNEA FINALĂ a Comite
tului special al O.N.U. pentru pro
blemele protecției mediului încon
jurător va avea loc la Tokio în 
luna februarie. Pe agenda sesiunii 
se vor afla probleme legate de 
dezvoltarea cooperării internațio
nale în rezolvarea unor asemenea 
probleme ecologice cum sînt apă
rarea pădurilor tropicale, lupta 
împotriva ofensivei deșerturllor, 
combaterea ploilor acide.

- 1 /
K

„METEOR—2". In Uniunea 
vletică a fost lansat un nou sa
telit artificial al Pămîntului de ti
pul „Meteor—2“. La bordul sateli
tului sînt instalate aparate în ve
derea efectuării unor studii me
teorologice.

DECLARAȚIE. Ministrul de In
terne al Nicaraguei, Thomas Bor
ge, unul din fondatorii Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), a declarat că „princi
pala realizare din ultimii ani a 
poporului nicaraguan a fost conti
nuarea fermă a procesului națio
nal revoluționar șl dejucarea pla
nurilor de intervenție străină di
rectă In Nicaragua". El a eviden
țiat caracterul „antiimperialist, 
anticapitalist, democratic și popu
lar" al procesului revoluționar na
țional, faptul că el se desfășoară 
Ijotrivit condițiilor concrete și is
torice din țară.

COOPERA- 
1 ianuarie, 
au procedat 

semnate 
trecut vizînd intensificarea 

transmite 
informații

INTENSIFICAREA 
RII. Incepînd de la 
Argentina și Brazilia 
la aplicarea acordurilor 
anul 
cooperării bilaterale — 
agenția E.F.E., citind 
apărute la Buenos Aires. Se are 
în vedere, la început, crearea unei 
uniuni vamale comune, pentru 
aproximativ 500 de produse, care 
vor fi exceptate de la perceperea 
vreunei taxe. Apoi, vor fi create 
întreprinderi mixte în domenii ca 
agricultura și alimentația, trans
porturile, energia electrică și cea 
nucleară, biotehnologia, Investițiile.

a apreciat că aplicarea tn practică 
a programului economic al actua
lului guvern, format in 1983, a 
avut ca rezultat, intre altele, o 
sporire a valorii comerțului exte
rior de Ia 2 la 8 miliarde dolari. 
El a precizat că, in acest scop, 
guvernul turc a luat o serie de 
măsuri de stimulare a livrărilor pe 
piețele externe și, in același timp, . 
a impus o serie de restringeri la 
importuri.

ASOCIAȚIE AFRICANĂ. Mi
niștrii energiei și petrolului din ță
rile africane producătoare de petrol 
se vor reuni, în zilele de 26 și 27 
iahuarie, la Lagos, pentru a dis
cuta probleme legate de crearea 
unei asociații africane pentru pro
ducerea și desfacerea petrolului — 
a anunțat ministrul de resort al 
Angolei. Reuniunea ministerială va 
fi precedată de o întîlnire, la 24 
ianuarie, a experților din țările 
respective, menită să definească 
statutul viitoarei organizații. Prin
tre statele membre vor figura An
gola, Camerun, Egipt, Tunisia, pre
cum și state ale continentului care 
sint deja membre ale O.P.E.C.

Ide Oumarou, a arătat că organi
zația panafricană se opune orică
rei intervenții străine în Africa. 
El a precizat că în cadrul convor
birilor cu oficialitățile libiene au 
fost examinate probleme privind» 
evoluțiile din Ciad.

GREVA. Personalul de la sol ai 
companiei spaniole de transporturi 
aeriene „Aviaco" a început luni o 
grevă de 24 de ore. Greviștii re
vendică îmbunătățirea condițiilor 
de viață. Compania a anulat 73 de 
zboruri.

INUNDAȚIILE care au afectat 
luna trecută șase provincii din 
sudul Iranului s-au soldat cu moar
tea a 424 de persoane și pierderi 
materiale estimate la 1,5 miliarde 
dolari, anunță un comunicat ofi
cial difuzat la Teheran. Documen
tul, citat de agenția Reuter, rele
vă, între altele, că recoltele din 
provinciile respective au fost 
compromise în proporție de 40 la 
sută, iar 1 324 de localități rurale 
au fost grav afectate, fiind distru
se 10 893 de locuințe.

Preocupări energetice pe plan mondial

ÎMPOTRIVA _________ T
LOR STRĂINE IN AFRICA. în
tr-o declarație 
plecarea din Tripoli, unde a efec
tuat o vizită, secretarul general 
al Organizației Unității Africane,

DOLARUL american a început 
anul financiar 1987 printr-o di
minuare considerabilă, la bursa 
din Tokio, a valorii sale In schim
burile cu yenul nipon. Paritatea 
dintre cele două monede a fost la 
Încheierea tranzacțiilor de ieri de 
158,65 yeni dolarul, cursul „biletu
lui verde" marcînd o scădere de 
1,54 yeni față de nivelul înregistrat 
la sfîrșitul anului trecut.

DEZVOLTAREA ECONOMICA A 
CANADEI va fi mai lentă în 1987, 
iar nivelul șomajului va continua 
să se situeze Ia aproape 9,4 la sută, 
estimează „Conference Board", a- 
genție canadiană neguvernamenta
lă de prognoze. Se apreciază, astfel, 
că produsul intern brut va crește 
tn 1987 cu circa 2,6 la sută, compa
rativ cu 3,1 la sută In 1986. Tot-

LUPTA ÎMPOTRIVA MAFIEI. 
Una dintre principalele preocupări 
ale autorităților italiene o repre
zintă și în acest an lupta împotriva 
activităților mafiote. Ca urmare, 
Consiliul de Miniștri l-a numit pe 
prefectul orașului Catania, Pietro 
Verga, in funcția de înalt 
pentru coordonarea luptei 
va Mafiei.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
Kohtla-Iarve, cunoscut centru indus
trial al R.S.S. Estone, a fost dată în 
exploatare o nouă instalație indus
trială pentru transformarea șisturi
lor bituminoase in combustibil lichid. 
Instalația, o adevărată uzină chimi
că dotată cu utilaje complexe, este 
dirijată de un singur operator.

Experiența dobindită de specialiștii 
estoni în acest domeniu — după cum 
se știe in republică o mare parte a 
producției de energie se bazează pe 
valorificarea vastelor zăcăminte de 
Șisturi bituminoase — va fi folosită 
și în alte zone bogate tn șisturi din 
R.S.F.S.R., Kazahstan, Ucraina.

ducția de microturbine și generatoare 
pentru acest tip de centrale.

comisar
Impotri-

Un trenACCIDENT FEROVIAR. _____
de persoane de mare viteză, circu- 
lînd cu aproape 170 km pe oră, s-a 
ciocnit cu o garnitură de trei loco
motive ce mergeau in același sens, 
în apropiere de localitatea Chase, 
din statul Maryland. Accidentul 
s-a soldat, potrivit primelor infor
mații difuzate de agenția United 
Press International, cu moarțea a 
12 pasageri și rănirea altor 161. 
Trenul circula pe ruta Boston — 
Washington.

VARȘOVIA. — tn Polonia o aten
ție tot mai mare se acordă folosirii 
resurselor energetice locale, tn pri
mul rind a resurselor rețelei hidro
grafice. La ora actuală, pe diverse 
rîuri din Polonia funcționează în jur 
de 50 de microhidrocentrale ale că
ror avantaje sînt evidente, tn afară 
de faptul că energia produsă de ele 
oferă un ajutor substanțial sistemu
lui energetic național, barajele lor 
regularizează și cursul riurilor pe 
care sînt instalate. Planurile de viitor 
ale energeticienilor polonezi prevăd 
construirea a peste o mie de aseme
nea hidrocentrale pe rturile interi
oare. Industria a asimilat deja pro-

WASHINGTON. — Cercetători a- 
mericani de la Universitatea Huston 
Si de la Laboratoarele Bell (New 
Jersey) au anunțat că au înregistrat 
progrese semnificative în domeniul 
supraconductibilității metalelor, care 
ar putea duce la importante aplicații 
în domeniul transmiterii si stocării 
energiei. Cu ajutorul unui aliaj, pa 
care l-au supus unei mari presiuni 
și unei temperaturi de 40,2 grade 
Kelvin, ei au. reușit să înregistreze 
progrese pe calea creșterii supracon
ductibilității metalelor, fenomen ca
racterizat prin reducerea rezistivită- 
ții acestora pină aproape de punctul 
zero, ca urmare a scăderii mișcării 
moleculare.

BERLIN. — Este bine cunoscut 
faptul că în procesul de fabricație a 
sticlei se degajă o insemnată canti
tate de energie termică, ce răminea 
neutilizată pină nu de mult în R.D.G. 
Specialiștii de la fabrica de sticlă din 
Finsterwalde au propus folosirea 
căldurii pentru încălzirea apei si a 
încăperilor administrative pe timp de 
iarnă. O parte din această energie 
termică este folosită în prezent pen
tru încălzirea unui complex de 600 
de apartamente din apropierea fa
bricii, ca si pentru uscarea cereale
lor la silozul din localitate.
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