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în interesul bunei desfășurări a activității

economico-sociale, al fiecărui cetățean

ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI
ELECTRICE Șl GAZELOR NATURALE

Pentru fiecare om al muncii, pen
tru fiecare cetățean a devenit lim
pede că realizarea neabătută a 
sarcinilor economice, crearea tu
turor condițiilor materiale și orga
nizatorice necesare in vederea des
fășurării normale a intregii activi
tăți productive capătă o importantă 
deosebită pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială a tării. Pornind de la a- 
ceastă cerință majoră, ținind sea
ma în mod realist de dificultățile 
existente in această iarnă in asigu
rarea energiei electrice și a gaze
lor naturale, ca și de unele nea
junsuri serioase manifestate in do
meniul gospodăririi judicioase a re
surselor energetice, prin Decretul 
Consiliului de Stat publicat ieri, 
ș-au stabilit o serie de măsuri de 
maximă importantă pentru rațio
nalizarea consumului de gaze natu
rale și energie electrică. Așa cum 
se prevede în decret, aceste măsuri 
șînt menite să asigure, deopotrivă, 

desfășurarea normală a 
activității economico-so
ciale, un regim sever de 
economisire a energiei 
electrice și combustibililor, 
introducerea unei discipli
ne riguroase la toate locu
rile de muncă și eliminarea 
oricărei forme de risipă, 
aplicarea cu fermitate a 
celor mai severe sancțiuni 
împotriva tuturor celor care 
depășesc consumurile nor
mate, care nu respectă re
glementările în domeniul 
gospodăririi raționale a 
energiei electrice și gazelor 
naturale.

Din analiza prevederilor decretu
lui se desprinde limpede cerința ca 
fiecare cetățean, fiecare om al 
muncii să înțeleagă cu deplină ma
turitate civică faptul că

acum, economisirea severa 
a energiei electrice și a 
gazelor naturale este vi
tală pentru desfășurarea 
normală a activității eco
nomico-sociale și că este 
pe deplin posibil ca, prin 
eforturi susținute, acasă și 
la locul de muncă, să se 
asigure încadrarea rigu
roasă in consumurile pre
văzute, potrivit reglemen
tărilor stabilite în acest do
meniu pentru lunile fe
bruarie și martie 1987.

De fapt, măsurile stabilite prin 
decret sînt menite să asigure în-

Două obiective nemijlocit legate, urmărite prin Decretul 
privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de 

energie și gaze naturale

• Reducerea cu 20% a consumului de 
energie electrică iu gospodăriile populației

• Reducerea cu cel puțin 30% a consumului 
de energie electrică si gaze naturale pentru 
activități neproductive

in toate unitățile economice, pentru realizarea neabătută 
a programului de dezvnltare economicu-socială a tării

tronarea unui riguros spirit gospo
dăresc în administrarea resurselor 
de energie electrică și de gaze na
turale ale tării, eliminarea oricăror 
forme.de risipă, să întărească spi
ritul de intolerantă fată de practi
ca unor consumatori de a încălca 
reglementările existente, consu- 
mînd în exces și risipind cu ires
ponsabilitate energia și combusti
bilii. Sancționînd cu severitate pe

toți cei care întrețin șl tolerează 
risipa, decretul precizează totodată 
că

tarifele pentru consumurile 
normate atit la energia 
electrică, cit și la gazele 
naturale rămîn neschimba
te, adică de 1 000 lei/1 000 
mc gaze naturale și 0,65

Iei/kWh la energia elec
trică.

Este clar deci că decretul nu pre
vede o majorare a tarifelor la e- 
nergia electrică și gazele naturale, 
ci, în condițiile menținerii acestor 
tarife, se stabilesc penalizări seve
re împotriva tuturor celor care de-

(Continuare în pag. a III-a)

0 îndatorire civică, o obligație de stringentă actualitate a fiecărui om al muncii: 

APLICAREA NEABĂTUTĂ A MĂSURILOR DE REDUCERE 
A CONSUMURILOR DE ENERGIE §1 GAZE NATURALE
• Ce trebuie întreprins pentru reducerea cu 20% a consumului de 

energie electrică în gospodăriile populației în lunile februarie și martie
• Ce măsuri se iau pentru diminuarea cu cel puțin 30% a consumului 

neproductiv de energie și gaze naturale
Despre măsurile care s-au luat începînd de ieri în județe, în întreprinderi, în sec

toare edilitar-gospodărești, în gospodăriile populației, ÎN PAGINA A III-A A ZIARULUI.

OAMENI Al MUNCII, CETĂȚENI!

Manifestați pretutindeni, acasă și la locul de muncă, maximă 
cumpătare și chibzuință in folosirea fiecărui kW, pentru econo
misirea severă, prin toate mijloacele, a energiei electrice și a 
gazelor naturale. Dați dovadă de intoleranță față de orice act de 
risipă a resurselor energetice, acționați cu toată hotărirea pentru 
aplicarea neabătută a prevederilor Decretului privind măsurile de 
raționalizare a consumului de gaze naturale și energie electrică!

ÎN CEL DE-AL DOILEA AN AL CINCINALULUI
Pentru depășirea planului, pentru ridicarea intregii activități 

economice la un nivel superior de calitate și eficiență 

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
PAGINA A ll-A

CONSTANȚA

Nave noi în dotarea 
flotei maritime 

comerciale
In dotarea flotei maritime 

comerciale „NAVROM“ Con
stanța au intrat în aceste zile 
noi nave de diferite tipuri, rea
lizate în șantierele din țara 
noastră, în conformitate cu pro
gramul special de construcții 
navale inițiat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este vorba 
de petrolierul „Oltenia" de 
100 000 tdw, realizat de între
prinderea de construcții navale 
Constanta, de mineralierul „Bă- 
nișor" de 65 000 tdw, construit 
de navaliștii din Mangalia, și de 
cargoul „Alexandria" de 15 000 
tdw, creație a constructorilor din 
Galați. Noile nave sînt dotate 
cu instalații și echipamente rea
lizate în țară, la cei mai înalți 
parametri de tehnicitate. (Geor
ge Mihăescu).

SUCEAVA

Contractele 
la export - 

exemplar onorate
Acționînd în spiritul indi

cațiilor și sarcinilor reieșite 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., oa
menii muncii suceveni depun e- 

, forturi stăruitoare pentru înde
plinirea obligațiilor contractuale 
fată de partenerii externi. în 
acest scop, au fost specializate 
formații de lucru de înaltă ca
lificare, s-au stabilit ateliere și 
secții care să realizeze produse 
de înaltă calitate, competitive 
pe piața externă. Faptul că au 
fost lansate cu prioritate în fa
bricație comenzile pentru ex
port și s-a urmărit zilnic mo
dul în care acestea se reali
zează a avut ca efect executa
rea și livrarea peste prevederile 
planului pe luna ianuarie, pen
tru partenerii de peste hotare, 

• a unor însemnate cantități de 
produse. Cu cele mai mari de
pășiri ale prevederilor la export 
se înscriu lucrătorii de la în
treprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Suceava, 
întreprinderea de tricotaje „Bu
covina" Rădăuți șl Filatura de 
bumbac din Cîmpulung Moldo
venesc. (Sava Bejinariu).

INIȚIATIVA CREATOARE -
SUPORTUL MODERNIZĂRII PRODUCȚIEI

1

Modernizare. Un cuvînt-emblemă 
pentru economia noastră. Un cuvînt 
la care sînt și trebuie să fie co
nectate toate eforturile, de gîndire 
și acțiune, ale întregii noastre clase 
muncitoare. Abordînd la recenta șe
dință a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. problematica majo
ră a îndeplinirii sarcinilor de plan 
pe anul 1987, secretarul general al 
partidului a adus din nou în discuție 
faptul că există la nivelul economiei 
o serie de programe bune, inclusiv 
în domeniul modernizării, dar ele nu 
se urmăresc cu consecvență, nu se 
acționează pentru îndeplinirea lor la 
timp. Drumul spre înfăptuirea mo
dernizării, cerință vitală pentru 
economia noas
tră, este unul 
singur, cel indi
cat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, 
secretarul gene
ral al partidului, 
și anume că 
realizarea acțiu
nii de moderni
zare nu este po
sibilă fără ini
țiativă creatoare, 
fără o adevărată 
revoluție în mo
dul de a gindi și
acționa al cadrelor de conducere, al 
tuturor oamenilor.

Cum a demarat și cum se desfă
șoară această „revoluție" a moder
nizării gîndirii ?

„Citisem într-o lucrare de știința 
conducerii că în fața unei avalanșe 
de idei noi — și oe reprezintă pro
gramele de modernizare dacă nu o 
astfel de avalanșă a gîndirii creatoa
re ? — oamenii au reacții de pru
dență : să ne mai gîndim; să mai în
cercăm, să nu ne aruncăm în ocean 
înainte de a fi învățat să înotăm. 
Aoeste reacții s-au manifestat inițial 
și în colectivul nostru. Dar — și in
terlocutorul nostru, un reputat direc
tor al unei întreprinderi din Capitală, 
nu-și poate suprima bucuria de în
vingător al unor asemenea obstacole 
— nu ne-au surprins nepregătiți. Am 
creat un climat favorabil participării 
Ia acțiuni de modernizare a fie
cărui om, după posibilități. Șl 
astfel sentimentul de angajare în 
această «revoluție», în cadrul re
voluției tehnico-științifice, a deve
nit unul nu de simplă adeziune, ci 
de autentică participare. Care, fi
rește. a fost amplificat șl ancorat la 
tensiunea corespunzătoare și de în
treaga muncă politico-organizatorică 
desfășurată de organizațiile noastre 
de partid. O muncă «reprofilată» ea 
însăși, prin abandonarea «stilului» 
de a cere oamenilor să «muncească 
mai bine, să facă mai mult», și a-

STIL DE MUNCA MODERN. 
EFICIENT IN CONDUCEREA 

ACTIVITĂȚII ECONOMICE

doptarea metodei de a argumenta 
«ce se cere și de ce se cere»".

E greu de sintetizat în citevâ cu
vinte ceea ce s-a gîndit aici ca o ac
țiune atît de revoluționară, cum este 
modernizarea producției, să înceapă 
cu... modernizarea mentalității oa
menilor. E posibil ca, în plan teore
tic, această sinteză să nu spună prea 
multe. Dar în plan practic — și a- 
ceasta este proba ei de foc — are 
multe argumente. Bilanțul acțiunii 
de modernizare s-a încheiat în anul 
1986 in unitatea din care face parte in
terlocutorul cu rezultate firești. Care 
se exprimă în îndeplinirea și depăși
rea indicatorilor de pian — în pri
mul rînd a productivității muncii 

— în finalizarea 
proiectelor pen
tru etapa a II-a 
și îndeperea, în 
avans, a unora 
din măsurile de 
anvergură prevă
zute pentru ulti
ma etapă a pro
gramului de mo
dernizare.

O stare de spi
rit — o demon
strează și rezulta
tele obținute pe 
ansamblul econo

miei — care nu este nici pe depar
te unică. Dimpotrivă, e prezentă în 
multe, foarte multe întreprinderi 
din industria românească.

„Trebuie să se revadă de către 
toate ministerele și organele centrale 
stadiul îndeplinirii acestor programe 
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. — și 
să se treacă imediat la măsurile 
practice de realizare a lor și Ia urmă
rirea devansării înfăptuirii acestora". 
Iar acest imperativ e argumentat de 
faptul că nu s-a acționat încă cu toa
tă hotărîrea în această direcție. Și nu 
s-a acționat datorită modului rutinier, 
formal, în care unele cadre de con
ducere au gîndit și gîndesc răspun
derile ce le revin în această impor
tantă acțiune. Deși au adunat în a- 
ceste programe adevărate tezaure de 
idei, chintesența gîndirii creatoare a 
colectivelor pe care le conduc, deși 
evocă în toate ședințele eficiența cal
culată a acestor programe, In loc de 
acțiune, de concentrarea forțelor spre 
realizarea lor, așteaptă să prindă 
viață singure. Că nu prind e ușor de 
anticipat. Mai puțin, poate, consecin
țele întîrzierii aplicării lor.

Să apelăm deci la cîteva fapte- 
argument.

Despre ce fel de atitudine activă, 
revoluționară, față de modernizare

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Munca sub semnul 
marilor răspunderi

Ne spune, zîmbind, 
că face parte1 din rîn- 
dul acelora cărora Ie 
place să înoate contra 
curentului. Citind, 
probabil, mirare pe 
chipul nostru, se ex
plică :

— Vedeți dumnea
voastră, într-o pe
rioadă în care cam 
toate drumurile oa
menilor duceau din
spre agricultură în
spre industrie, eu mă 
pregăteam, cu toată 
strădania, să mă în
torc in agricultură.

Ne dăm seama — 
glumește, dar glumeș
te doar pe jumătate, 
ca să spunem așa, 
pentru că, precizează 
el imediat, e copil de 
țăran, din Dumbrava, 
comună prahoveană. 
Numai că părintele lui 
a ținut ca feciorul să 
urmeze școala profe
sională, să se califice 
mecanic. Așa s-au în- 
timplat lucrurile — a 
devenit mecanic, apoi 
a învățat și meseria 
de rectificator, deve
nind muncitor de nă
dejde la uzina „1 
Mai" din Ploiești. Deci 
s-a supus dorinței pă
rintești fără însă să 
părăsească gîndul de 
a deveni țăran, mun
citor al pămîntului. 
Muncind în uzină, a 
urmat și cursurile li
ceului seral, absolvin- 
du-le cu succes. Dar, 
spre surpriza tuturor 
tovarășilor de muncă, 
nu s-a înscris să dea 
examen la un institut 
de construcții de ma
șini, cum ar fi fost fi
resc să se întimple, ci 
la Institutul agrono
mic. „Se cuvine ca și 
industria, în această 
etapă, să dea oameni 
bine pregătiți agricul
turii — a încercat el, 
forțind, într-un fel, 
lucrurile, să teoreti
zeze, în fața nedume
ririi tuturor. Agricul
tura modernă este și 
ea industrie, de o na
tură mai deosebită, 
dar industrie !“

— Ceva dreptate, 
socotesc eu acum, tot 
am avut, în ce am 
afirmat atunci — con
chide interlocutorul 
nostru. Pentru câ, 
după absolvirea facul
tății, mi-am început 
munca de agronom nu 
în cîmp direct, cum 
mă așteptasem, ci... 
tot în industrie.

Se ridica, aici, la 
Țăndărei, fabrica de 
zahăr, și fostul meca
nic și rectificator de la 
uzinele „1 Mai", proas'- 
pătul inginer Florin 
Dinu, a fost repartizat 
la noul obiectiv din 
cîmpia Bărăganului. 
Cînd s-a prezentat la 
post cu repartizarea 
tocmai se bătea țăruș 
de nouă construcție. 
Care va să zică, a avut 
șansa să fie prezent 
din prima clipă aici, 
unde urma să demon
streze că vocația lui 
cea mai de frunte 
este cea de agronom.

— M-am bucurat, 
vă spun sincer —

TIMP
REVOLUȚIONAR, 

OAMENI
REVOLUȚIONARI

mărturisește — pen
tru că, după părerea 
mea, industria zahă
rului este industria 
grea a domeniului a- 
limentar. Din prima 
clipă a venirii mele 
mi-am dat seama ce 
mult îmi va folosi, în 
noua mea viață, acti
vitatea de muncitor 
de fabrică desfășurată 
pină am intrat in fa
cultate. Disciplina 
muncii de fabrică, 
responsabilitatea asu
mată și urmărită pînă 
la capăt cu simțul 
datoriei profesionale 
de la care nu se poate 
abdica oricîte greutăți 
ți s-ar ivi in cale 
m-au făcut să judec 
la rece noua mea si
tuație și starea de lu
cruri din jur. Și greu
tățile, la început, 
nouă, veteranilor fa
bricii, ne-au prisosit, 
ca să mă exprim așa, 
cu un umor mai țără
nesc.

In fond, ce s-a pu
tut petrece atît de 
deosebit atunci, după 
ce s-au pus fundații
le, după ce s-au ridi
cat zidirile fabricii, 
dominînd orășelul 
modest de la apa Ia- 
lomiței ? De ce a fost 
așa de greu cum ne

lasă să înțelegem in
terlocutorul nostru, și 
în ce a constat acest 
„greu" ? întrebăm, 
vrem • să pricepem...

— E dificil de înfă
țișat totul dintr-o 
dată — spune ingine
rul Florin Dinu, di
rector al fabricii. Ță
rușul de industrie 
nouă, aici, la Țăndă- 
rei, s-a bătut în anul 
1974. Localitatea avea 
statut de oraș, dar, în 
realitate, încă se mai 
înfățișa ca un tîrg 
modest. Ocupația 
principală a locuitori
lor — agricultura. 
Iată-i însă chemați să 
construiască industrie, 
să o deservească apoi, 
devenind, mulți din
tre ei, într-un răgaz 
extrem de scurt, mun
citori.

— Nimic neobișnuit 
în tot acest tablou — 
intervenim noi. Feno
menul acesta de ac
celerate transformări 
sociale s-a petrecut 
la scara intregii țări, 
a fost discutat, ana
lizat, este o realitate 
cunoscută și, am putea 
spune, depășită.

— Foarte adevărat 
— admite — dar feno
menul acesta eu l-am 
trăit, aici, cu, intensi
tate deosebită. Orașul 
întreg întîmpina mo
mente de adinei pre
faceri în viața și în 
înfățișarea lui — ur
mau să se construias
că locuințe moderne, 
să se croiască străzi 
asfaltate în locul uli
țelor pavate doar cu 
praf și noroi. Pe noua 
platformă industrială 
apăreau fabrici — de 
ulei, de drojdie, de 
glucoză, de materiale 
de construcții. Totul 
era un uriaș șantier în
tr-un loc in care oa
menii fuseseră învă- 
țați cu ritmurile mai 
lente ale agriculturii, 
pliate pe ritmurile 
anotimpurilor. Cadrul 
vieții deci era cu to
tul nou, în iureș de 
transformare neînce
tată. Oamenii partici
pau la această trans
formare direct, cu tot 
sufletul, dar, după 
cum se știe, deprinde-

Dlonisie ȘINCAN 
Mihai VIȘOIU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
in pag. a V-a)

Vatră
de civilizație
Ținutul Sătmarului, In partea 

nord-vestică a țării, ți-a ciști- 
gat de-a lungul istoriei faima 
bine intemeiată de a fi alcătuit 
din așezări umane pline de zel 
și de putere creatoare, cu o ci
vilizație bogată și ingenios în
noită mereu, cu oameni munci
tori, gospodari, demni și cura
joși in toate împrejurările is
toriei, care de multe ori i-a pus 
la încercări grele. Cum tradi
țiile nobile ale Școlii Ardelene 
s-au impus și au rezistat vre
murilor, dictonul latin s-a ade
verit din plin aici : „Labor im- 
probus omnia vincit — munca 
stăruitoare învinge totul". Este 
ceea ce a dovedit „cu asupra de 
măsură" — folosind formula lui 
Eminescu — și comuna mea 
natală. Sanislău, pe care am 
revăzut-o in aceste zile, pu-

ÎNSEMNĂRI
tind cunoaște la fața locului bi
lanțul muncii colective ; el nu 
putea rămine sub nivelul celor 
realizate in ultimii ani, cind 
distincțiile oficiale s-au acu
mulat pentru a marca hărnicia 
oamenilor și rostul eforturilor 
colective de a urca încă o treap
tă in ierarhia valorilor deose
bite ale înnoirii civilizației să
tești. Trei ani la rind, comuna a 
obținut Ordinul Muncii clasa I, 
ca in anul trecut să obțină înal
tul titlu de Erou al Muncii So
cialiste, iar acum, recent, noul 
titlu de „Erou al noii revoluții 
agrare". Nu e la indemîna ori
cui să se poată situa patru ani 
consecutiv pe locul I in com
petiția națională a comunelor 
patriei. Sanislăul a realizat a- 
ceastă performanță, consec
vent în rivna către nivelul cel 
mai înalt al succeselor econo
mice : căci, iată ce ne spune 
primarul comunei. Elisabeta 
Șimonca, avind statistica cea 
mai nouă in față : s-au obținut 
in 1986, 8 024 kg de griu ; 12 198 
kg. porumb știuleți ; peste 20 
tone de cartofi ; desigur, la ha. 
Nisipurile sterpe de odinioară 
au devenit in ultimele decenii 
livezi minunate de meri și de 
alte fructe, iar noul teren agri
col experimental a și inceput să 
producă și va fi prin grija unul 
specialist reputat, Nicu Tudor, 
o aplicare concretă, eficace și 
suprarentabilă a celor mai a- 
vansate idei și practici in sfera 
agrară. Sanislăul va realiza și 
această demonstrație inaltă de 
economie și creativitate compe
titivă la nivel mondial.

Civilizația comunei a făcut 
mari pași înainte in ultimii ani ; 
peste 85 la sută sint acum case 
noi, unele cu etaj și cu o arhi
tectură atrăgătoare ; drumuri 
modernizate, asfaltate sau pie
truite peste 10 km; un dis-

Prof. Gh. BULGĂR
(Continuare in pag. a V-a)
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MOBILIZATOARE CHEMĂRILA ÎNTRECERE
întreprinderea minieră Rovinari către toate unitățile de extracție 

a cărbunelui din carierele de lignit
de etică și echitate socialistă, formarea și 
dezvoltarea trăsăturilor omului nou, con
structor conștient al societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ne angajăm cu toată hotărirea să mun
cim în așa fel incit să obținem înaltul titlu

de „Erou al Noii Revoluții Agrare", con
vinși că prin aceasta răspundem prin fapte 
inflăcăratelor îndemnuri adresate de tova
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rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, de a obține in acest an și pe 
întregul cincinal producții agricole record.

Ferm hotărîți să acționeze cu înaltă răs
pundere comunistă, revoluționară pentru 
transpunerea neabătută in viață a mobili
zatoarelor sarcini și indicații cuprinse in 
magistrala cuvîntare a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
la recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. oamenii muncii 
din întreprinderea minieră Rovinari, răs- 
punzind îndemnurilor de a da patriei tot 
mai mult cărbune, se angajează să facă 
totul pentru înfăptuirea exemplară, la toți 
indicatorii, a sarcinilor de plan pe anul 
1987 și pe întregul cincinal, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea al parti
dului. Adresînd o vibrantă chemare la în
treceri către toate colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile de extracție a cărbune
lui din cariere, dăm expresie voinței noas
tre unanime de a realiza peste sârcinile 
de plan următoarele :

1. Depășirea planului producției fizice de 
cărbune cu 100 000 tone și a volumului de 
descopertă cu 500 000 mc, prin materiali
zarea integrală a măsurilor stabilite prin 
programul' de perfecționare și modernizare 
a producției.

2. Realizarea peste plan a unei producții- 
marfă vindută și încasată de 15 milioane 
lei și a unei producții nete de 5 milioane 
lei.

3. Sporirea productivității muncii cu 3 la 
sută peste sarcina planificată.

4. Diminuarea cheltuielilor totale plani
ficate la 1 000 lei producție-marfă cu 5 lei, 
prin mai buna gospodărire a resurselor ma
teriale existente.

Schela de producție petrolieră Drăgășani către toate unitățile de extracție 
din industria petrolului și gazelor

însuflețiți de istoricele hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R. și • traducînd 
în fapte indicațiile și sarcinile formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al. partidului, petroliștii din cadrul 
Schelei de producție petrolieră Drăgășani 
raportează că prevederile planului pe anul 
1986 la producția de țiței extras, gaze uti
lizabile și gazolină au fost îndeplinite încă 
de pe data de 20 decembrie 1986, obținîn- 
du-se astfel pînă la sfîrșitul anului o pro
ducție suplimentară de peste 11 000 tone ți
ței extras, 40 428 mii Nmc gaze utilizabile 
și 900 tone gazolină.

Puternic mobilizați de orientările și indi
cațiile secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
oameni ai muncii de la Schela de produc
ție petrolieră Drăgășani adresează o vi
brantă chemare la întrecere socialistă pe 
anul 1987 tuturor unităților de extracție din 
industria petrolului și gazelor, angajindu-se 
să realizeze următoarele obiectiv^ :

1. Depășirea producției fizice planificate 
cu 5 000 tone țiței, 10 milioane Nmc gaze 
utilizabile și 250 tone gazolină.

2. Efectuarea a peste 400 operații geolo- 
go-tehnologice pentru intensificarea aflu
xului de țiței în sonde și creșterea cu 2 la 
sută peste plan a volumului de fluide in- 
jețlate în strqț pemru,,,grester,ea: factorului 
de recuperare a țițeiului din zăcăminte.

3. Creșterea indicelui planificat de utili

Întreprinderea agricolă de stat Mihail Kogălniceanu, județul 
Constanța, către toate întreprinderile agricole de stat cu profil mixt

Situind în centrul întregii activități 
munca susținută pentru aplicarea în viață 
a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, a indicațiilor 
șl orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al III-lea Con
gres al țărănimii, la consfătuirile de lucru 
pe problemele agriculturii, precum și la 
recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., lucrătorii între
prinderii agricole de stat Mihail Kogălni
ceanu din județul Constanța au încheiat 
primul an al actualului cincinal cu rezul
tate bune în îndeplinirea și depășirea tu
turor indicatorilor de plan.

Cu hotărirea fermă de a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ge ne revin din plănui 
și programele pe 1987, în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, aniversării a 25 
de ani de la încheierea cooperativizării 
agriculturii și a 40 de ani de la instaurarea 
Republicii, adresăm tuturor întreprinderilor 
agricole de stat cu profil cerealier și zoo
tehnic o vibrantă chemare la întrecerea so
cialistă, luindu-ne următoarele angaja
mente :

1. In sectorul vegetal vom realiza pro
ducții medii de 8 500 kg grîu la hectar pe 
o suprafață de 1 300 hectare. 8 600 kg orz la 
hectar pe 500 hectare și 23 000 kg porumb 
știuleți de consum- la hectar pe 1146 hec
tare; pe 69 hectare cultivate cu porumb in 
sistem irigat ne propunem să realizăm 
25 000 kg știuleți la hectar.

Pentru realizarea acestor producții vom 
acorda toată atenția folosirii intensive a 
fondului funciar, efectuării lucrărilor agri
cole in perioadele optime și de calitate, 
potrivit noilor tehnologii de cultură, ferti

Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Ștefănești, sectorul agricol 
Ilfov, către toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii

In vederea înfăptuirii exemplare a sarci
nilor ce ne revin din istoricele hotărîri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, puternic mobilizați 
de îndemnurile, orientările și indicațiile 
date de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntărije 
rostite la cel de-al III-lea Congres al țără
nimii și la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., oamenii 
muncii din Stațiunea pentru mecanizarea 
agriculturii Ștefănești — sectorul agricol 
Ilfov, adresează tuturor stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii o înflăcărată che
mare la întrecere pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1987.

în cinstea Conferinței Naționale a parti
dului și a aniversării unui sfert de secol 
de la încheierea cooperativizării agricul
turii, ne asumăm următoarele angaja
mente :

1. Prin aplicarea unor tehnologii de vîrf 
și executarea la un Înalt nivel calitativ, în 
timpul optim, a tuturor lucrărilor agricole, 
în spiritul răspunderilor deosebite ce revin 
mecanizatorilor în creșterea rodniciei 
ogoarelor, în realizarea obiectivelor noii 
revoluții agrare, vom contribui la obține
rea de către unitățile din consiliul unic 
agroindustrial de stat și cooperatist Ștefă
nești a unor producții medii la hectar de 
cel puțin 8 000 kg griu, 8 000 kg orz, 18 000 
kg porumb știuleți, peste 3 600 kg la floa- 
rea-soarelui și peste 63 000 kg sfeclă de 
zahăr.

2. Vom realiza peste plan un volum de 
lucrări în valoare de 8 milioane lei, prin
tr-o mai bună organizare a muncii, prin 
scurtarea perioadei de execuție a lucrări
lor agricole, a timpului de imobilizare la 
reparații a tractoarelor și mașinilor .agri

5. Reducerea consumurilor față de cele 
normate la materialele de bază cu cel puțin 
2 la sută și la energie electrică cu 1,7 mii. 
kWh.

6. Creșterea Indicelui extensiv la utila
jele conducătoare cu cel puțin 2 la sută 
față de sarcina planificată, prin buna ex
ploatare. întreținere și reducerea duratei 
reparațiilor utilajelor cu 15 la sută. întă
rirea asistenței tehnice pe schimburi, creș
terea răspunderii întregului personal mun
citor față de respectarea întocmai a nor
melor tehnologice de exploatare, ridicarea 
nivelului de pregătire profesională a per
sonalului.

7. Prin mai buna organizare a întrecerii 
socialiste între formațiile de lucru de pe 
liniile tehnologice și generalizarea iniția
tivei „Cu fiecare excavator cu rotor din 
carieră — un volum sporit de masă mi
nieră", vom realiza o creștere a capacității 
orare a utilajelor conducătoare cu cel 
puțin 102 mc/h față de sarcina planificată.

8. îmbunătățirea calității cărbunelui li
vrat cu cel puțin 10 kcal/kg, față de pre
vederile STAS, prin respectarea strictă a 
tehnologiilor de lucru în cariere și exploa
tarea selectivă a stratelor de cărbune.

9. Se vor recondiționa peste prevederile 
de plan, prin forțe proprii, piese de schimb 
și subansamble în valoare de 2,5 milioane 
lei. De asemenea, se vor recondiționa 20 
buc. mese preluare. 5 stații acționare benzi, 
2 buc. călăreți bandă, 5 stații întoarcere și 
6 platforme pentru motoare acționare, ob- 
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zare a fondului sondelor de exploatare cu 1 
la sută prin reducerea cu 25 la sută a du
ratei lucrărilor de intervenții, reparații ca
pitale și probe de producție la sonde.

4. Depășirea planului la producția-marfă 
vindută și încasată cu 5.5 milioane lei și la 
producția netă cu 3.3 milioane lei.

5. Depășirea sarcinii de creștere a produc
tivității muncii planificate, calculată pe 
baza producției-marfă, cu cel puțin 3 000 lei 
pe persoană prin organizarea superioară a 
producției și muncii, aplicarea corectă a 
acordului global la toate formațiile de lucru.

6. Reducerea cheltuielilor totale planifica
te la 1 000 lei producție-marfă cu 20 lei și 
a celor materiale cu 15 lei.

7. Mobilizarea întregului personal în 
direcția realizării de economii la consumu
rile specifice normate de materiale, com
bustibil și energie electrică, obținîndu-se 
o reducere de 750 MWh a consumului nor
mat de energie electrică și 1 500 tone com
bustibil convențional. Prin aplicarea iniția
tivei „Contul de economii al grupei sindi
cale" vom realiza o economie de cel puțin 
1 400 lei pe fiecare om al muncii.

8. Realizarea unui beneficiu suplimentar 
în valoare de peste 2 milioane lei.

9. In vederea realizării integrale a an
gajamentelor asumate vom acționa cu ho- 
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lizării cu îngrășăminte organice și folosirii 
semințelor din categoriile biologice supe
rioare.

2. In sectorul zootehnic, printr-o mai 
bună organizare a procesului de producție, 
vom obține în acest an, de la efectivul de 
1 200 vaci, o producție medie de 4 500 litri 
lapte, iar de la efectivul de 14 500 ovine cite 
10 kg lină pe fiecare oaie tunsă. Prin creș
terea indicilor de natalitate vom obține 90 
viței la suta de vaci și 110 miei la suta 
de oi. <

Vom acționa cu toată răspunderea pentru 
generalizarea tehnologiilor avansate de în
grijire și furajare a animalelor, aplicarea 
cu strictețe a normelof’ sanitar-veterinare. 
menținînd în acest fel în stare perfectă de 
sănătate și de producție întregul efectiv de 
animale. în centrul preocupărilor noastre 
va sta asigurarea unei balanțe furajere e- 
chilibrate cantitativ și calitativ. Prin folo
sirea judicioasă a bazei furajere, introdu
cerea unor soiuri și hibrizi de mare pro
ductivitate, aplicarea strictă a tehnologiilor 
de cultură, care să permită realizarea unor 
producții de furaje superioare prevederilor 
de plan cu 20 Ia sută, vom obține peste 
plan 2 000 tone fin și 10 000 tone suculente, 
realizînd în medie peste 11 000 unități nu
tritive la hectar.

Pe baza sporurilor de producție pe care 
ne-am angajat să' le realizăm,- unitatea 
noastră va livra suplimentar la fondul de 
stat 3 355 tone griu, 1 334 tone orz, 10 405 
tone porumb știuleți, 1 200 hectolitri lapte 
de vacă și 14,5 tone lînă.
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cole și prin folosirea cit mai judicioasă a 
forței de muncă, asigurînd pe fiecare trac
tor minim 2 300 ore active.

3. In scopul sporirii productivității mun
cii cu cel puțin 16,3 la sută față de plan, 
vom extinde utilizarea agregatelor com
plexe pentru executarea mai multor lucrări 
printr-o singură trecere, acționînd perma
nent pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale a mecanizatorilor și a muncitori
lor din ateliere, pentru buna_ organizare si 
desfășurare a muncii pe toată durata cam
paniilor agricole, pentru întărirea ordinii 
și disciplinei la toate locurile de muncă.

4. Prin îmbunătățirea organizării produc
ției și a muncii, prin eliminarea staționări
lor și a mersului în gol al tractoarelor, 
prin imprimarea unui spirit de gospodărire 
și economisire severă a resurselor de ma
teriale și energie, vom reduce consumul de 
carburanți, lubrifianți și energie electrică 
cu 5 Ia sută față de normele de consum 
stabilite.

5. In scopul reducerii cheltuielilor de 
producție, vom lărgi sortimentul și volu
mul pieselor și al subansamblelor recondi
ționate, folosind procedee noi de recondi- 
ționare cu metalizare, sudură sub strat de 
flux și în mediu protector, realizînd econo
mii de peste 5 milioane lei.

6. Vom recupera materialele refolosibile 
din oțel, fontă și metale neferoase in medie 
cu 10 la sută peste nivelurile planificate, 
iar uleiul uzat și anvelopele reșapabile vor 
fi recuperate în strictă conformitate cu 
normele in vigoare.

7. Prin aplicarea consecventă a princi
piilor noului mecanism economico-finan
ciar, al autoconducerii și autogestiunli eco
nomice, vom realiza o depășire a produc

ținîndu-se o economie Ia fondurile de in
vestiții de 5 milioane lei.

10 Depășirea planului de beneficii cu 10 
milioane lei.

11. Prin aplicarea inițiativei „Contul de 
economii al grupei sindicale", vom realiza 
o economie de cel puțin 1 500 Iei pe fie
care om al muncii.

12. Calificarea a 100 de oameni al muncii 
în meseriile de excavatoriști. electricieni, 
lăcătuși și sudori, cuprinderea în cursurile 
de perfecționare a 2 500 oameni ai muncii 
și policalificarea a 150 de muncitori în 
meseriile înrudite.

13. Colectivul de oameni ai muncii se an
gajează ca în acest an să realizeze 35 000 
ore de muncă patriotică în scopul amena
jării și bunei gospodăriri a incintelor ca
rierelor și sectoarelor, a depozitelor de 
materiale și utilaje, a tuturor grupurilor 
sociale.

Organizațiile de partid, de sindicat, U.T.C. 
și consiliul oamenilor muncii vor desfă
șura o permanentă și susținută activitate 
politico-organizatorică și ideologică în ve
derea formării unei înalte conștiințe socia
liste la toți oamenii muncii, pentru a parti
cipa cu toată răspunderea la înfăptuirea 
integrală a obiectivelor asumate in între
cerea socialistă și pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la programul economic și 
social al patriei în cel de-al doilea an al 
celui de-al optulea cincinal, la edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre comunism.
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tărîre pentru realizarea tuturor măsurilor 
prevăzute în programul de organizare și 
modernizare a producției, perfecționarea 
pregătirii profesionale a peste 500 oameni 
ai muncii, calificarea a 20 sondori prin 
cursuri la locul de muncă și policalificarea 
a- 35 muncitori în a doua meserie.

10. îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de viață ale personalului mun
citor, prin dotarea corespunzătoare a locu
rilor de muncă cu dispozitive și utilaje care 
să reducă efortul fizic și să permită des
fășurarea proceselor de muncă în deplină 
siguranță. Vom acționa pentru îmbunătăți
rea calității și diversificarea meniurilor 
servite în cadrul cantinelor și microcanti- 
nelor și vom dezvolta gospodăria anexă 
proprie.

Organizațiile de partid, sindicat, U.T.C. și 
consiliul oamenilor muncii vor desfășura 
o permanentă și susținută muncă politico- 
educativă în vederea formării unei înalte 
conștiințe socialiste, revoluționare la toți 
oamenii muncii, pentru a participa cu toa
tă răspunderea la înfăptuirea integrală a 
sarcinilor de plan și a Angajamentelor asu
mate pe anul 1987, contribuind astfel la 
traducerea în viață în mod exemplar a 
hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

3. Aplicînd cu fermitate prevederile nou
lui mecanism economico-financiar, princi
piile autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii economico-financiare, gospodărind 
cu grijă avuția încredințată, baza materială 
existentă, vom realiza o reducere a chel
tuielilor materiale cu 91 lei Ia 1 000 lei pro
ducție-marfă și un beneficiu suplimentar 
de 8 rrțilioane lei.

4. Prin folosirea judicioasă a utilajelor 
vom realiza o economie de 30 tone com
bustibil și 20 MWh energie electrică, iar 
prin recuperarea materialelor și pieselor de 
schimb refolosibile vom obține în acest an 
economii totale de 650 mii lei.

5. în vederea realizării exemplare a sar
cinilor de plan și a angajamentelor asu
mate, consiliul oamenilor muncii, organi
zațiile sindicale și de tineret — cu spri
jinul și' sub conducerea organizației de 
partid — vor desfășura acțiuni concrete po
litico-educative, de perfecționare a pregă
tirii profesionale, întărire a ordinii, disci
plinei și răspunderii în muncă, de formare 
a unei înalte conștiințe socialiste revolu
ționare.

Valorificînd superior experiența acumu
lată în cei 30 de ani de la încheierea coo
perativizării agriculturii în Dobrogea, sîn- 
tem ferm hotărîți să ne amplificăm efor
turile, să muncim cu înaltă răspundere co
munistă pentru realizarea unor producții 
la nivelul celor stabilite prin Decretul Con
siliului de Stat pentru obținerea titlului de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".

ției nete cu 3 milioane lei, o reducere su
plimentară a cheltuielilor cu 8 lei la 1 000 
lei venituri și vom obține un beneficiu de 
peste 500 mii lei.

8. Vom acționa cu mai multă hotărîre 
pentru dezvoltarea mecanizării lucrărilor 
în zootehnie și vom sprijini unitățile în fi
nalizarea lucrărilor de modernizare, astfel 
încît fiecare fermă să aibă apă curentă, 
instalații de muls, de evacuare a dejecții
lor și bucătării furajere cu posibilități de 
înnobilare a furajelor grosiere.

9. Vom acționa cu consecvență pentru 
folosirea rațională a forței de muncă, prin 
dimensionarea formațiilor de lucru și a sec
țiilor de mecanizare, corespunzător supra
fețelor și culturilor angajate în acord 
global. O atenție deosebită acordăm poli
calificării întregului personal muncitor, 
pentru ca fiecare mecanizator să poată 
lucra pe tractoare, combine de diferite 
tipuri și cu agregate complexe, să poată 
trece de la un loc de muncă la altul, după 
necesitățile producției, să folosească inte
gral timpul de muncă și să realizeze o 
productivitate superioară.

10. Ne vom ocupa în continuare de asi
gurarea unor condiții corespunzătoare de 
muncă și de viață ale tuturor mecanizato
rilor. acordînd o atenție deosebită organi
zării taberelor de cîmp. asigurării hranei 
calde pe perioada campaniilor agricole.

11. Prin îmbunătățirea conținutului și 
eficienței învățămîntului politico-ideologic 
și agrozootehnic de masă vom determina 
schimbarea modului de a gindi și a ac
ționa al tuturor membrilor colectivului 
nostru de muncă, în spirit nou, revoluțio
nar, cultivî.nd în conștiința acestora dra
gostea pentru muncă, respectarea normelor

Cooperativa agricolă de producție Topolovățu Mare, 
județul Timiș, către toate unitățile agricole cooperatiste

Puternic mobilizați de istoricele hotărîri 
adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R., de prețioasele indicații și orientări 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, la Plenara 
lărgită a Consiliului Național al Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, cooperatorii, mecani
zatorii și specialiștii din cooperativa agri
colă de producție Topolovățu Mare, județul 
Timiș, printr-un efort colectiv și o muncă 
creatoare, desfășoară o susținută activitate 
spre a contribui la transpunerea în viață 
a obiectivelor noii revoluții agrare.

Desfășurînd în anul 1986 o muncă rodnică 
am obținut, pe terenuri neirigate, producții 
de 8 896 kg grîu, 9 530 kg orz, 23 711 kg 
porumb știuleți la hectar, producții pentru 
care unitatea noastră a fost distinsă cu 
înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții 
Agrare". Am obținut, de asemenea, 4 376 kg 
la soia și 85 650 kg la sfeclă de zahăr, iar 
la îngrășătoria de taurine s-a realizat un 
spor mediu zilnic de 1 105 grame.

Rezultatele obținute sînt nemijlocit 
legate de organizarea științifică a produc
ției și a muncii, de aplicarea tehnologiilor 
avansate de cultivare a cerealelor și plan
telor tehnice, de crearea și promovarea în 
cultură a noilor soiuri și hibrizi de plante 
realizați în rețeaua de cercetare științifică. 
Exprimăm cu acest prilej sentimentele 
noastre de aleasă stimă și profundă mulțu
mire față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, care îndrumă 
și sprijină cu înaltă competentă știința și 
învățămîntul, integrarea activității de cer
cetare cu producția, introducerea tehnologi
ilor noi, a metodelor eficiente de organi
zare a producției și a muncii, în vederea 
realizării unei agriculturi moderne, inten
sive, de mare randament.

Angajați plenar în marea întrecere so
cialistă, în cinstea Conferinței Naționale a 
partidului, aniversării a 25 de ani de la 
încheierea cooperativizării agriculturii și a 
40 de ani de la proclamarea Republicii, 
ferm hotărîți să răspundem prin fapte 
exemplare de muncă inflăcăratelor îndem
nuri ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a realiza 
în acest an producții-record, membrii 
cooperativei noastre, întruniți în adunare 
generală, chemăm la întrecere socialistă 
toate unitățile agricole cooperatiste, anga- 
jîndu-ne să realizăm următoarele obiec
tive :

I. IN SECTORUL 
PRODUCȚIEI VEGETALE

Acționînd cu răspundere pentru pregăti
rea temeinică și executarea la timp a 
tuturor lucrărilor, folosirea cu randament 
maxim a pămintului, respectarea riguroasă 
a tehnologiilor și densităților optime sta
bilite, vom realiza următoarele producții 
medii la hectar :

— 8 900 kg de grîu, pe suprafața de 
800 ha ;

— 9 600 kg, orz, pe suprafața de.3<l(J ha ;
— 24 000 kg porumb știiileți,' pa suprafața 

de 860 ha ;

întreprinderea de motoare și compresoare „Timpuri Noi“ București 
către toate întreprinderile de utilaj energetic, vagoane 
și material rulant, utilaj metalurgic și de construcții

Puternic însuflețit de' orientările, sarcinile 
și indicațiile mobilizatoare date cu pri
lejul vizitelor de lucru în unitatea noastră 
de către secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri al între
prinderii „Timpuri Noi" București a acțio
nat cu fermitate revoluționară pentru în
deplinirea exemplară a planului de pro
ducție pe anul 1986, primul an al actualului 
cincinal. înregistrînd depășirea producției- 
marfă cu 4,4 milioane lei și a celei de ex
port cu 16.7 milioane lei, în condițiile în
deplinirii integrale a producției fizice de 
compresoare și realizării peste prevederi 
a 2 000 CP la producția de motoare, suc
cese repurtate exclusiv pe seama creșterii 
productivității muncii,, al cârei nivel a spo
rit cu 8,4 la sută față de anul 1985.

Angrenat în ampla desfășurare de forțe 
creatoare consacrate înfăptuirii istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, a îndemnurilor ilustrului con
ducător al partidului și statului nostru, si- 
tuînd în centrul preocupărilor exigențele 
dezvoltării intensive, laturile calitative. în
noirea permanentă a producției și creșterea 
eficienței economice, colectivul de oameni 
ai muncii de la întreprinderea „Timpuri 
Noi" București cheamă Ia întrecere socia
listă pe anul 1987 toate colectivele de 
muncă ale întreprinderilor de utilaj ener
getic, vagoane și material rulant, utilaj 
metalurgic și de construcții, angajindu-se 
să realizeze următoarele obiective :

1. Realizarea peste prevederile planului a 
unei poducții-marfă de cel puțin 1 la sută.

2. Depășirea producției fizice planificate 
cu 1,5 la sută, concretizată in motocom-

Trustul antrepriză generală de construcții industriale Craiova 
către toate unitățile antrepriză de construcții industriale

Sub puternica impresie produsă de ana
liza cuprinzătoare, străbătută de o înaltă 
răspundere revoluționară și patriotică, pe 
care secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a făcut-o recent, 
în cadrul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv, colectivul de oameni ai muncii din 
Trustul antrepriză generală de construcții 
industriale Craiova cheamă la întrecere 
socialistă toate unitățile de construcții in
dustriale pentru realizarea exemplară, pe 
o treaptă calitativ superioară, a sarcinilor 
care ne revin din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anul 1987, 
angajîndu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Punerea în funcțiune a capacităților la 
termenul prevăzut în plan și devansarea 
a 6 capacități de producție din anul 1987, 
prin reducerea duratei de execuție la fie
care obiectiv cu circa 30 zile.

2. Depășirea planului productivității 
muncii cu 1,5 la sută prin următoarele căi 
și mijloace :

— aplicarea a 14 tehnologii noi pentru 
realizarea fundațiilor, structurilor de rezis
tență și finisajelor ;

—' creșterea gradului de prefabricate a 
betonului cu 3 la sută față de plan ;

— modernizarea bazelor de producție și 
Îmbunătățirea fluxurilor tehnologice ;

— creșterea gradului de mecanizare în 
execuția terasamentelor la ce! puțin 97 Ia 
sută din volumul total al lucrărilor și apli
carea unor soluții de reducere a consumului 
de combustibil, creșterea gradului de me
canizare a execuției și finisării tencuielilor 
pînă la 70.5 la sută din volumul lucrărilor, 
a mecanizării încărcării-descărcării mate

— 4 400 kg soia, pe suprafața de 900 ba ;
— 86 000 kg de sfeclă de zahăr, pe su

prafața de 100 ha ;
— 36 000 kg legume, pe suprafața de 

300 ha.
Pentru realizarea acestor producții ne 

propunem să executăm lucrări de fertili
zare organică pe o suprafață de 900 ha, 
scarificări pe 1 000 ha, să aplicăm amen
damente calcaroase pe 2 500 ha și să redăm 
în circuitul agricol o suprafață de 30 hec
tare.

2. ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC
Vom situa în centrul preocupării crește

rea efectivelor de taurine la îngrășat și 
realizarea sporului mediu zilnic, astfel 
încît Ia sfîrșitul acestui an să asigurăm 
5 200 capete bovine, iar printr-o furajare 
rațională, sporul de creștere în greutate să 
se ridice la 1 110 grame/zl.

In acest scop vom acorda o atenție deo
sebită îngrijirii animalelor, îmbunătățirii 
structurii plantelor de nutreț în care le
guminoasele vor deține o pondere de 70 la 
sută din suprafața destinată bazei furajere, 
preparării și administrării grosierelor în 
hrana animalelor sub forma furajului unic. 
De asemenea, pentru asigurarea unei ba
lanțe echilibrate, vom semăna în cultură 
dublă 450 hectare porumb siloz, cu o 
producție totală de-13 500 tone.

3. LIVRĂRI LA FONDUL DE STAT
Corespunzător nivelurilor de producție 

pe care ne angajăm să le obținem, vom li
vra suplimentar Ia fondul de stat urmă
toarele cantități de produse :

Produsul U/M
Livrări 
peste 
pian

— Grîu tone 3 000
— Orz 1000
— Porumb 3 000
— Soia 1 000
— Sfeclă de zahăr 3 000
— Carne 200
— Legume 300

4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR 
INDUSTRIALE §1 A PRESTĂRILOR 

DE SERVICII
Prin diversificarea și dezvoltarea activi

tăților din acest sector, vom realiza o pro
ducție globală în valoare de 60 milioane lei, 
cu 10 milioane lei peste plan. In acest scop, 
vom extinde valorificarea superioară a 
unor produse agricole, prin înființarea unei 
secții de prelucrare a fructelor și legume
lor, punerea în funcțiune a unei microhi- 
drocentrale care va asigura necesarul de 
energie electrică a unității, dezvoltînd, tot
odată, și alte activități prestatoare de 
servicii.

presoare și electrocompresoare echivalente 
a 2 000 Nmc/minut.

3. Depășirea planului la producția netă 
cu 2,5 milioane lei, prin mai buna utili
zare a bazei de materii prime și a capaci
tăților productive.

4. Realizarea peste prevederile planului a 
unei producții-marfă vîndute și încasate 
de 20 milioane lei.

5. Depășirea planului la export cu cel 
puțin 1 la sută.

6. Creșterea productivității muncii, cal
culată pe baza producției-marfă, cu 2 500 
lei/persoană față de nivelul planificat, prin 
realizarea a 66 de măsuri din programul 
de organizare șl modernizare a proceselor 
tehnologice, din care 24 de măsuri în de- 
vans, concretizate în promovarea unor teh
nologii de mare productivitate, automati
zarea operațiilor de formare a reperelor 
carter și volanți, modernizarea tehnologiei 
de execuție a carterelor compresor pe cen
tre de prelucrare, perfecționarea organiză
rii și normării muncii și altele, precum și 
prin întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă, îmbunătățirea indicelui de utilizare 
a fondului de timp maxim disponibil al 
personalului muncitor cu 1 la sută față de 
anul 1986.

7. Creșterea cu cel puțin 5 la sută, față de 
plan, a ponderii produselor noi și moder
nizate în valoarea totală a producției-marfă.

8. Orientarea cu prioritate a activității 
de creație științifică și tehnică din între
prindere spre soluționarea, problemelor 
privind extinderea gamei sortimentale și 

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

rialelor de construcții pînă la 95,5 la sută 
și a punerii în operă a betonului cu 
pompele de beton de la 33 la sută în 1986 
la 38 la sută în 1987 ;

— sporirea gradului de folosire a setu
rilor de cofraje cu multiple utilizări prin 
reducerea duratelor de imobilizare și mai 
buna folosire a acestora de la 83,1 la sută 
în 1986 la 93,3 la sută ;

— perfecționarea profesională a 2 950 de 
oameni ai muncii, calificarea a 550 munci
tori și policalificarea a 1 000 de muncitori 
în meseriile înrudite ;

— îmbunătățirea metodelor de conducere 
a producției prin utilizarea tehnicii de 
calcul în programarea, urmărirea și rapor
tarea prin stadii fizice a lucrărilor,

3. Realizarea planului anual la producția 
de construcții-montaj cu 10 zile mai de
vreme prin măsurile de creștere a produc
tivității muncii și reducerea duratei de exe
cuție, obținîndu-se astfel o producție su
plimentară de 50 milioane lei.

4. Vom acționa cu hotărîre pentru îmbu
nătățirea calității lucrărilor, astfel încît 
obiectivele ce se vor pune în funcțiune în 
1987 să întrunească condiții de foarte bună 
calitate, atît ca structură de rezistentă, cit 
și ca finisaje, iar toate betoanele ce se pun 
in operă să fie peste marcă.

5. Reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție cu 2 lei și cu 0.6 lei a cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei producție de construc- 
ții-montaj.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL SINDICATULUI

5. CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ECONOMICE

Prin aplicarea consecventă a noului me
canism economico-financiar, vom asigura 
ca fiecare sector de activitate să-și aco
pere cheltuielile din venituri proprii și să 
desfășoare o activitate rentabilă ; vom de
păși cu 15 milioane lei valoarea producției 
globale și cu peste 6 milioane lei produc
ția netă, în condițiile reducerii cheltuieli
lor materiale cu 5 milioane lei.

Realizarea și depășirea producțiilor pla
nificate vor asigura p creștere suplimenta
ră a fondului de dezvoltare cu 3 milioane 
lei și obținerea unui beneficiu peste plan 
de 5 milioane lei.

Ca urmare a creșterii fondului de retri
buire, contribuția individuală, cu părți so
ciale a cooperatorilor și celorlalți oameni 
ai muncii din unitate, va spori cu 1 milion 
lei. Un număr de 500 cooperatori vor bene
ficia de concedii anuale plutite, iar 100 vor 
fi trimiși la odihnă și tratament în sta
țiuni balneoclimaterice.

Cooperativa agricolă de producție va 
sprijini membrii cooperatori în vederea 
realizării sarcinilor ce le revin din preve
derile Programului unic de creștere a pro
ducției in gospodăriile personale și pe lo
turile în folosință, ajutîndu-i să obțină re
colte mari și să crească un număr cores
punzător de animale și păsări, asigurînd 
astfel contractarea și livrarea la fondul de 
stat a unor cantități sporite de produse 
agroalimentare.

Sub conducerea organizației de partid, 
vom acționa pentru desfășurarea unei in
tense activități politico-ideologice, de pre
gătire profesională a cooperatorilor, în ve
derea întăririi ordinii și disciplinei, a par
ticipării lor conștiente și responsabile la 
realizarea exemplară a sarcinilor ce revin 
unității din planul pe 1987 și a angajamen
telor asumate in întrecerea socialistă. Vom 
acorda o atenție deosebită desfășurării în
vățămîntului politico-ideologic și agrozoo
tehnic de masă, precum și antrenării coo
peratorilor la acțiunile și manifestările din 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României" și competiției sportive „Da- 
ciada".

Răspunzînd prin fapte grijii perma
nente pe care conducerea partidului 
și statului nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, o acordă dezvoltării și moder
nizării agriculturii, cooperatorii din Topo
lovățu Mare iși exprimă hotărirea să ac
ționeze în spirit comunist, revoluționar, 
pentru sporirea continuă a cantităților de 
produse necesare ecoriomiei naționale, bu
nei aprovizionări a populației, creșterea con
tribuției agriculturii cooperatiste la dezvol
tarea generală a țării, la înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism.

ADUNAREA GENERALA A COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE TOPOLOVĂȚU MARE, JUDEȚUL TIMIȘ

obținerea de produse noi cu caracteristici 
superioare și consumuri materiale și ener
getice reduse.

9. Aplicînd cu fermitate principiile nou
lui mecanism economico-financiar, auto- 
gestiunii și autoconducerii muncitorești, 
vom reduce cheltuielile totale și materiale 
la 1 000 lei producție-marfă cu 2,5 lei, 
diminuînd pe această bază costurile totale 
de producție cu circa 3,3 milioane lei.

10. Reducerea consumurilor specifice pla
nificate la principalele materii prințe cu 
circa 1 la sută, la combustibil convențio
nal cu 2,3 la sută și la energie electrică 
cu 1 la sută.

11. Prin colectarea și predarea unor can
tități sporite de materiale refolosibile vom 
depăși sarcinile de plan la fier vechi cu 
120 tone și la fontă cu 108 tone.

12. Realizarea unui volum de beneficii 
peste plan de 2.0 milioane lei.

13. Creșterea cu 1 la sută a indicelui 
planificat de utilizare a mașinilor și insta
lațiilor tehnologice de bază prin folosirea 
lor la capacitate optimă și în deplină si
guranță, prin realizarea la timp și de ca
litate a lucrărilor de revizii, întreținere și 
reparații.

Pe deplin conștient! de importanța deo
sebită a sarcinilor ce ne revin, sîntem ferm 
hotărîți să ne amplificăm eforturile pen
tru realizarea în cele mai bune condiții a 
acestor angajamente, sporindu-ne astfel 
contribuția la traducerea în viață a obiec
tivelor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.

6. Diminuarea consumurilor sub cele pla
nificate și obținerea de economii la ciment 
de 3 800 tone, la metal de 680 tone, la 
energie electrică de 380 MWh, iar la com
bustibil de 290 tone c.c.

7. Colectarea și predarea unor cantități 
de materiale refolosibile care vor însuma 
peste sarcina planificată : 300 tone metal, 
5 tone hîrtie, 1,5 tone textile. Vor fi re
condiționate piese și subansamble peste 
plan în valoare de 3.5 milioane lei,

8. Realizarea unui beneficiu peste plan 
de 5 milioane lei.

9. îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă ale oamenilor muncii prin asigu
rarea unei baze moderne de alimentație și 
cazare, organizarea unui număr sporit de 
acțiuni social-culturale ; darea în folosință 
cu 30 de zile înainte de termen a celor 69 
apartamente de serviciu și efectuarea unui 
volum de 60 000 ore muncă patriotică pen
tru buna gospodărire a unității noastre.

Prin angajamentul asumat, colectivul 
nostru de muncă răspunde sarcinilor 
reieșite din hotărîrile Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii’ 
din decembrie 1986, chemărilor adresate de 
tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, 
privind realizarea obiectivelor de investiții 
pe acest an, punerea în funcțiune la termen 
și atingerea parametrilor proiectați la toate 
capacitățile planificate.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.
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Pe primul plan - energie și gaze naturale pentru
desfășurarea in bune condiții a producției

Asigurarea unor condiții normale pentru 
desfășurarea activității economico-sociale con
stituie obiectivul principal care trebuie avut în 
vedere in aceste zile. In acest sens, potrivit 
prevederilor Decretului privind unele măsuri 
pentru raționalizarea consumului de gaze natu
rale și energie electrică, in fiecare întreprin

dere, la fiecare loc de muncă, in fiecare 
minister, în fiecare județ trebuie să se ia măsuri 
pentru reducerea severă a consumurilor ener
getice, pentru utilizarea rațională a energiei 
electrice și a gazelor naturale, lichidîndu-se 
orice sursă de risipă. Numai prin asigurarea 
energiei și a combustibilului necesar desfășu

rării normale a producției pot fi realizate la 
timp, potrivit planului, in condiții de calitate 
bună, produsele necesare economiei, pieței 
interne și exportului și, implicit, veniturile din 
muncă ale tuturor oamenilor muncii.

lată cîteva dintre măsurile ce trebuie aplicate 
exemplar, imediat și necondiționat :

DE CE AII DEPĂȘII CONSUMURILE STABILITE?
t »

Revenim la ancheta de ieri a „Scînteii"

Noile măsuri - imediat în practică
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@ Conducerile centralelor industriale, întreprin
derilor, tuturor unităților economice sînt obligate să 
ia măsuri de organizare a activității la fiecare loc de 
muncă, în așa fel încît să se asigure încadrarea 
strictă în cotele de gaze naturale și energie electri
că alocate, utilizarea rațională și eliminarea pierde
rilor de energie și comustibili.

• Consumurile de gaze naturale și energie elec
trică pentru activități neproductive se reduc cu cel 
puțin 30 ia sută.

• Pentru depășirea repartițiilor lunare de gaze 
naturale și energie electrică de către unitățile eco
nomice se aplică sancțiunile și penalizările prevă
zute de lege.

• Penalizările și majorările plătite de către uni
tățile economice pentru depășirea cotelor reparti
zate de gaze naturale și energie electrică se supor
tă de către cei vinovați.

• Sumele ce nu au putut fi recuperate de la cei 
vinovați vor fi suportate din fondul de participare al 
oamenilor muncii la beneficii, în condițiile legii. în 
caz de repetare a depășirii consumurilor se aplică 
măsura înlocuirii din funcție a cadrelor de conduce
re vinovate.

® Se interzice folosirea pentru încălzirea spații
lor din toate unitățile socialiste de stat, cooperatiste 
și obștești și din imobile a oricăror aparate consu
matoare de energie electrică.

• în toate unitățile economice să fie intensifica
tă activitatea comisiilor energetice, care trebuie să 
facă zilnic controale și să urmărească respectarea 
riguroasă a normelor tehnologice de consum la fie
care produs și în fiecare secție de fabricație, să ia 
măsuri concrete pentru reducerea în continuare a 
consumurilor de energie, pentru elaborarea unor 
tehnologii cu consumuri cît mai reduse.

• Să se evite cu desăvîrșire funcționarea în gol 
sau sub capacitatea nominală a mașinilor-unelte, a 
tuturor utilajelor productive.

• Să fie revizuite și etanșeizate toate instalațiile 
și circuitele de aer comprimat, să fie eliminată orice 
sursă de risipă a agenților termici tehnologici.

• Activitatea în sectoarele funcționale din între
prinderi trebuie astfel organizată încît să fie folosită 
cît mai mult lumina naturală.

• în incinta întreprinderilor, pe toate căile de 
acces și în depozitele în aer liber să se asigure ilu
minatul numai acolo unde este strict necesar.

REȚINEȚI ACEST CALCUL GOSiPODĂRESC!

FIECARE PROCENT DE REDUCERE SUPLIMENTARĂ A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ

in sectoarele productive și neproductive, în consumul casnic
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NE kWh.

In legătură cu depășirile la con
sumul de energie electrică înre
gistrate în județul Ialomița, am 
discutat cu tovarășul George Bo- 
lohan. secretar a! comitetului jude
țean de partid, care ne-a relatat : 
„Depășirile de consum s-au înre
gistrat la tracțiunea C.F.R. în sta
țiile Fetești și Murgeanca, aparți- 
nînd regionalelor C.F.R. Constanța 
și Galați, precum și la consumul 
tehnologic de la stația electrică 
Gura Ialomiței. In luna ianuarie 
unitățile productive și consumurile 
casnice s-au încadrat în cotele sta
bilite. Imediat după apariția Decre
tului Consiliului de Stat privind 
unele măsuri pentru raționalizarea 
consumului de gaze naturale și e- 
nergie electrică, acest important act 
normativ a fost prelucrat cu factori 
de răspundere din județ, in cadrul 
unei ședințe Ia care au participat

Atitudine fermă
In vederea Îndeplinirii prevederi

lor din Decretul Consiliului de Stat, 
biroul Comitetului județean Călărași 
al P.C.R. a analizat consumul de 
energie electrică și gaze naturale 
stabilind următoarele măsuri :
• separarea consumatorilor teh

nologici de cei netehnologici in 
vederea întreruperii curentului se
parat ori de cite ori se depășește 
consumul pentru a nu se stingheri 
cu nimio procesul de producție ;

• defalcarea cotelor de energie 
in cadrul fiecărei unități pe secții, 
ateliere, formații de lucru, instalații 
și utilaje cu prevederea măsurilor 
severe împotriva celor care depă
șesc consumurile stabilite și care 
vor fi afișate la fiecare consuma
tor ;
• zilnic, In cadrul consiliilor

directorii, secretarii comitetelor de 
partid și energeticienii șefi din în
treprinderi și instituții. Cu acest 
prilej, s-au stabilit noile cote și 
repartiții pe fiecare unitate și con
sumator de energie electrică, gaze 
și păcură, precum și limitele de 
consum neproductiv din întreprin
deri. Totodată, s-a stabilit cota zil
nică pentru consumatori casnici, 
urmînd ca pînă luni, 9 februarie, 
seara, să se efectueze citirea con
toarelor la toți consumatorii, aceș
tia fiind îndrumați să ia toate mă
surile prevăzute în decret, astfel 
încît să se încadreze în repartiția 
redusă cu 20 la. sută. S-au stabilit 
colective de control la nivelul mu
nicipiului Slobozia, al orașelor Fe
tești, Urziceni și Țăndărei și al ce
lorlalte localități, care au și intrat 
în acțiune". (Mihal Vișoiu).

față de risipă
oamenilor muncii va fi analizat 
consumul de energie electrică in 
fiecare unitate, astfel incit să se 
poată lua măsuri ferme și operative 
pentru incadrarea strictă in cotele 
prevăzute ;
• lucrările de Întreținere tehno

logică, de revizii și reparații Ia 
instalațiile mari consumatoare de 
energie electrică se vor efectua 
numai în orele de virf, așa cum 
este cazul la cuptoarele de la oțe- 
lăria electrică, la motocompresoare;
• raționalizarea, pe bază de 

grafice, pe zone și obiective, a 
iluminatului public neproductiv in 
holuri, depozite, magazii, unități 
comerciale ; punerea și menținerea 
in funcțiune a tuturor instalațiilor 
de compensare a puterii reactive. 
(M. Dumitrescu).
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Acțiuni concrete pe întregul flux de fabricație
In cursul lunii Ianuarie, între

prinderea de conductori electrici 
emailați Zalău a depășit consumul 
de energie electrică cu 279 000 
kWh. In legătură cu aceasta, tova
rășul Cornel Miclea, directorul în
treprinderii, ne relatează: „Princi
pala cauză a depășirii consumului 
de energie electrică în luna ianua
rie a reprezentat-o emiterea cu în- 
tirziere de către beneficiarii noștri 
(întreprinderile producătoare de 
motoare electrice) a comenzilor 
ferme de conductoare de bobinaj, 
fapt care a influențat negativ con
sumul de energie electrică.

A.vînd în vedere această situație, 
sub directa coordonare a ministe
rului de resort, a fost organizată o 
analiză operativă în comandamen
tul centralei, stabilindu-se :

0 Elaborarea din timp a progra
mului de producție pentru lunile 
februarie și martie. La această oră, 
unitatea noastră cunoaște precis

cantitățile și sortotipodimensiunile 
pe care le are de realizat, fapt 
care permite optimizarea progra
mului de lansare în fabricație și, 
implicit, încadrarea strictă in con
sumurile aprobate;

0 Programarea, în această lună 
a reparației capitale la două utila
je de bază — mari consumatoare 
de energie electrică — fără a fi 
afectată capacitatea de producție ;

0 Reducerea numărului de gene
ratoare de abur la mașinile de 
emailat prin centralizarea alimen
tării acestora cu abur tehnologic, 
direct din rețeaua zonei industriale;

0 In spiritul prevederilor recen
tului decret, comisia energetică a 
organizat grupe de specialiști și 
muncitori electricieni, pe schim
buri, care urmăresc incadrarea 
strictă în programele energetice 
proprii, elaborate în funcție de pro
gramul de fabricație". (Eugen Te- 
glaș).

pășesc consumurile stabilite. In 
spiritul prevederilor decretului tre
buie să se înțeleagă cu toată clari
tatea că toți cei care risipesc în- 
tr-un fel sau altul energia electri
că și gazfele naturale, precum și cei 
care tolerează această risipă se fac 
direct răspunzători de faptul că, 
prin atitudinea lor, creează serioa
se dificultăți în desfășurarea nor
mală a întregii activități economi
co-sociale. Tocmai de aceea
, a devenit necesar ca abso

lut toți cei vinovați de în
călcarea normelor de con
sum de energie electrică și 
de gaze naturale să supor
te direct, din buzunarul 
propriu, depășirile înregis
trate.

In spiritul acelorași prevederi ale 
recentului decret al Consiliului de 
Stat se impune ca, peste tot în uni
tățile economice unde consumurile 
energetice sint depășite, sumele ce 
nu vor putea fi recuperate de la 
cei vinovați să fie. suportate din 
fondul de participare al oamenilor 
muncii la beneficii, în condițiile le
gii. Prin aceste măsuri se asigură 
în fond întărirea deopotrivă a răs
punderii personale și colective pen
tru gospodărirea riguroasă și eco
nomisirea severă a energiei elec
trice și a gazelor naturale. Totoda
tă, este normală și măsura prevă
zută în decret ca, in caz de repe
tare a depășirii consumurilor, ca
drele de conducere vinovate să fie 
înlocuite din funcție.

Ceea ce trebuie să înțeleagă cu 
toată claritatea fieoane om al 
muncii, consiliile populare, orga
nele și organizațiile de partid este 
faptul că

prevederile obligatorii cu
prinse în decret trebuie 
aplicate imediat, cu toată 
fermitatea, prin măsuri 
drastice, necondiționate.

Economia națională are nevoie 
de resurse importante de energie 
electrică și gaze naturale pentru 
realizarea programelor stabilite in 
acest an și pe întregul cincinal, 
pentru desfășurarea normală a 
producției, astfel încît fiecare om 
al muncii să poată participa din 
plin la procesul de producție, să-și 
manifeste capacitatea de muncă și 
creatoare, să-și poată îndeplini 
sarcinile ce-i revin, să dispună de 
baza materială obiectiv necesară 
pentru încasarea retribuțiilor po
trivit exigențelor muncii in acord 
global.

Fiecare om al muncii, fiecare 
cetățean trebuie să înțeleagă că 
depinde în măsură hotărîtoare de 
atitudinea pe care o manifestă in 
aceste zile, la locul de muncă și 
acasă, în privința economisirii se
vere a energiei electrice și combus
tibililor, pentru ca activitatea pro
ductivă, întreaga viață economico- 
socială să se desfășoare normal și 
în aceste luni, cînd economia na
țională se confruntă cu greutăți în 
asigurarea energiei electrioe nece
sare. Există certitudinea' că, prin 
aplicarea neabătută a prevederilor 
decretului, prin reducerea drastică 
a consumurilor energetice în gos
podăriile cetățenilor și în sectoare
le neproductive, precum și prin- 
tr-un efort susținut din partea 
tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile producătoare 
de energie electrică și de gaze 
naturale, se pot asigura la nivelul 
cerințelor resursele energetice 
necesare pentru buna desfășurare 
a activității în toate sectoarele.

În gospodăriile populației, iluminatul și consumul casnic-la strictul necesar
Fiecare cetățean, fiecare om al muncii trebuie să înțeleagă că prin promovarea unui sever spirit 

de economisire, prin aplicarea măsurilor de reducere cu tel puțin 20 la sută a consumurilor actuale de 
energie electrică și reducerea severă a consumului de gaze naturale se contribuie în mod direct la asi
gurarea condițiilor necesare pentru buna funcționare a unităților productive. Cu alte cuvinte, in condițiile 
actuale, soarta producției se hotărăște — sub aspectul asigurării resurselor energetice — nu numai in 
unitățile economice, ci și in afara orelor de program, acasă, în gospodăria fiecărui cetățean.

Toți cetățenii trebuie să știe că in spiritul prevederilor decretului
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• Pentru lunile februarie și martie, la 
energia electrică livrată populației pen
tru iluminat și utilizări casnice cotele lu
nare stabilite sînt cu 20 la sută mai mici 
decit cele actuale.

• Toți cetățenii sînt obligați să ia mă
suri stricte pentru reducerea consumurilor 
de gaze naturale și energie electrică și 
să se încadreze în cotele stabilite prin 
decret.

• In cazul depășirii cotelor lunare se 
vor lua următoarele măsuri :

— pentru depășirea consumului de gaze 
naturale intre 1—5 la sută se aplică un tarif 
de 1 500 lei/1 000 mc ; pentru depășirea

între 5-10 la sută se aplică un tarif de 
3 000 lei/1 000 mc și se avertizează consu
matorul ; dacă după avertizare se va depăși 
consumul cu 10 la sută se procedează la 
întreruperea temporară a gazelor pînă la 
recuperarea depășirii ; in cazul cînd depă
șirea de pină la 10 la sută se repetă, se 
procedează la întreruperea definitivă a livră
rii gazelor ;

— pentru depășirea consumului de energie 
electrică intre 1-5 la sută se aplică un tarif 
de un leu/kWh ; pentru depășirea consumu
lui cu 5-10 la sută se aplică un tarif de 
2 lei/kWh și se avertizează consumatorul ; 
consumatorii care, după ce au fost avertizați, 
depășesc cota stabilită vor plăti pentru în
treaga cantitate consumată un tarif de 
2,50 lei/kWh, pină la incadrarea în cotele 
lunare.

Deplin spirit gospodăresc
Stăm de vorbă cu 

Marin Dumitru, care 
locuiește in cartierul 
Progresul III, din mu
nicipiul Slatina : „Am 
luat cunoștință de 
conținutul Decretului 
Consiliului de Stat pri
vind unele măsuri 
pentru raționalizarea 
consumului de gaze 
naturale și am înțeles 
necesitatea respectării 
acestor măsuri cu 
toată strictețea, de că
tre fiecare cetățean. 
Eu sint aluminist și 
știu ce înseamnă ener
gia, cunosc apriga bă
tălie care se dă pentru 
economisirea fiecărui 
kilowatt-oră. De aceea, 
încă de la sfirșitul 
lunii decembrie am 
scos frigiderul din pri
ză — pe balcon este 
destul loc pentru ali
mente și este chiar 
mai rece decit în fri
gider ! Azi am între
rupt iluminatul intr-o

cameră pe care nu o 
folosim, iar in cele
lalte două și în depen
dințe vom folosi becuri 
de 25 W, dar numai 
atunci cind este strict 
necesar. La fabrica de 
anozi de la întreprin
derea de aluminiu, un
de-mi desfășor activi
tatea, voi fi și mai 
perseverent, nu numai 
in prevenirea utiliză
rii unbr accesorii con
sumatoare de curent 
electric, dar și în pri
vința consumului de 
gaz metan la cuptoa
rele de coacere a ano
zilor, unde acesta poa
te fi mai bine drămuit 
prin evitarea pierderi
lor la operațiile inter
mediare coacerii pro- 
priu-zise".

La rindul său, Du
mitru Rădulescu, șef 
coloană la autobaza 
nr. 2 — călători Sla
tina a LT.A.-Olt, ne-a 
relatat : „Energia elec

trică este un bun co
mun și, in măsura in 
care fiecare o gospo
dărim cit mai chibzuit, 
vom putea asigura in
dustriei resurse mai 
mari pentru a produce 
bunuri materiale. In 
locuința mea din car
tierul slătinean Tu
nari nu folosim in a- 
ceastă perioadă nici 
un aparat electrocas- 
nic mare consumator 
de energie. La auto
bază vom milita, îm
preună cu toți condu
cătorii auto, pentru în
tărirea spiritului de 
economie. Mai sint și 
din aceia care, deși la 
întreprindere aplică ei 
inșiși programe minu
țioase pentru evitarea 
risipei, acasă uită să 
o facă : or, ceea ce se 
poate economisi la do
miciliu este de mare 
folos la întreprinderea 
in care lucrează fie
care". (M. Grigo- 
roșcuță).

Initiative eficiente»
La Întreprinderea 

textilă „Ardeleana" 
Satu Mare s-a acțio
nat cu promptitudine 
pentru adoptarea unor 
măsuri de economisire 
severă a energiei elec
trice, in spiritul nou
lui Decret al Consiliu
lui de Stat. La țesăto- 
rie am aflat că s-a 
trecut din aceeași zi 
la accentuarea sectori- 
zării iluminatului elec
tric pe zone și mai 
mici de deservire, și 
anume pe grupe de 
48 de mașini de țesut 
in loc de 80. In felul 
acesta, cu ocazia cu
rățării mașinilor sau 
a efectuării unor lu
crări de întreținere și 
reparații vor fi a- 
prinse instantaneu un 
număr mai mic de 
tuburi de neon. Doi

dintre cei antrenați 
in această acțiu
ne ne-au vorbit și 
despre măsurile pe 
care le-au luat chiar 
in seara precedentă, la 
propriile locuințe. Ast
fel, Grigore Lucuț, a- 
jutor de maistru, a 
precizat : „La locuința 
familiei mele am scos 
im funcțiune becul de 
iluminat curtea, pre
cum și unele aparate 
electrocasnice mari 
consumatoare de ener
gie. Totodată, am con
venit cu tatăl meu, 
care are acasă un ate
lier de timplărie, să 
nu mai consume in a- 
ceastă perioadă ener
gia electrică, urmind 
să execute anumite o- 
perațluni manual."

loan Nicoară, mais

tru, ne spune : „Locu
iesc intr-un aparta
ment in bloc, unde 
chiar aseară am redus 
din numărul de becuri 
din camerele unde nu 
am Introdus încă tu
buri de neon. Vreau 
să spun că deși am 
vrut să extind acest 
iluminat cu tuburi de 
neon, mult mai econo
micos, in tot aparta
mentul, nu am reușit 
pentru că nu gășim 
in comerț asemenea 
tuburi de multă vre
me. Greutăți intimpi- 
năm din acest punct 
de vedere și pentru a- 
provizionarea între
prinderii. Ar fi cazul 
ca producătorii să ia 
măsuri pentru solu
ționarea acestei proble
me". (Octav Grumeza).

ClTEVA MĂSURI PRACTICE CARE TREBUIE 
APLICATE NElNTÎRZIAT:

Pentru economisirea

energiei electrice:

0 Să rămînă in funcțiune un 
singur bec, aprins doar pe timpul 
cit se află un om in încăpere.

0 Becurile mari trebuie înlocuite 
cu becuri de putere redusă, inclu
siv de 15 W.

0 Trebuie redus la strictul 
necesar spațiul iluminat din fiecare 
locuință.

0 Să se renunțe complet la 
aparatele electrice de încălzit, la 
frigidere, să nu se folosească 
aparate de uz casnic care pot fi 
înlocuite prin munci gospodărești.

0 Să se renunțe cu desăvîrșire 
la iluminatul din fața locuințelor, 
a balcoanelor, curților, garajelor, 
magaziilor.

• Să se reducă la minimum 
iluminatul holurilor, scărilor prin 
reducerea numărului de becuri și 
să se monteze automate de scară.

Pentru economisirea

consumului de gaze:

0 Să se reducă la strictul ne
cesar timpul de funcționare a 
arzătoarelor, să se excludă func
ționarea lor in gol.

0 Trebuie înlocuite arzătoarele 
neeconomicoase in imobilele încăl
zite cu gaze.

0 Se interzice folosirea gazelor 
de la bucătărie pentru încălzirea 
camerelor.

0 Să fie verificate și refăcute 
izolațiile termice ale cazonelor și 
conductelor.
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

EXPERIENȚĂ EXISTĂ. DE CE NU ESTE VALORIFICATĂ?
— Mai are cineva vreo părere ? 
întrebarea a revenit de citeva ori 

in adunarea reprezentanților oame
nilor muncii de la secția de repa
rații și întreținere a Șantierului na
val din Galați.

Păreri, știam, există, dar...
Să ne oprim mai întii asupra a- 

firmației. înaintea dezbaterilor am 
mers prin atelierele acestui impor
tant sector de activitate — care, nu
mai anul trecut și-a înscris in pal
mares : 36 reparații capitale, 3 212 
reparații curente de gradul I și II, 
3 956 revizii tehnice la diverse in
stalații și utilaje. Am mers și am 
inițiat un test cu întrebarea : „dacă 
ar fi să luați cuvîntul in adunare, 
ce probleme ați ridica ?" Consemnăm 
aici o parte din răspunsurile pri
mite :

Maistrul Gheorghe Spiridonescu : 
„Ce trebuie să mai facem pentru 
gospodărirea judicioasă a energiei 
electrice și a materialelor, deși în 
1986 ne-am înscris cu economii, asta 
aș ridica în adunarea noastră".

Nistor Alexandru, lăcătuș : „Pă
rerea mea e că nu întotdeauna pro
priile noastre... păreri sint urmate de 
fapte. Uitați la piulițele de colo. 
Ori bucșele acestea. Sînt din bronz. 
Material scump, din cațegoria celor 
greu de procurat. Se pot înlocui 
aceste piese cu fontă, oțel? Ba bine 
că nu. Și lagărul de colea. Dar 
„dezvățul" ăsta trebuie să înceapă 
cu noi, cu proiectantul, cu tehno
logul".

Petre Frigioiu, maistru de secție : 
„Mă preocupă — presupun că .și alții 
sînt interesați de lucrul acesta — 
repeziciunea cu care se intervine la 
o defecțiune sau alta la utilaje. Fie
care secundă cîștigată, se știe, în
seamnă producție cîștigată. Realita
tea e că nu întotdeauna avem la 
îndemînă materialele necesare. Dar 
tot realitatea e că, atunci cînd ne 
punem mintea intens la lucru aflăm 
soluții. Aș da un exemplu în aceas

CIT CiNTĂRESC FAPTELE IN ACTIVITATEA DE CONDUCERE
înainte de a ne opri asupra unor 

aspecte ce țin de latura profesională 
a activității cercetătorilor și pro- 
iectanților de mașini-unelte — 
I.C.S.I.T.M.U.-București — hotăriți 
să-și înfăptuiască la un înalt nivel 
calitativ și de competitivitate sarci
nile ce le revin in 1987 și pe întregul 
cincinal, vom stărui asupra unui as
pect cu o semnificație aparte.

în momentul in care s-a supus vo
tului adunării generale a oamenilor 
muncii noua componență a consiliu
lui științific s-a' confirmat ceea ce 
darea de seamă prefigurase dinainte. 
Trei dintre vechii membri nu au mai 
fost aleși în organul de conducere 
colectivă. Desigur, acesta este un 
drept al adunării generale, consfin
țit prin lege, in virtutea căruia, așa 
cum se știe, alege reprezentanții oa
menilor muncii in organele de con
ducere colectivă și hotărăște revoca
rea celor care nu au desfășurat o ac
tivitate corespunzătoare. Practic, la 

I I.C.S.I.T.M.U.-București adunarea 
generală nu a făcut altceva decît 
să-și exercite prerogativele conferi
te de lege. Este, de altfel, o cerință 
majoră subliniată din nou de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la recenta ședin
ță a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prilej cu care a rele
vat că se impune o creștere mai pu
ternică a rolului adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, prin solicita
rea organelor de conducere colecti
vă, a consiliilor de conducere de a 
raporta și a răspunde — in fata adu
nării generale — de modul în care 
și-au îndeplinit obligațiile asumate.

I-am solicitat secretarului comite
tului de partid din institut, cercetă
tor științific Draga Atanasiu, cîteva 
explicații suplimentare față de cele 
prezentate în darea de seamă refe
ritoare la cei trei membri revocați. 
„Componența consiliului științific 
este atent analizată și îmbunătățită 
în fiecare an, pentru ca oamenii 
muncii din toate sectoarele noastre 
de activitate să aibă în organul co
lectiv de conducere pe cei mai buni 
reprezentanți. De această dată, trei 
membri ai consiliului științific au 
fost schimbați deoarece pe parcursul 
anului 1986 au lipsit nejustificat de 
la ședințele de lucru sau nu au luat 
cuvîntul în nici una din cele 18 în- 
tîlniri. îi cunoaștem bine, sint oa
meni respectați nentru competența 
lor profesională. Din păcate însă pe

(Urmare din pag. I)
se poate vorbi, de pildă, la turnăto
ria de oțel a întreprinderii de va
goane Arad, unde procentul de re
buturi din anul 1986 față de aceeași 
perioadă a anului anterior — cînd 
nu exista un asemenea program — 
este aproape cu 8 la sută mai 
mare decît limitele admise de 
normativele tehnice ? Cineva ar 
putea să spună că rebuturile 
nu exprimă cel mai bine sta
diul, avansat sau întirziat. al acți
unii de modernizare. Că, în condi
țiile unei .tehnologii noi. unei creș
teri substanțiale a productivității 
muncii, e posibil ca temporar să mai 
apară și rebuturi. Dar atunci cînd 
turnătoria realizează o productivita
te a muncii sub nivelul celei plani
ficate, cind încheie anul 1986 cu o res
tanță față de sarcinile de plan 
nu poți să nu te întrebi: în ce măsu
ră, aici, acțiunea de modernizare în
seamnă progres sau regres 2 Iar re
zultatele nu susțin prin nimic prima 
variantă. Cum se explică de cei 
mai importanți factori de con
ducere — comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii — o 
astfel de situație ? „Nu ne așteptam 
ca turnătoria să ne facă o asemenea 
surpriză. Dar să știți că noi am ac
ționat ferm. Pe la jumătatea lunii 
octombrie, se adîncește explicația, 
comitetul de partid și consiliul oa
menilor muncii au organizat o ana
liză comună la fața locului, care s-a 
soldat cu importante măsuri tehnice 
și politice menite să contribuie la 
redresarea situației".

Să descifrăm puțin mai atent ex
plicația dată mai sus. O secție im
portantă a unei mari întreprinderi 
acumulează luni în șir mari rămîneri 
în urmă în realizarea planului și ni
meni nu intervine, nu zice nimic. Și 
iată că. în ceasul al 12-lea. toate 
forțele decizionale se deplasează — 
unde credeți?—în turnătoria de oțel, 
cane atît timp a strangulat și stran
gulează activitatea productivă a în
treprinderii. și ajung la concluzia 

tă privință : cu piese șl materiale 
recondiționate am prelungit viața 
presei de 1 000 de tone, utilaj ab
solut necesar fluxului productiv. 
Deci : și pentru ciștigarea secunde
lor la reparații și pentru soluții, 
idei, inițiative — mai multă risipă 
de gîndire. iată ce aș supune aten
ției colectivului nostru".

Iordan Chirilă, lăcătuș mecanic : 
„Eu nu voi fi la adunare, am ore, 
sînt în ultimul an la școala de 
maiștri, dar aș vrea să se ia in dez
batere și felul cum se înțelege une
ori cooperarea intre întreprinderi. 
Diferite scule, dispozitive ne zbatem 

La Șantierul naval din Galați

să le facem noi, deși pentru unele 
sint unități specializate, dar pînă se 
obțin, pleacă vaporul de pe cală... 
Sint însă și unele repere de recon
diționat pentru care nu avem uti
lajele necesare și nici nu ar fi eco
nomic să le procurăm pentru o ur
gență care se ivește din an în paști. 
Cazul concret al unor elemente de 
la niște pompe hidraulice. Ne-am 
dus la citeva unități, pentru recon- 
diționarea lor, și am fost întrebați : 
„cite mii de bucăți aveți ?“ „Păi nu 
avem mii, că utilajul e unicat, dar 
fără pompă hidraulică e mort". „Cu 
plăcere, dacă aveați serie mare, vă 
serveam. Așa, ne pare rău..." Cînd 
Combinatul siderurgic din Galați a 
avut nevoie doar de 25 de polizoare 
— serie mică, nu ? — secția noastră 
de specialitate a zis da, se face și 
a luat comanda. De ce nu ar pro
ceda la fel și alții ? Este o proble
mă de interes mai general ? Eu 
socotesc că da, este !“

Gheorghe Palatle, maistru mecanic: 
„încadrarea strictă în norma de 

planul participării la decizie nu s-au 
manifestat cu tăria conferită de au
toritatea lor profesională. Consiliul 
științific ai institutului a fost și este 
constituit ca organ de conducere co
lectivă și, așa cum sublinia secreta
rul general al partidului, nimeni nu 
trebuie să se ascundă la adăpostul 
conducerii colective, răspunderea co
lectivă trebuie să se îmbine cores- 
puriZător cu răspunderea personală a 
fiecăruia pentru domeniul său de ac
tivitate. Noi dorim ca fiecare întru
nire a consiliului științific să nu fie 
o ședință obișnuită în care directorul 
sau secretarul științific „transmite 
sarcini", ci cadrul democratic pentru 
exprimarea opiniilor în probleme 
majore ale activității noastre știin

La Institutul de cercetare științifică 

și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte

țifice, economice, organizatorice. Și 
vrem ca aceste opinii să vină tocmai 
din partea celor ce sint în „miezul 
fierbinte" ăl producției. în cele trei 
cazuri nu s-a înregistrat participarea 
scontată și am convingerea că adu
narea generală a procedat firesc, în 
spiritul normelor democrației noas
tre muncitorești".

Așa cum rezultă din această sec
vență, cum a reieșit, de fapt, din 
dezbaterile ce au avut Ioc în aduna
rea generală, oamenii muncii sînt 
primii chemați să decidă în proble
mele activității de producție. Și tre
buie să spunem că în adunarea ge
nerală de la I.C.S.I.T.M.U.-București, 
intervențiile celor înscriși la cuvînt 
s-au remarcat prin spirit critic, res
ponsabilitate față de sarcinile asu
mate, numeroase propuneri de per
fecționare a activității.

Desigur, așa cum s-a subliniat șl 
In darea de seamă, in acest institut 
— care a ocupat în 1986 locul I Pe 
țară pentru rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă — au fost fina
lizate. între altele. 10 lucrări de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică la parametri tehnici și func
ționali peste nivelul performanțelor 
cunoscute pe plan mondial. Au fost 

că «situația poate fi redresată». 
Această concluzie e. prin ea însăși, 
mai gravă decit situația pe care o 
relatăm. Apariția unui impas, cu to
tul și cu totul neprevizibil, e posi
bilă în viata oricărui colectiv. Dar ca 
el să existe și să fie pur și sim
plu „asistat" cum se dezvoltă, cum 
ia proporții, pentru ca in ultimul 
moment să se deplaseze toate for
țele decizionale la fața locului și să 
spună că situația se poate redresa — 
și. intr-adevăr, se poate 1 — e ori
ce. numai mod de conducere nu. 
Este insă o ilustrare certă a situației 

INIȚIATIVA CREATOARE
anacronice pe care secretarul gene
ral al partidului a criticat-o cu toată 
asprimea la Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut. 
„Am constatat — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că o serie de 
programe pentru care s-a asigurat 
tot ce este necesar și trebuiau reali
zate n-au fost urmărite ; ele au fost 
uitate prin diferite sertare și bi
rouri. iar cînd trebuia să se prezin
te înfăptuirea acestor obiective, to
varășii au venit cu noi programe, 
declarind că nu au realizat oeea ce 
a trebuit".

Un alt exemplu. Directorul unui 
mare combinat minier, care a în
cheiat anul trecut cu o restanță de 
plan de ordinul miilor de tone, ex
plică situația — și nu cităm din me
morie — in felul următor: „In ulti
ma adunare generală a oamenilor 
muncii (iar această adunare a avut loc 
în luna octombrie — n.n.) s-au ana
lizat cu exigență și răspundere cau
zele nerealizării planului și s-au 
stabilit măsuri care să conducă io 
redresarea situației. Ne-am stabilit 
clar direcțiile de acțiune, care vi
zează în principal perfecționarea 
tehnologiilor de lucru, realizarea tu- 

energie repartizată rămîne una din 
strădaniile noastre de zi cu zi. a fie
căruia. Avem rezultate in această 
direcție. între multele lucruri pe care 
le-aș putea aminti m-aș opri Ia so
luția cu numai șase motoare in loc 
de opt la instalația de sablat, fără a 
impieta asupra calității ori produc
tivității muncii. Dar tot aici avem 
încă de lucru cu mărirea termenelor 
de funcționare a unor componente 
foarte solicitate. Aș pune tema asta 
de gindire în fața întregului colec
tiv. pentru o cit mai urgentă rezol
vare Vorba ceea, unde sînt mai 
multe capete..."

— Mai are cineva vreo părere ?
Cum am văzut in dialogul... bila

teral, înaintea adunării, de păreri 
judicioase nu duce deloc lipsă acest 
colectiv, pe mina căruia se află zes
trea șantierului, care răspunde de 
buna funcționare a mașinilor și in
stalațiilor. Și totuși...

Totuși, în plen, ele s-au făcut mai 
puțin auzite. Ori au fost... expediate. 
Sau foarte generale, unele chiar 
anemice. „Sarcinile de plan crescute 
ne obligă la o bună folosire a fondu
lui de timp". (Manole Ștefan). Enunț 
corect. Dar, foarte general. Valabil 
oricind și oriunde. Or, și aici nu a 
fost incă eradicat complet fenomenul 
lipsurilor nemotivate. In unele îm
prejurări s-a trecut și,la măsura ex
tremă — desfacerea contractului de 
muncă. Era deci cazul să se insiste 
pe cauzele care generează aceste 
neajunsuri. Cine le provoacă ? In 
echipele cui se produc ? Ce fac șefii 
de echipă, maiștrii pentru a le sto
pa ? Etc., etc... „Avem realizări în 
privința calității reparațiilor. Dar nu 

elaborate, de asemenea, proiectele 
pentru 8 tipuri de celule flexibile de 
prelucrare a pieselor. După proiectul 
realizat la I.C.S.I.T.M.U., la între
prinderea de mașini-unelte din Ba
cău a fost executată în 1986 linia 
automată flexibilă pentru prelucra
rea tamburelor de frînă, linie ex
portată în R. D. Germană. Același 
proiectant semnează în cazul multor 
reușite realizări — celule și linii fle
xibile de prelucrare, mașini-unelte 
specializate, în conceperea cărora ti
pizarea și modularizarea, automati
zarea complexă și robotizarea sînt 
folosite ca elemente-cheie. Elemente 
care asigură execuția și exploatarea 
lor rațională, eficientă, perfect core
lată cu specificul tehnologic al be

neficiarilor din industria românească 
sau de peste hotare. Succesul la 
export într-un domeniu atit de pre
tențios — clasic și modern în egală 
măsură, cum este cel al mașinilor- 
unelte — atestă calitatea și compe
titivitatea produselor românești. Să 
reușești operativ în acest domeniu nu 
este tocmai ușor. Așa consideră și 
cercetătorul Leontin Cigan. în acest 
sens, el propunea în adunarea ge
nerală revitalizarea cercetărilor pri
vind organele de mașini. Cercetări 
tot atît de importante și pentru 
procesul de miniaturizare a produ
selor, ca și cele de electronică, teh
nică de calcul și informatică. Pen
tru a fi competitive, pentru a fi 
intr-adevăr la nivel mondial, mași- 
nile-unelte trebuie să aibă, în pro
porție de 50 la sută, elemente de 
completare de înaltă complexitate 
și rafinament tehnologic — deci, 
elemente electronice, echipamente 
de calcul și produse-program ieftine 
și eficiente — dar și elemente me
canice suple, fiabile.

O altă idee majoră subliniată In 
Cadrul dezbaterilor a fost scurtarea 
ciclului cercetare-proiectare-produc- 
ție. La I.C.S.I.T.M.U. durata medie a 
acestui ciclu ’ este de 1,5 ani. Ar 

turor măsurilor din programele de 
modernizare a producției (sublinierea 
noastră), îmbunătățirea calității re
parațiilor, a structurii forței de 
muncă. întărirea ordinii și discipli
nei". Ce se constată însă la par
curgerea atentă a măsurilor anunța
te 7 Cel puțin două fapte care re
flectă și un anume mod de gindire. 
Primul — cunoașterea clară a in
ventarului de soluții pentru redre
sarea situației. Al doilea — că acest 
„inventar" nu conține descoperiri 
noi, ci reprezintă efectiv problemele 
nerezolvate la timp de conducerea 

combinatului, și nu numai de ea, in- 
scriindu-se in tot felul de programe, 
inclusiv in programele de moder
nizare.

Un alt argument care pledează 
pentru creșterea răspunderii cadre
lor de conducere in realizarea pro
gramelor de modernizare ne-a fost 
oferit in adunarea generală a oame
nilor muncii dintr-o centrală indus
trială profilată pe promovarea auto
matizării in întreaga economie. Zi
cea directorul general adresindu-se 
colegilor. din cele 19 Întreprinderi și

t V
11.30 Telex
11.35 Lumea copiilor
12.40 Dtn cununa clntecuhil românesc. 
13.00 Album duminical (parțial colori
14.50 însemne ale unul timp eroic. 
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Țara mea azi (color)
19.40 Ctntarea României (color). De pe 

marea scenă a țării, pe micul 
ecran. 

pe puterea, pe capacitatea noastră". 
(Costică Cristea). Perfect adevărat. 
Dar și mai bine era, mai instructiv 
și stimulator era dacă numea și re
zervele nepuse incă in operă. Cum 
să fie ele antrenate ? De către cine ? 
Și așa mai departe... „O parte din 
beneficiarii noștri nu gospodăresc cu 
grija necesară, nu se încadrează ri
guros in cotele de energie reparti
zată". (subinginer Florin Bugeac). De 
aeord, așa este. Dar cine sint risipi
torii 7 Ce se face — ori nu se face 1 
— pentru a-i trezi la realitate ? Cu 
cită hotărire se acționează împotriva 
risipei ?

Iată, tot atîtea întrebări la care, 
dacă participanții la dezbateri Încer
cau să afle și răspunsurile,' poate, nu 
s-ar mai fi repetat atît de obsedant 
întrebarea :

— Mai are cineva Vreo părere ?
Păreri, idei, soluții există in fie

care colectiv. Totul • e cum se face 
racordul cu ele. In așa fel incit — 
in mecanismul democratic larg pe 
care-1 avem — să fie exprimate. Să 
se învingă timiditatea, ori reținerea, 
ori lipsa de interes a unora. Să se 
obțină cu adevărat o participare la 
dezbatere care să promoveze expe
riența bună, să limpezească ce-i de 
limpezit, să critice neajunsurile, pe 
vinovați, să afle căi de îndreptare, 
să ajute la efortul de perfecționare, 
de progres. Aceasta tocmai pentru că 
există o răspundere individuală și 
colectivă pentru bunul mers al lucru
rilor, care nu poate fi așezată pe 
alți umeri, deturnată din locul de 
muncă analizat. Democrația munci
torească revoluționară nu-i doar o 
noțiune teoretică ci. înainte de toa
te, o practică socială a actualei eta
pe de dezvoltare a patriei socialiste, 
care se afirmă, trebuie să se afirme 
din plin, zi de zi. în munca si con
ducerea treburilor societății, a tutu
ror făuritorilor de bunuri materiale 
și spirituale.

Iile TANĂSACHE

putea fi îmbunătățită dacă durata 
de punere in funcțiune a mașinilor 
și utilajelor complexe s-ar reduce 
substanțial. Și pentru aceasta, după 
cum arăta tovarășul Gheorghe Geor
gescu, ar fi necesar, ca la punerea in 
funcțiune să participe activ și în
treprinderea constructoare de mașini- 
unelte. Nu este vorba de delimitarea 
strictă a competențelor și responsa
bilităților, ci de integrarea lor 
într-un proces continuu, armonios, 
eficient. Tot in ideea scurtării ciclu
lui cercetare-proiectare-producție, dar 
și a perfecționării rapide a cadre
lor de specialitate, ing. Nicolae 
Speriatu a propus intensificarea co
laborării dintre institut și întreprin
derile beneficiare, pe parcursul ela
borării unui proiect. De altfel, după 
cum ne preciza directorul institutu
lui, ing. Sandu Aurel, această idee 
a și fost transpusă în fapt, specia
liștii din întreprinderile beneficiare 
lucrînd efectiv în proiectare, alături 
de colectivul din institut, o anumită 
perioadă.

în marea lor majoritate, interven
țiile din adunarea generală de la 
I.C.S.I.T.M.U., ca de altfel și darea de 
seamă, au demonstrat hotărirea unui 
colectiv, recunoscut pentru compe
tența profesională și maturitatea sa 
politică, de a depune toate eforturile 
necesare înfăptuirii planului pe 1987, 
plan prin a cărui îndeplinire la toți 
indicatorii institutul va contribui in 
acest an, în mod esențial, la mo
dernizarea întreprinderilor benefi
ciare. a economiei naționale. Prin 
întreaga lor activitate — menționăm 
că producția globală și marfă a 
institutului va crește cu 6,7 la sută 
față de 1986, iar. producția indus
trială și productivitatea muncii cu 4 
la sută — cercetătorii și proiectanții 
de mașini-unelte și-au propus să 
asigure pentru economia națională 
și pentru export produse moderne, 
de înaltă calitate și competitivitate, 
a căror realizare și utilizare să 
contribuie la reducerea consumuri
lor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, la sporirea 
accentuată a productivității muncii. 
Acesta este angajamentul asumat de 
oamenii muncii de Ia I.C.S.I.T.M.U.- 
București in 1987, an hotărîtor pen
tru îndeplinirea sarcinilor actualului 
cincinal.

Valeria ICHIM

2 institute de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică : „Ne-am pus 
cu, toții semnătura pe programele de 
perfecționare a organizării și mo
dernizarea proceselor de producție. 
Ele reprezintă „armele" noastre . în 
etapa dezvoltării intensive a econo
miei. Și ce constatăm 7 Că unii din
tre dumneavoastră au început să se 
dezică de ele. Altfel nu se explică în
cetineala cu care se realizează. Cînd 
am fost revoluționari 7 Cind le-am 
propus sau cînd le realizăm 7 V-aș 
ruga să răspundeți singuri și sincer 
la aceste întrebări" — a încheiat pe
dagogic, recunoaștem, directorul ge
neral al centralei.

O întrebare care rămîne deschisă 
pentru răspuns tuturor celor impli
cați în realizarea acestei acțiuni de 
anvergură revoluționară in industria 
românească. Iar înfăptuirea ei nece
sită. așa cum a subliniat cu claritate 
secretarul general al partidului, o 
amplă muncă politică, pe care sînt 
chemate s-o desfășoare organizațiile 
de partid, nu numai pentru moder
nizarea întreprinderilor in sine, ci șl 
a modului de gindire și acțiune al 
cadrelor de conducere, al tuturor oa
menilor muncii. Pentru ca intre ce 
se gîndește la nivelul micro sau 
macroeconomic și cum se aplică in 
practică să fie o deplină concordan
ță Cu alte cuvinte, să aibă loc o 
dublă modernizare — a economiei și 
a gindirii față de viitorul ei.

20.20 Film artistic : „Cavalerul drep
tății' (color)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

LUNI, 9 FEBRUARIE
20.00 Telejurnal
20.20 Teatru TV (color). ,.Othello” de 

William Shakespeare. Producție a 
televiziunii engleze BBC. Premie
ră pe țară. Cu : Anthony Hop
kins, Bob Hoskins, Penelope Wil
ton, Rosemary Leach, Anthony 
Pedley, Geoffrey Chater, David 
Yelland. Regla artistică : Jo
nathan Miller. Partea I

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Arhitectură modernă in municipiul Birlad Foto : Eugen Dichiscanu

BIBLIOTECA
for de educafie și cultură
Locuitorii municipiului Ploiești, 

cei ai județului Prahova sau nu
meroșii trecători prin vasta piață a 
orașului petroliștilor s-au familia
rizat de mult cu imaginea masivă 
a Palatului culturii, centru de pu
ternică iradiere spirituală in aceas
tă veche și mereu tinără citadelă 
industrială românească. Poate nu 
toți știu insă că parterul acestei 
impozante construcții adăpostește, 
de mulți ani, biblioteca județeană 
„Nicolae Iorga", instituție de cul
tură relativ tinără, dacă o compa
răm cu bibliotecile din alte locali
tăți ale țării, dar prin aceasta nu 
mai puțin importantă în marele 
proces de ridicare culturală a loca
lității, acolo unde potențialul ei 
economic, hărnicia oamenilor o cer 
cu necesitate. Faptul că lumina 
cărții s-a impus cu mare rapidita
te în ultimele decenii nu trebuie 
căutat doar in relativa întîrziere 
cu care s-au organizat bibliotecile 
publice, ci mai ales in deschiderile 
largi către știință, tehnică sau cul
tură impuse de dezvoltarea con
temporană a zonei. Municipiul 
adăpostește în momentul de față 
nu mai puțin de 210 biblioteci pu
blice cu profiluri foarte diverse, de 
unde nu lipsesc bibliotecile specia
lizate ale numeroaselor institute de 
cercetări sau mari întreprinderi in
dustriale. între toate acestea, bi
blioteca județeană „Nicolae Iorga" 
este nu numai cea mai importantă, 
mai cuprinzătoare, dar și cea care 
își asumă, prin statutul ei legal, 
funcția de primă bibliotecă a jude
țului, cu posibilități pe măsura 
funcțiilor ce-i Tevin în vasta operă 
de construcție spirituală.

Aveam să desprindem din rela
tările directorului instituției, pro
fesorul Gheorghe Macsim, ca un 
prim aspect, organizarea modernă 
a bibliotecii pentru a putea răspun
de multiplelor solicitări și pentru 
a face ca cele pește patru sute de 
mii de volume, cite adăpostește în 
momentul de față, să ajungă în 
condiții corespunzătoare la cei 
douăzeci și unu de mii de cititori, 
care împrumută în fiecare an mai 
mult de o jumătate de milion de 
cărți. Cifrele sînt intr-adevăr im
presionante. dacă ne gîndim că 
acum 66 de ani. cînd s-a pus te
melia instituției, puteau fi găsite 
aici doar ceva mai mult de 1 250 
volume ; astăzi, anual intră în de
pozite circa 18 000 volume noi, in 
3 000 de titluri, carte foarte diver
să. publicații, discuri, diapozitive, 
toate laolaltă alcătuind un fond de 
carte capabil să asigure cerințele 
unor largi categorii de cititori, în 
sălile de lectură sau prin împru
mut la domiciliu. Cartea curentă : 
social-politică, tehnică, științifică, 
beletristică, alcătuiește cea mai 
mare parte a fondului bibliotecii, 
dar pasionați ai bibliofiliei, spe
cialiștii pot găsi la fondul docu
mentar carte rară și de patrimo
niu, ca acea „Istoria întemeierii 
Romei" de Titus Livius, tipărită la 
1520. sau numeroase cărți vechi ro
mânești, unele rarități deosebit de 
valoroase prin ținuta lor grafică.

Biblioteca se străduiește tot mai 
mult să devină un for de cultură 
și educație nu numai prin oferta 
de carte substanțială, prin discu
rile de muzică cultă sau prin cu
mularea unor importante vestigii 
cu valoare muzeistică in evoluția 
cărții, dar cu deosebire prin cu- 
prinzătoarea activitate desfășurată 
pe tot cuprinsul județului. Cele 
circa 128 de acțiuni : expoziții, sim
pozioane, prezentări de cărți, intîl- 
niri cu autori, șezători literare, ac
tivități de cenaclu, comunicări, lec
ții model etc. dau noi dimensiuni 
vieții cărții, ii imprimă un larg ca
racter public, valoare formativă 
superioară. Biblioteca se implică

cinema
• Sania albastră : SCALA (11 03 72)
- 9; 11; 13; 15; 17, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Joc de familie („Zilele filmului 
japonez44): STUDIO (59 53 15) — 9; 
11; 13,15; 15,15; 17,30; 19,30
• întîlnire in Atlantic : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FA
VORIT (45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Mușchetarii In vacantă — 8,30; 11;
13, O dată in viată — 15; 17; 19 :
DOINA (16 35 38)
• Toate pinzele sus : DACIA (50 35 94)
- 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
- 15; 17; 19
• Misterul mărilor » COSMOS 
(27 54 95) - 9; 11; 13; 15; 17; 19. ARTA 
(21 31 86) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : VIITORUL 
(10 67 40) - 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii: CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 13;
17; 19
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18
• Nava extraterestră: TIMPURI NOI 
(15 61 10) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea „Topolino44 : BUZEȘTI 
(50 43 58) - 15; 17; 19
• Atenție la Pana de Vultur : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19 

prin manifestări specifice In spa
țiul larg al educației civice, etice 
și estetice, contribuie la aprofun
darea cunoștințelor, sprijină cerce
tarea științifică. Citeva manifestări 
au evocat mari evenimente : 
„P.C.R. — stegar al biruinței noas
tre", „Mircea cel Mare — 600 de 
ani de la urcarea pe tron", „Pacea, 
deziderat al intregii omeniri", „vi
zualizate" prin montaje literare, 
concursuri, lecturi dramatizate, ci
tate semnificative, recomandări bi
bliografice sau expoziții cu cele 
mai de seamă lucrări din domeniile 
respective. O expoziție permanentă, 
„Arc peste timp" adună afișe auto
grafe ale unor ample acțiuni, in 
care personalități ale vieții noastre 
culturale și științifice evocă mari 
oameni ai trecutului nostru. Acest 
ciclu de manifestări. „Invitați da 
onoare ai bibliotecii „Nicolae Ior
ga" în dialog cu cititorii" a atras 
oameni de seamă ai prezentului, 
care au dezbătut numeroase aspec
te ale mișcării de idei și artistice a

timpului nostru. Prezenta lor, ală
turi de oamenii de cultură praho
veni, s-a bucurat de real succes 
public, ceea ce a dus la permanen
tizarea acțiunii în cadrul unei ma
nifestări devenite tradițională. Zi
lele bibliotecii „Nicolae Iorga", 
unde de-a lungul unei săptămînj 
prezența cărții domină viata cul
turală, imprimlndu-i acel caracter 
sărbătoresc, de excepție. La ediția 
de anul trecut, alături de expoziții 
documentare și recitaluri de poezie 
patriotică, de întîlniri cu scriitori, 
de vernisajul unor expoziții perso
nale, s-a vorbit pe larg de valori 
ale culturii românești ilustrate în 
această parte de țară de opera lui 
I.L. Caragiale și N. Iorga, prezența 
tutelare amplu reprezentate Intr-o 
expoziție permanentă aflată la se
diul bibliotecii — sau de cea a re
gretatului Nichita Stănescu. a cărui 
memorie se conservă aici prin varii 
mijloace, inclusiv printr-o sală de 
lectură ce-i poartă numele — dar 
și de stolnicul Constantin Canta- 
cuzino, a cărui bibliotecă de Ia 
Mărgineni — Prahova este cea mai 
veche bibliotecă umanistă româ
nească. sau de oameni de seamă 
ai muzicii prahovene prezentați 
Intr-o expoziție permanentă.

Preferința pentru acțiuni ampla 
cu ecou în marele public contribuie 
la atragerea spre lectură a noi ca
tegorii de cetățeni, cu deosebiră 
cititori tineri sau oameni ai mun
cii din marile întreprinderi. Pen
tru aceasta manifestările de la se
diu sint tot mai diversificate, mal 
complexe șl, deopotrivă, mai atrac
tive. Astfel, pentru copii. în secția 
special destinată lor, se organizea
ză întîlniri cu autorii preferați, lec
turi dramatizate, audiții de discuri, 
prezentări de filme scurte și dia
pozitive. Cenaclul literar al biblio
tecii a devenit unul din animato
rii de seamă ai vieții culturale lo
cale prin implicarea lui în cele mai 
de seamă acțiuni. Tot aici au loc, 
intr-o ambiantă festivă, primiri în 
organizațiile de pionieri și șoimi ai 
patriei și mai cu seamă o serie de 
vizite ale elevilor organizate în

• 100 000 pentru complicitate: PACEA 
(71 30 85) - 15; 17; 19
• Apașii : VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 
13; 15; 17
• Luptătorul cu sabla : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Acrobatele : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19

teatre 

vederea familiarizării lor cu lucrul 
in bibliotecă, pentru a cunoaște lu
crări reprezentative sau rare. în 
ultimul timp biblioteca și-a mutat 
tot mai mult activitățile in marile 
cartiere ale orașului, prin deschi
derea a două filiale ori prin nu
meroasele acțiuni cu cartea desfă
șurate în întreprinderi. Expoziții 
itinerante, prezentări de cărți, în
tîlniri cu autori, seri de poezie au 
devenit obișnuințe ale spațiilor de 
muncă indus.riale, ca și conlucrarea 
cu specialiștii ' uzinelor în întoc
mirea unor bibliografii necesare 
perfecționării profesionale. A cres
cut implicarea bibliotecii în infor
marea tehnico-științifică, deși, se 
recunoaște, se face încă puțin in 
acest domeniu, prezența unui ca
talog al lucrărilor și publicațiilor 
străine intrate in țară nu poate ține 
locul lucrărilor propriu-zise. Chiar 
și lucrările autohtone ajung in 
număr prea mic, iar publicațiile de 
specialitate lipsesc aproape com
plet, impiedicind satisfacerea unor 
solicitări reale și a transformării 
bibliotecii într-un puternic sprijin 
al cercetării științifice și tehnice. 
In condițiile locale, existența unor 
biblioteci specializate pe lingă in
stitutele de cercetări și marile în
treprinderi atenuează oarecum de
ficiențele semnalate, dar nu le 
justifică In perspectiva timpului și 
mai ales nu pun in valoare posibi
litățile existente de a concentra 
aici un puternic fond de carte ști
ințifică și tehnică, de a spori con
tribuția cărții la perfecționarea 
proceselor de producție sj, a pregă
tirii profesionale.

De altfel, tn ultimii ani, Însăși 
preocuparea cc’activului de aici 
tinde spre o mai viguroasă introdu
cere a progresului științific in ac
tivitatea sa specifică. Pe lingă mij
loacele tradiționale de lucru cu car
tea cuprinse în buletinele meto- 
dico-bibliografice, alcătuirea unor 
fișiere complexe, bibliografia cu
rentă a lucrărilor apărute în județ, 
participarea la asigurarea biblio
grafiei necesare învățămîntului po
litico-ideologic sau la alcătuirea 
unei istorii a județului In date, s-a 
trecut în ultimul timp la căutarea 
și aplicarea unor noi mijloace, mai 
moderne, de perfecționare a activi
tăților din bibliotecă.în cadrul 
unui schimb de experiență organi
zat aici împreună cu Centrul teri
torial de calcul electronic s-a dis
cutat despre „Coordonatele actuale 
Și de perspectivă ale informării do
cumentare și de stimulare a creati
vității științifice și tehnice" și mo
dul specific în care biblioteca poa
te contribui la aceasta. S-au făcut 
și unele încercări de trecere pe 
calculator a unor elemente speci
fice Insă, din păcate, nu s-au fi
nalizat corespunzător. într-un do
meniu unde tehnicile moderne de 
calcul s-au dovedit deosebit de efi
ciente, mai multă consecvență pen
tru nou ar spori gradul de operati
vitate al muncii, l-ar face mai les
nicios. Condițiile materiale exis
tente, dotările corespunzătoare, va
lorosul colectiv de bibliotecari, ex
periența acumulată, dar mai ales 
solicitările reale ale unui mare cen
tru economic, științific și cultural 
impun dezvoltarea, în continuare, a 
frumoaselor tradiții constituite aici, 
ridicarea lor permanentă la va
loarea actului de cultură, a actului 
sensibil și evocator, concomitent cu 
implicarea specifică în susținerea 
cercetării științifice în toate dome
niile, fapte ce ar apropia biblio
teca „Nicolae Iorga" de marile bi
blioteci ale țării, aspirație justifi
cată de potențialul actual și de în
dreptățită situare, și in acest do
meniu, între zonele cele mai dez
voltate ale țării.

Emil VAS1LESCU

mine însumi — 10,30; Hamlet (aml- 
nat din 30.1.) — 16
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Diavolul și bunul 
Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ana- 
Lia — 11 ; Bărbatul și..., femeile —
18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
14 ; Avea două pistoale cu ochi albi 
și negri — 18
• Teatrul „C. I. Nottara* *4 (59 31 03, 
sala Magheru): Floarea de cactus — 
10 ; Cum vă place — 18 ; (sala stu
dio) : O noapte furtunoasă — 10,30 ; 
Pensiunea doamnei Olimpia — 18,30 
e Teatrul Giuleștl (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Hotel „Zodia gemenilor44 —

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Harap Alb — 11 ; Gaițele — 
18 ; (sala amfiteatru) : Arheologia 
dragostei — 15 ; (sala atelier) : Fa
leza — 11 ; Fata din Andros — 18 ; 
(sala studio) : Designul — tehnologie 
și artă — 11 ; Puterea de fascinație a 
imaginii — 17.
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. „Anotimpurile 
și muzica44. Pastel de iarnă. Corul fi
larmonicii. Dirijor: Nicolae Bica — 11
• Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului Pan — 11; Albă ca Zăpada și 
cei 7 pitici — 18
• Teatru] de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : Suzana 
— 10,30 ; Văduva veselă — 18,30
• Teatru) „Lucia Sturd2a Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre 

10 ; Bărbierul din Sevilla — 15 ; Sim
ple coincidențe — 19; (la sala mică a 
palatului) : Arta conversației — 15 ;
18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Micuța Dorothy —
11 ; Pe strune de vioară — 18
• Teatru) satlric-muzica) „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo 
al II-lea — 11 ; Nimic despre ele
fanți — 18,30 ; (sala Victoria, 50 58 65) ) 
Astă seară se improvizează — 11 ; 
Bărbatul fatal — 19
• Teatru] ,,Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 10,30
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 10 ; 15 ; 18,30
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria): Guliver în țara păpușilor 
— 11 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Tigrișorul Petre — 11,30
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„Campania agricolă de iarnă" pregătește rodnicia celorlalte campanii din agricultură
CALITATE SI PUNCTUALITATE

ÎN REPARAREA TRACTOARELOR Șl UTILAJELOR
In prima parte a anchetei noastre desfășurate în unități de meca

nizare a agriculturii din județul Constanța am abordat o serie de pro
bleme referitoare la modul in care decurg reparațiile la tractoare și mașini 
agricole. In continuarea acestei anchete ne vom referi la modul in care 
se acționează in stațiunile de mecanizare din acest județ pentru recon- 
diționarea a cit mai multor repere șt la modul in care o serie de unități 
furnizoare de piese de schimb iși respectă obligațiile contractuale.

Prin intensificarea 
recondiționării — 

autoaprovizionarea cu piese 
de schimb

Despre asigurarea unui număr cît 
mai mare de piese de schimb in uni
tățile de mecanizare ale agriculturii 
județului Constanța, anul trecut s-a 
publicat în ziarul „Scînteia" un 
articol în care erau prezentate efec
tele pozitive ale specializării unor 
unități ale S.M.A. în acțiunile de 
recondiționare și recuperare. Intre 
timp au apărut elemente noi pe care 
considerăm că merită să le con
semnăm. Datorită extinderii tipuri
lor de piese care se recondiționează 
prin folosirea unor tehnologii com
plexe, cit și creșterii volumului aces
tora, s-a renunțat la procurarea unui 
număr de repere prin baza jude
țeană de aprovizionare. E vorba de 
piese care altădată ocupau primele 
locuri în cererile adresate furni
zorilor și care, datorită recondiționă- 
rii și recuperării, sint asigurate acum 
în totalitate. Cum este organizată 
această activitate, care sînt rezulta-

1985 1986 1987 
(plan)

Număr de repete recondiționate
Ponderea pieselor recondiționate folosite la re-

2 500 3 020 3 300

parații (in procente)
Valoarea pieselor noi folosite la reparații

60 68 72

(mii lei) 85 320 78 027 66 000
Valoarea pieselor recondiționate (mii lei) 31 000 39 000 40 000

Rezultă de aici că'în acest interval 
de timp, o dată cu creșterea și di
versificarea activității de recondițio- 
nare. se realizează o reducere a 
cheltuielilor cu piesele noi de 19,3 
milioane lei, în condițiile creșterii 
cheltuielilor cu recondiționarea cu 9 
milioane lei. Aceasta fără să luăm 
în calcul metalele și materialele 
scumpe, energia economisite, faptul 
că s-au eliminat în totalitate golu
rile din aprovizionarea cu unele re
pere. Sînt rezultate certe, pe baza 
cărora există condiții de a se extin
de continuu această activitate. Iată 
cum a fost gîndită și cum este apli
cată în unitățile de mecanizare din 
județul Constanța acțiunea celor 
„Trei R". De la bun început trebuie 
subliniat caracterul unitar, bazat pe 
o concepție științifică, organizarea

Munca sub
(Urmare din pag. I) 

tele obținute pînă acum ? — îl în
trebăm pe directorul trustului S.M.A. 
inginerul Traian Moraru.

— Cu mijloacele de care dispunem 
acum facem tot ce depinde de noi 
ca să asigurăm în totalitate în uni
tățile noastre cit mai multe piese. 
Din cele 25 de repere pentru trac
torul „U 650" intrate recent în a- 
ceastă categorie cităm : bloc mo
tor, arbore motor, chiulasă, vo
lantă, coroană, diferite ticuri de 

Anchetă in unități de mecanizare din județul Constanța (II)
osii etc. Există condiții ca, în
cepînd cu semestrul al doilea din 
acest an, un număr important de 
astfel de repere să devină supranor- 
mative în județ și, deci, disponibile. 
De asemenea, la alte repere la fel 
de importante, din aceleași motive 
cererile au început să scadă.

Efectele economico-financiare re
zultate în urma folosirii unui număr 
tot mai mare de piese recondiționate 
se pot desprinde din tabelul de mai 
jos : 

minuțioasă și execuția exemplară a 
programului.

Recuperarea pieselor și subansam- 
blelor provenite din dezmembrarea 
utilajelor casate se face în centre 
specializate. Pentru toate tipurile de 
tractoare, .combine, remorci și prese 
de balotat paie, această operație se 
realizează la centrul de la Sibioara, 
iar pentru celelalte mașini agricole 
în zece centre organizate pe zone. 
O altă sursă o reprezintă piesele și 
subansamblele colectate din acțiuni
le de reparații și întreținere. în 
urma trierii, toate aceste piese și 
subansamble se repartizează pe patru 
categorii : bune, care se conservă și 
sînt trimise la magazie, bune de re
condiționat. care iau drumul atelie
relor, iar cele ce nu pot fi utiliza-' 
te ca atare sint folosite la confecțio
narea altor piese sau se dau la topit.

semnul marilor răspunderi
cii, atunci, să fi fost cu mult sub 
cel planificat.

— Toate acestea sînt lucruri de 
mult depășite, intră în domeniul 
istoriei Întreprinderii.

— Fără incloială că așa este, dar 
le amintesc ca să înțelegeți mai 
bine că aceiași oameni de atunci, 
muncind intens, invățind și iar in- 
vățir.d, au adus fabrica la para
metri proiectați, au făcut din ea o 
unitate fruntașă — este printre 
primele trei întreprinderi de in
dustrializare a zahărului fruntașe 
pe țară. Secretarul general al par
tidului nu obosește subliniind fap
tul că in orice domeniu omul este 
factorul hotăritor, că de capacitatea 
lui de a se mobiliza, de a-și însuși 
tpmeinic cunoștințele necesare și 
de a le pune în practică in nfltncă 
depinde reușita activității generaie. 
In indicațiile formulate, cu clari
tate și fermitate in forumurile de
mocratice ale țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus pe primul 
plan problemele perfecționării pro
fesionale neîntrerupte. Firesc lu
cru in acest timp aflat sub semnul 
modernizării accelerate pe toate 
planurile. Noi, comuniștii, ne-am 
spus că aceste procese ale moder
nizării trec intii și intii. prin con
știință. Iar conștiința, după părerea 
noastră, a comuniștilor, nu este o 
problemă chiar atit de abstractă 
cît ar părea, pentru că ii simțim 
eficiența desfășurînd activități per
manente de școlarizare pe speciali
tăți, pe instalații, dezbătînd, in 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, în amănunt, toate chestiu
nile pe care le ridică viața de pro
ducție legată însă strins de gîndu- 
rile, atitudinile, acțiunile fiecăruia 
dintre noi.

— Cum s-ar spune, prelucrînd 
zahărul, oamenii s-au prelucrat pe 
ei înșiși, ureînd spre noua lor con
diție de muncitori industriali cu 
pași grăbiți.

— Exact. Știți cu ce începe orice 
proces de rectificare în uzină, in 
fața mașinii pe care fixezi piesa 
de prelucrat ? Vă spun eu, ca fost 
muncitor rectificator : cu calculul 
micronilor ! Așa au procedat co
muniștii în întreprinderea noastră. 
Micronii noștri 1 Ordinea, discipli
na, perfecționarea profesională in
tensivă, pe specialități, pe instala

Avantajele acestui mod de orga
nizare a muncii rezultă din valorifi
carea in proporție sporită a pieselor 
și subansamblelor din primele două 
categorii. Dindu^se destinații precise 
in urma trierii, au început să dis
pară depozitele de utilaje vechi ca
sate. din care fiecare lua la intîm- 
plare ce avea nevoie.

Recondiționarea se face tn centre 
anume stabilite pentru fiecare tip 
de subansamble sau piese în aceleași 
unități unde se face și dezmembra
rea.

Socotim util a prezenta pe scurt 
rezultatele dobîndite de lucrătorii de 
la centrul Sibioara. o adevărată uzi
nă de recondiționări. Din toamna 
anului trecut și pînă acum au fost 
recondiționați, între altele, 3 961 ar

bori motor. 957 blocuri motor. 1 252 
chiulase, piese pentru care s-ar fi 
cheltuit, dacă se cumpărau noi, opt 
milioane lei. Străbatem împreună cu 
maistrul Ion Moise, șeful centrului, 
cele cinci hale, cu o suprafață utilă 
de peste 8 000 mp. avind ca profile 
dezmembrarea utilajelor, recondițio
narea pieselor de tractoare, de com
bine. de echipamente electrice și 
prelucrări prin așchiere și alte sis
teme. unde ni se prezintă pro
cedee tehnice din cele mai noi : 
metalizare, sudură sub strat de flux 
cu acoperire galvanică, deformare 
plastică ș.a„ și unde întreaga acti
vitate este organizată în flux indus
trial pe posturi fixe. In cadrul unei 
expoziții, care nu se deosebește cu 
nimic de cele ale marilor unități In
dustriale, sint prezentate mii de re
pere și subansamble recondiționate 
de harnicii lucrători de aici. Ca o 
noutate de ultimă oră aflăm că a 
început recondiționarea unor repere 
componente ale pompei de injecție, 
piese deosebit de solicitate.

Refolosirca. Potrivit programului, 
piesele recondiționate, cele bune sau 
confecționate in ateliere provenite 
din toate centrele (în afara celor fo
losite pentru repararea parcului pro
priu) sînt aduse la depozitul central 
județean, de unde sînt distribuite 
unităților solicitante pe bază de 
comandă. S-a prevăzut ca, o dată cu 
extinderea activității, distribuirea să 
se facă de către o coloană auto după 
comenzile transmise prin radio de 
unități.

Furnizorii de piese 
să-și respecte 

obligațiile contractuale
După cum am văzut, unitățile de 

mecanizare constănțene depun e- 

ții. Pur și simplu, reconstrucția o- 
mului. Intr-un fel arătau acești 
oameni acum zece ani, de pildă, 
altfel arată acum, altfel gîndesc, 
altfel acționează, sînt clasă munci
toare, în toată puterea cuvintului. 
Sint oameni care își evaluează 
critic fiecare faptă de muncă. Dis
cutam, deunăzi, cu unul dintre 
muncitorii cu care am pus la punct 
sectorul de transport și de alimen
tare cu materie primă a fabricii. 
Adică mecanizarea lui in Întregi
me. Se manipulau, acum zece ani, 
două mii de tone de sfeclă — și 
eram 1 500 de oameni: manipulăm 
acum cam cinci mii de tone — și 
sintem 500 de oameni. Și zicea a- 
cest om, amintindu-și toată mun
ca desfășurată : „Zece ani ne-am 
tot certat cu noi înșine, ne-am 
certat cu folos, tovarășe director, 
totul în sectorul acesta merge 
ceas !“

— Ce înțeles dați spuselor to
varășului dumneavoastră de mun
că?

— Dar e foarte simplu ! Toți 
acești oameni nu și-au îngă
duit toleranțe, nu și-au îngăduit 
compromisuri cu ei înșiși. Exerci
tarea conștientă a acestei respon
sabilități devine, în acest caz, o 
necesitate, n6 pretinde să pășim 
pe noi trepte de exigență în tot 
ceea ce întreprindem, să acționăm 
ca revoluționari. Aceștia sint oa
meni care dau zilnic o producție- 
marfă în valoare de cinci milioane 
de lei. Cam tot atit cit dă combi
natul chimic de la Slobozia.

— Totuși, din tot ce ne-ați spus, 
ne dăm seama că ați rămas tot om 
al industriei, cu toate că ați dorit 
să fiți țăran, muncitor al pămin- 
tului.

— Credeți 7 Acum, la început de 
an, cind au venit zăpezile, grijile 
mele se îndreaptă spre cele 15 000 
de hectare de ogor pe care, cum o 
da colțul ierbii, cum se spune, in 
primăvară, vom arunca sămînța 
de sfeclă. Și pină la începerea 
campaniei de prelucrare a noii re
colte, pe care o vom transforma in 
zahăr, vom fi cu toții țărani în 
toată puterea cuvintului, cu toate 
răspunderile implicate de această 
profesiune atît de importantă. 

forturi mari pentru a-șl asigura din 
surse proprii cit mai multe piese. 
La centrul de reparat motoare de 
tractor de la Albești, bunăoară, .toți 
arborii motor folosiți de la 1 octom
brie pînă acum (400 de bucăți) au 
fost recondiționați la centrul de la 
Sibioara. Alte și alte piese proveni
te din aceleași surse au completat 
necesarul. Sint insă și piese ce nu 
se pot recondiționa și care trebuie 
asigurate, așa cum prevede legea, de 
întreprinderile industriale care rea
lizează mașinile. In săptămîna 12—19 
ianuarie, in loc de 60 de motoare 
cite erau prevăzute a se repara 
potrivit capacității atelierelor, au 
ieșit de pe banda de montaj doar 
cinci. De ce ? Lipsesc cuzineții — 
ni se spune. Față de 430 seturi ne
cesare. s-au asigurat doar 100. Ne 
interesăm la baza județeană de 
aprovizionare pentru agricultură de 
situația pe județ. „Restanțele pe 
anul trecut se ridică la peste 2 300 
bucăți — ne spune Dumitru Ungu- 
reanu, directorul bazei. Lucrurile nu 
stau mai bine nici în acest an. Față 
de 13 000 bucăți solicitate, furnizorul, 
B.A.T.M.A. nr. 9 Brașov, a acceptat 
să contracteze 3 475, din care a li
vrat doar 100.

Printre piesele a căror lipsă pro
voacă greutăți se numără și segmen- 
ții. I.A.S. Cernavodă, bunăoară, are 
de reparat 34 de tractoare din cele 
44 programate. „Lucrările nu avan
sează din cauză că nu avem segmenți 
— ne spune Eugen Cristache, șeful 
sectorului mecanic al unității. Am 
solicitat din timp, dar de la în
ceputul campaniei de reparații baza 
de aprovizionare (furnizor I.A. Pi
tești) nu ne-a livrat nici un 
set". In legătură cu acest reper 
se ridică o problemă. „Cu ani în 
urmă — ne spune directorul trustu
lui S.M.A. — in mod nejustificat s-a 
renunțat la segmentare, deși această 
operațiune s-a dovedit utilă și are 
motivare tehnică întemeiată : pe de 
o parte se evită o intervenție costi
sitoare (numai piesele ce compun un 
set motor costă 1 890 lei, față de unul 
de segmenți—70 lei), pe de alta se 
stopează consumul exagerat de ulei, 
iar motorul dezvoltă putere mai 
mare. Luarea unor măsuri se impune 
de urgență întrucît în bază nu exis
tă nici un fel de segmenți. Anul 
trecut, din 3 270 de seturi contracta
te s-au livrat 1 241. iar în acest an 
nimic".

în momentul de față, tractoarele 
sînt reparate în proporție de peste 
80 la sută. Pentru ca lucrările să 
continue în ritmul stabilit este nevoie 
de motoare. Or. pînă la termenul 
stabilit mai sînt de reparat circa 800 
de motoare, iar stocurile de piese de 
schimb la o serie de repere s-au 
epuizat. Ca să nu stea reparațiile, 
se caută soluții. La S.M.A. Albești 
au fost descompletate 50 de seturi 
de motor noi. Ne întrebăm : ce se 
va întîmpla cînd va fi nevoie de 
acestea ? Pină acum, lucrările nu au 
suferit din cauza lipsei glemenților 
de pompă de injecție datorită și 
faptului că s-au recondiționat pe 
plan local 4 800 bucăți. Aceasta nu 
modifică decit parțial situația in- 
trucît pentru continuarea reparații
lor și întreținerea tractoarelor și 
combinelor în timpul campaniei este 
în continuare nevoie de piese, mai 
ales că restanța de anul trecut de
pășește 22 000 elemenți.

Reluăm o problemă ridicată 
anterior, prezentă și la Constan
ta : înlocuirea unor subanăam- 
ble complete, deși această ope
rație nu se impune, din cauză că 
lipsesc unele piese. La S.M.A. Al
bești la 40 de prese de balotat paie 
s-a schimbat cu totul cardanul, care 
costă 960 lei, pentru că lipsea crucea 
de cardan, care costă 37 de lei. La 
fel s-a procedat cu 30 de semănători, 
28 de combine și alte mașini. De Ia 
trustul S.M.A. aflăm și alte situații 
de acest fel : se Înlocuiesc pompele 
de injecție pentru că lipsesc ele- 
menții. setul motor pentru că lipsesc 
segmenții,' cutia de viteze de la trac
torul „A 1 800" pentru că lipsesc 
unele piese componente etc.

Lucian CIUBOTARII 
Georqe MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

pensar bine utilat, cu 
medici specialiști, de
votați muncii lor ; 
peste tot televizoare și 
mașini gospodărești de 
tot felul ; comuna e 
un orășel adevărat, 
bine gospodărit și cu 
simțul estetic tradițio
nal atit de viu in toate 
ale casei și ale comu-' 
nei. Pentru specia
liștii veniți in comu
nă, acum se fini
sează un bloc încă
pător. central.

Școala comunei, în 
care am învățat, a 
împlinit anul trecut 
250 de ani de existen
ță, făcind parte din lo
tul ilustru al acelor 
așezăminte culturale 
care au pregătit apa
riția Școlii Ardelene, 
trimițind încă tn 1757

elevi harnici la școlile 
ilustre ale Blajului. 
Documentele arată că, 
de pildă, un Moise, un 
Filip și un Toma din 
Sanislău „au venit in 
1756, iunie 12, și s-au

prins la învățătură" cu 
osîrdie, ca să lumineze 
apoi satele. Cadrele 
didactice au jucat de-a 
lungul secolelor un rol 
însemnat în dezvol
tarea culturii, tradi
țiilor populare, a lim
bii naționale in con
dițiile grele ale re
gimului feudal apăsă
tor, urmărind atunci 
deznaționalizarea. Re
uniunile județene de 
învățători și apoi cele

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea primului 
ministru al Regatului Thailanda, 
general Prem Tinsulanonda, prin care 
adresează mulțumiri pentru felicită
rile transmise cu prilejul Zilei na
ționale a acestei țări.

★
Primul ministru a! Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu. a 
trimis o telegramă președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, tovarășul Zbigniew 
Messner. in legătură cu tragipul 
accident de la mina „Myslowice". prin 
care îi adresează, în numele guver
nului și al său personal, cele mai 
sincere condoleanțe, iar familiilor 
îndoliate sentimente de profundă 
compasiune.

Cronica zilei
In perioada 2—7 februarie a.c„ o 

delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.). condusă 
de S. G. Șcerbakov. membru supleant 
al C.C. al PC.U.S.. ministrul învă- 
țămîntului al U.R.S.S.. președintele 
Conducerii centrale a A.P.S.R., a 
efectuat o vizită în țara noastră la 
invitația Asociației de prietenie 
româno-sovietică.

în timpul vizitei, delegația a parti
cipat la manifestările organizate cu 
prilejul celei de-a 39-a aniversări a 
semnării primului Tratat de priete
nie. colaborare și asistență mutuală 
dintre România șl U.R.S.S.. a avut 
întilniri și convorbiri la Ministerul 
Educației și învățămîntului, Ministe
rul Apărării Naționale. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de priete
nie româno-Sovietică, la Comitetul 
județean Brașov al P.C.R. și Con
siliul popular județean. Oaspeții 
sovietici au vizitat unități economice, 
social-culturale și de învățămînt din 
Capitală și județul Brașov.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv. secretar al C.C. al. 
P.C.R. La întrevedere a fost prezent 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 8 februarie (ora 20) — 11 
februarie (ora 20). tn țară : Vremea 
va fi rece. îndeosebi în primele zile, 
apoi va intra într-un proces de în
călzire, începînd din sud-vest. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări accentua
te în a doua parte a intervalului. Vor 
cădea precipitații locale, sub formă de 
ninsoare, în majoritatea regiunilor, 
care, spre sfîrșit. se vor transforma 
în lapoviță și ploaie, începînd din 
sud-vest. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu unele Intensificări în re
giunile vestice și sud-vestice. Tem
peratura aerului va marca o crește
re în ultima zi. Minimele vor fi cu
prinse, în general, între minus 18 și 
minus 8 grade, iar maximele între 
minus 10 și zero grade. Local se va 
produce polei. In București : Vremea 
va fi rece, mai ales în primele zile, 
apoi se va încălzi. Cerul va fi va
riabil,, mai mult închis. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ninsoare la 
început, apoi lapoviță și ploaie. Vîn
tul va' sufla slab pînă la moderat.

Informații sportive
• In prima zi a concursului In

ternațional de natație de la Bonn, 
proba feminină de 400 m mixt a fost 
cîștigată de Noemi Lung (România) 
in 4’32"86'100, urmată de Birgit 
Schultz (R.F.G.) 4’48”24/100, Jodie 
Clatworty (Australia) 4'49”15/100. La 
800 m liber, pe locul întîi s-a clasat 
Astrid Strauss (R.D. Germană), cro
nometrată cu timpul de 8T5”34/100, 
secundată de românca Stela Pura 
8’24”08/100, în timp ce pe locul trei 
a sosit americanca Debbie Babashoff 
— 8’28’’51/100.

O La patinoarul „23 August" din 
Capitală, ieri au continuat întreceri
le competiției internaționale de ho
chei pe gheață „Cupa Federației". 
Iată rezultatele fnregistrate : Traktor 
Celiabinsk — România 7—1 (2—1. 
3—0, 2—0): Cehoslovacia (tineret) — 
Bulgaria 6—2 (0—0. 1—2. 5—0). As
tăzi, de la ora 10,30. se dispută ul
timele două meciuri : Bulgaria — 
Traktor Celiabinsk ; România — Ce
hoslovacia (tineret).

ale „Astrei", sărbători
tă acum la 125 de ani 
de la înființare, au 
fortificat solidaritatea 
și patriotismul creator 
al maselor românești, 
școala avind un rol 

VATRĂ DE CIVILIZAȚIE
major în toată viața 
publică a Ardealului 
de ieri. '

Școala mea din Sa
nislău a fost un sim
bol — material și mo
ral — al virtuților ci
vice specifice oameni
lor și mediului istoric: 
o clădire, și mai este, 
impunătoare, cu etaj, 
singura atît de impo
zantă din regiune, ri
dicată de părinții noș
tri prin 1912, ca o de

Tovarășului GEORGE HAWI
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Libanez

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Libanez vă adresez călduroase 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de succes in activitatea pe care 
o desfășurați in fruntea partidului pentru înfăptuirea aspirațiilor funda
mentale ale poporului libanez, pentru asigurarea păcii, unității, suveranității 
și integrității teritoriale a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

AGENDĂ ENERGETICĂ INTERNAȚIONALĂ
In întreaga lume, problema ener

giei se situează in centrul atenției. 
Fie că este vorba de țările dezvol
tate ori de cele in curs de dezvol
tare. guvernele respective adoptă 
noi și noi măsuri menite să asigure 
exploatarea rațională a energiei și a 
combustibililor, economisirea aces

COMISIA PIEȚEI COMUNE AFIRMA:

Reducerea cu 25 la sută a consumurilor energetice 

— pe cit de necesară, pe atit de posibilă
• Deși in circa un deceniu, energofagia s-a redus cu 20 Ia sută, 

risipa de energie trebuie combătută in continuare • O cale sigură de 
economisire a energiei : îmbunătățirea izolării termice a imobilelor și 
modernizarea sistemelor de încălzire O „Certificatul energetic" al clădi
rilor — in curind obligatoriu ? • Turneul instalațiilor mobile de „diagnos
ticare" • Fără „tratament" costisitor — reduceri cu 10—20 la sută a 
consumurilor • „Garanții de risc" in lupta împotriva risipei • Părtașii 
economiilor de energie • O „mină" de idei pentru îndrăznețe proiecte.

Imediat după criza energetică și a 
combustibililor din anii 1973—1974, în 
țările membre ale Pieței comune a 
fost elaborat și s-a trecut la înfăp
tuirea unui program de economisire 
drastică a energiei și de sporire a 
eficienței cu care este utilizată 
aceasta. Ce efecte au avut măsurile 
adoptate in cadrul programului ? 
Din momentul izbucnirii respectivei 
crize și pină in prezent, in ecqnomia 
țărilor Comunității vest-europene 
consumul specific de energie s-a re
dus cu 20 la sută, iar ponderea pe
trolului in consumul total de com
bustibil pritnar a scăzut sub 50 la 
sută. Cu Toate că au fost obținute 
asemenea rezultate, sporirea eficien
tei în folosirea energiei copstituie, 
în continuare, unu! din obiectivele 
prioritare ale politicii energetice a 
Pieței comune.

încă din ianuarie 1985, conducerea 
Comunității economice europene a 
adoptat o hotărîre vizind perfecțio
narea politicii in domeniul econo
misirii energiei în țările membre 
ale organizației și a indicat, totodată, 
căile principale de atingere a aces
tui obiectiv.

Una din aceste căi o reprezintă 
reducerea consumurilor energetice 
in domeniul construcțiilor, în cel al 
întreprinderilor comerciale și al mi
cilor ateliere meșteșugărești, care, 
în prezent, în țările Pieței comune 
absorb circa 38 la sută din totalul 
de energie cheltuită. Se apreciază că 
economia potențială de energie rea
lizată printr-o mai rațională exploa
tare a clădirilor reprezintă circa 30 
la sută din consumurile actuale. In 
acest sens, de o atenție deosebită ar 
trebui să se bucure îmbunătățirea 
izolării termice a imobilelor și mo
dernizarea sistemelor de încălzire a 
acestora. Pentru stimularea trecerii 
la asemenea măsuri, Comisia C.E.E. 
a propus ca într-unul sau în două 
orașe din fiecare țară membră a co
munității să se elaboreze programe- 
standard de ridicare a eficienței fo
losirii energiei în clădirile publice. 
Totodată, s-a studiat posibilitatea 
extinderii experienței din Danemar
ca. unde se eliberează așa-numitul 
„certificat energetic" al clădirilor, 
pe baza dovezii pe care orice pro
prietar are obligația s-o aducă, 
dacă dorește să-si vindă casa. Din 
respectiva dovadă trebuie să re
zulte eficiența folosirii energiei în 
clădirea destinată vinzării.

Cit privește identificarea posibili
tăților de economisire a energiei in 
sectoarele industriale, Începînd din 
1980, la inițiativa Comisiei C.E.E., 
s-a trecut la folosirea unor instala
ții mobile de „diagnosticare" a risi
pei de energie. Mai precis, este 
vorba de echipe de ingineri energe- 
ticieni care merg in unitățile indus
triale. unde efectuează, de regulă, pe 
durata unei singure zile, analiza 
consumurilor energetice, stabilind 

monstrație a puterii și 
voinței de a fi noi în
șine, in condițiile osti
le ale dominației stră
ine de atunci. O pri
vesc și azi cu un sen
timent de elevație și 

mindrie solidară cu 
trecutul eroic. Ea nu 
satisfăcea însă învăță- 
mintul de azi și s-a 
construit recent o 
școală nouă, cu două 
etaje, modernă, cu 16 
săli de clasă, 7 cabine
te, 3 laboratoare, o bi
bliotecă avind aproa
pe 8 000 de volume, 
sală de sport. Pe lingi 
învățămîntul primar și 
gimnazial, cu aproape 
600 de elevi, există in 

treapta întîi de liceu 
103 elevi, iar în treap
ta a Il-a, la învăță
mântul seral, profil 
mecanic, peste 80; sint 
33 cadre didactice, din
tre care 23 au gradul

I și II de învățămînt, 
deci cu o calificare 
superioară. De altfel, 
tradiția acestei școli a 
consacrat numeroși 
specialiști reputați la 
nivelul culturii națio
nale, o pildă de afir
mare și de muncă 
prestigioasă pentru ge
nerațiile de elevi, în
drumați azi de profe
sori respectați și 
competenți. îmbinând 
munca didactică și cea

tora, cit și diversificarea surselor de 
-energie.

In „Agenda energetică" de azi pre
zentăm citeva din preocupările ma
nifestate in țările Pieței comune in 
vederea reducerii severe a consumu
rilor energetice.

potențialul de economisire a aces
teia. Firește că pentru stabilirea 
„diagnosticului", ei recurg la ajuto
rul unor aparate de măsură și con
trol foarte precise, la concursul 
unor calculatoare și instalații video. 
Din rezultatele analizelor efectuate 
rezultă că la foarte multe întreprin
deri există posibilități de reducere 
cu 10—20 la sută a consumurilor de 
energie și combustibili fără a fi 
necesare, pentru aceasta, substan
țiale cheltuieli suplimentare. Pînă la 
sfîrșitul anului 1984, cu ajutorul in
stalațiilor mobile de „diagnosticare" 
energetică, s-au efectuat în Belgia, 
Irlanda, Italia. Olanda și R.F.G. 
peste 10 000 de studii, urmate de mă
suri concrete de reducere a consu
murilor.

Comisia C.E.E. are In vedere in
tensificarea eforturilor în direcția 
amplificării rezultatelor, ca urmare 
a aplicării- unor procese tehnologice 
cu consum redus de energie și a fa
bricării unor produse mai puțin 
energofage. în acest sens, se stu
diază mai ales posibilitatea acordării 
unor „garanții de risc" unităților 
realizatoare de produse industriale 
noi sau firmelor care implementează 
tehnologii cu înaltă eficiență ener
getică.

La ora actuală se urmărește și 
preluarea în țările Pieței comune a 
experienței S.U.A., unde firme spe
cializate cercetează căile de econo
misire a energiei, atit în industrie, ; 
cît și în domeniul construcțiilor, sta
bilind apoi volumul și orientarea in- : 
vestițiilor de realizat în acest scop, 
fit privește ecoțioțniile obțipuțe da 
pe urma reducerii consumurilor de 
energie și de combustibili, acestea 
se împart între firma inițiatoare și 
Întreprinderea beneficiară a măsu
rilor de economisire. Se apreciază 
că introducerea unui asemenea sis
tem de „ajustare" a consumurilor șl 
în țările Pieței comune nu numai că j 
va permite creșterea eficientei în fo- | 
losirea energiei, dar va stimula și ■ 
investițiile — generatoare de noi 1 
locuri de muncă — din economie.

In scopul îmbunătățirii schimbu
lui de informații privind posibilită
țile de economisire a energiei, Co
misia C.E.E. organizează frecvent 
întilniri ale asociațiilor energetice 
naționale ale țărilor membre.

In acest sens, toate studiile econo
mice efectuate demonstrează că po
sibilitățile de economisire a ener
giei pină în anul 2000 sînt mai mari 
decit economiile obținute de pe 
urma măsurilor drastice impuse de 
criza energetică și a combustibililor 
din 1973—1974. De aceea. Comisia 
C.E.E. a recomandat țărilor membre 
ale organizației să reducă, pînă în 
1995, cu 25 la sută consumul de 
energie, față de 1985. Se consideră, 
pe bună dreptate, că această mă
sură este pe cît de necesară, pe atit 
de realizabilă.

practică, pe teren, in 
cadrul acelei naturi 
darnice, cu un peisaj 
admirabil de livadă 
bine gospodărită, tine
retul studios poate că
păta o bună armătură 
spirituală pentru a-și 
îndeplini cu vrednicie 
datoriile civice de 
mâine.

Există la Sanislău o 
nobilă continuitate de 
muncă și de rîvnă în
noitoare, de sete de 
civilizație și de crea
ție, prin care se asigu
ră constant și dinamic 
progresul obștesc, sen
sul major al noii re
voluții agrare, pe te
meiul căreia și prin 
rezultatele ei deosebi
te această comună din 
județul Sătmarului a 
putut aduna atitea dis
tincții, ca o garanție 
pentru alte viitoare 
izbinzi.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
' • IN DEPLINĂ ARMONIE CU

■ NATURA Intr"° agricultură intensivă, 
) dezvoltarea producției agricole. In condiții 
i optime de protecție a mediului înconjură- 
’ tor. trebuie să constituie o preocupare prio- 
\ ritară. Si aceasta, deoarece agricultura, ca 
i și industria, poate contribui la poluarea me- 
' diului. Tocmai pentru evitarea unor aseme- 
i nea inconveniente, și in Cehoslovacia, cer- 

cetarea științifică încearcă să găsească so- 
ț Iuții de optimizare a chimizării și mecani- 
i zării agriculturii. In acest sens, la Doina 
’ Malanta. pe o suprafață de 550 ha, a fost 
i creată o fermă specială pentru experi- 
j mentarea unor noi „modele ecologice", 
ț Una din principalele teme de cercetare la 
i care se lucrează aici, in prezent, se inti- 
' tulează : „Model ecologic complex al me- 
i diului agricol-forestier Doina Malanta". 
i Scopul urmărit ? Verificarea și aplicarea 
1 unui sistem de exploatare agricolă carac- 
i terizată prin randamente ridicate la hec- 
i tar, producții de înaltă valoare nutritivă 
t obținute prin utilizarea rațională a ingră- 
( șămintelor organice și a produselor chi

mice. reducindu-se pînă la eliminarea to
tală efectele negative pe care acestea din 
urmă le pot avea asupra mediului încon
jurător. Acest experiment se urmărește la 
Doina Malanta pe termen lung, pe o ex- 
ploatare-pilot, cu participarea a numeroși 
specialiști din unele instituții de invăță- 
mint superior,’ institute ale Academiei de 
științe din Slovacia și din diverse uni
tăți departamentale, însărcinate să găsească 
soluții problemelor de protecție a mediului. 
Un nou sistem de producție vegetală, in 
deplină armonie cu natura, a și fost pus 
la punct și propus spre a fi preluat in 
cultura mare. Este vorba de un sistem de 
folosire rațională a fertilizanților, cores
punzător producțiilor înalte prevăzute, 
care asigură diminuarea încărcării solului 
cu îngrășăminte chimice și. totodată, re
ducerea consumurilor energetice Intr-un 
stadiu avansat se află și elaborarea unui 
sistem de control și informare, ce asigură 
supravegherea mediului ambiant, furnizînd 
datele necesare adaptării tehnologiilor 
agricole, după verificarea tuturor ele
mentelor nocive cu acțiune directă sau 
indirectă asupra stării de sănătate a popu

lației. Obiectivul comun tuturor cercetări
lor efectuate la Doina Malanta este rea
lizarea „unui nou tip de mediu agricol șl 
forestier stabilizat din punct de vedera 
ecologic". Concluziile ce se vor desprinde 
urmează să permită dezvoltarea producției 
agricole, prin elaborarea de sisteme eco
logice optime, in zone cu condiții similara 
de sol și de climă.

• LA RECOMANDAREA... 
CALCULATORULUI. Pentru a venl in 
sprijinul industriei, prin „diagnosticarea" și 
rezolvarea problemelor legate de fenomenul 
de coroziune, in Anglia. Centrul pentru teh
nologia materialelor din Harwell, in colabo
rare cu Serviciul național britanic pentru 
probleme de coroziune, a realizat un „sis- 
tem-expert", bazat pe folosirea unui calcu
lator de mare putere. Prototipul acestui sis
tem a și fost verificat in Anglia, cît și în
S.U.A. In prezent, realizatorii săi propun 
înființarea unui „club" industrial care să 
finanțeze realizarea unu! sistem complet 
de cunoștințe și informații in materie do 

coroziune, conectat la o bază de date, 
care ar urma să fie utilizat permanent In 
cadrul industriei. Principalele utilizatoare 
ale acestui „sistem-expert" vor fi : indus
tria metalurgică, cea prelucrătoare, petro
chimică, dar și Industria navală. Se va 
asigura astfel accesul direct șl rapid al 
acestora la o bogată bază de date privi
toare la fenomenul de coroziune, precum 
și la unități speciale pentru diagnosticare 
șt evaluări, In scopul Identificări! și so
luționării problemelor de coroziune.

• ADEVĂRATĂ STRATEGIE 
ADN ? ° nouă tâorie privind organiza
rea acidului dezoxiribonucleic In struc
tura cromozomilor a fost emisă recent de 
specialistul elvețian Ulrich Laemmli, de la 
Universitatea din Geneva. Ce-i drept, și 
înaintea Iui, oamenii de știință observaseră 
numeroase bucle de ADN prelungindu-se 
de la baza unei proteine, dar ei nu identi
ficaseră locuri fixe de îmbinare intre ADN 
și structura de bază a proteinei. Laemmli 

semnalează Insă locuri specifice, ampla
sate strategic, ale unor asemenea îmbinări.

Bunăoară, structura genetică a musculițe- 
lor de oțet prezintă o aglomerare de gene 
histone ca e se repetă de circa o sută de 
ori, fiecare copie a acestei grupări alcătuind 
cite o buclă. Specialistul elvețian a identi
ficat existența aceluiași model și în cazul 
altor gene, singura deosebire constînd în 
lungimea diferită a buclelor. In fiecare caz, 
locurile de îmbinare sînt situate în apro
pierea segmentelor ADN. denumite promo
tori. care inițiază activitatea genelor. Prin 
urmare, rezultă că o buclă poate repre
zenta o singură genă sau o grupare de 
gene alăturate, care sînt exprimate în mod 
coordonat. Recent, specialistul elvețian a 
determinat că o proteină importantă din 
structura de bază a cromozomilor este re
prezentată de o enzimă, denumită „topoizo- 
meraza II". Această enzimă fusese identi
ficată anterior pentru contribuția pe care 
o aduce în activitatea de desfacere a spira
lei ADN. Acum, specialistul elvețian su
gerează că locurile de îmbinare identificate 
de el sînt tocmai zonele în care această en-

zimă „leagă" ADN-ul. Deocamdată Insă, i 
funcția locurilor de îmbinare este insufi- ' 
cient cunoscută. „Se presupune numai că i 
ele ar putea menține ordinea în procesul J 
de combinare a cromozomilor ; ar putea 1 
controla înfășurarea cromozomului sau ar i 
putea forma compartimente pentru expri- . 
niarea genelor", precizează revista „Sciencs ' 
News". |

• NU, EXCESULUI DE AL- j 
COOL! In prestigioasa publicație brita- > 
nică „The New England Journal of Medi- J 
cine" a apărut de curind o, inedită lucrare I 
aparținind unei echipe de medici cercetă- l 
tori din Birmingham. Studiul relevă că per- <’ 
soanele care consumă alcool în exces pre- 1 
zintă un risc de apoplexie de patru ori mai 
ridicat decit persoanele abstinente. „Din t 
datele culese rezultă că, fără îndoială, con- ’ 
sumul mare de alcool constituie un factor ) 
de risc actualmente foarte subestimat", i 
afirmă echipa de medici britanici.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII

rile, obișnuințele, mentalitățile nu 
se transformă și ele cu aceeași 
viteză. Lucru simplu de demon
strat. Se numeau ei muncitori 
de-acum — dar utilajele noi so
site mai rămîneau, în aștep
tarea montajului, pe unde se 
nimerea, sub cerul liber — „sînt 
fiare reci, rezistă !“, spuneau. Pro
gramul de muncă industrială nu și-l 
însușiseră încă depiin, era foarte e- 
lastic, program de agricultori, ți- 
nind de apariția soarelui, sau a 
ploii, sau a viscolului și nu după 
orele fixe străjuite de sunetul si
renei de incepere și de terminare a 
muncii — și cite și mai cite. In
tr-un cuvînt, disciplina și ordinea 
erau, după părerea mea de fost 
muncitor, departe de ceea ce ar fi 
trebuit să fie, cum știam eu din 
fabrică, unde crescusem și mă for
masem. Din 1 500 de oameni cit 
număra colectivul fabricii atunci, 
erau foarte puțini cei care lucrase
ră intr-o unitate industrială — doar 
muncitorii specialiști detașați de la 
alte fabrici de zahăr din țară, pen
tru o perioadă determinată, cîțiva 
ingineri, cîțiva maiștri... Eram un 
grup, un nucleu de viitor colectiv 
muncitoresc în adevăratul înțeles al 
cuvintului, dar nu dovedeam întot
deauna treburile. Eu însumi aveam 
încă multe de învățat, cum, de alt
fel, mai am și acum, toată viața 
înveți — aveam emoții mari, 
pentru că nu știam mare lu
cru despre zahăr. A trecut peste 
un deceniu de atunci, discutăm as
tăzi despre procesele de au
tomatizare a producției, despre 
mecanizare, punem noi înșine ir. 
practică automatizarea și me
canizarea — o secție este automa
tizată în procent de 90 la sută — 
concepția și execuția sînt ale noas
tre. Maistrul Nicolae Manolache, 
șeful automatizării, este un adevă
rat cap tehnic ; la fel maistrul Stan 
Țuțuianu, sau strungarii Eugen 
Oancea și Ștefan Enuță. sau 
maistrul Ion Munteanu. Ca ei 
sînt mulți în fabrică, dar acum 
10—12 ani noi toți descifram se
cretul fabricării zahărului ajutați 
de specialiștii detașați de la uni
tăți similare din țară. Firesc, . am 
zice acum, ca randamentul fabri



ROMÂNIA A DEVENIT, SUB CONDUCEREA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, 

O TARĂ UNANIM APRECIATĂ IN LUME
>_______________________________ ________________________ .

® Realizări de seamă în dezvoltarea unei economii moderne, în 
înflorirea științei și culturii ® Prodigioasă activitate în slujba 

cauzei păcii și progresului

Schimb de mesaje la nivel înalt 
rnmânu-libanez

Personalitatea proeminentă a președintelui Nicolae Ceaușescu, Ideile 
șl acțiunile sale in problemele fundamentale ale contemporaneității, 
neobosita sa activitate consacrată dezvoltării multilaterale a României 
socialiste, demersurile și acțiunile sale pe plan internațional pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai drepte sint amplu reflectate de mij
loacele de informare în masă de peste hotare.

Sint înfățișate, de asemenea, realizările de seamă obținute de țara 
noastră in dezvoltarea dinamică a economiei, științei, invățămintului și cul
turii, îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R.

Sub titlul „Omagiu președintelui 
României*',  ziarul pakistanez de 
limbă engleză „MORNING NEWS" 
a consacrat un articol — în
soțit de portretul tovarăș u- 
1 u i Nicolae Ceaușescu — ani
versării zilei de naștere și a peste 
50 de ani de activitate revolu
ționară a șefului statului român. 
Omagiind personalitatea ilustrului 
conducător al României socialiste, 
ziarul pakistanez prezintă realiză
rile de seamă ale țării noastre din 
perioada de cînd în fruntea desti
nelor statului se află președintele 
Nicolae Ceaușescu.

ne în Istoria poporului român, ce 
reflectă permanența acestuia pe 
teritoriul patriei, referindu-se la 
perioada contemporană ziarul sub
liniază : In anii socialismului. 
România s-a transformat dintr-o 
țară eminamente agrară intr-o țară 
cu o industrie puternică, modernă 
și cu o agricultură socialistă în 
plină dezvoltare.

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., precum și rezultatele în
deplinirii planului pe anul 1986 
sînt Ilustrate de diferite publicații 
și agenții de presă.

La București, relatează agenția
T. A.S.S., Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a examinat 
probleme privind îndeplinirea Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1986 și a 
analizat căile de realizare a planu
lui pe 1987.

In cuvîntarea rostită Ia ședin
ța Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a arătat că, în 
general, au fost realizate progrese 
importante tn toate sectoarele, că 
ritmul dezvoltării industriale a fost 
de 7,7 la sută în 1986, iar cel al 
agriculturii de peste 12 la sută — 
informează agenția CHINA NOUA. 
Totodată, se subliniază că șeful 
statului român a cerut tuturor cetă
țenilor țării să facă totul pentru 
realizarea planului economic pe 
1987.

Intr-o relatare cu privire Ia În
deplinirea Planului național unia 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1986, ziarul, cehoslovac „RUDE 
PRAVO" menționează creșterea ve
nitului național, a producției indus
triale și a productivității muncii.

Cu prilejul tmplinirii a 39 de ani 
de la semnarea primului tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S., 
ziarul sovietic „PRAVDA" a publi
cat articolul „Gigantul de pe Du
năre", în care se relatează despre 
construcția substațiel electrice de la 
Isaccea, realizată în colaborare cu
U. R.S.S.

Evenimentul este marcat și de 
ziarul „Izvestia", care, după ce re
levă că ideile care au stat la baza 
primului tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre cele două țări și experiența re
lațiilor de prietenie româno-sovieti- 
ce acumulate au fost extinse tn 
noul tratat, încheiat în 1970, subli
niază că acesta a devenit o bază 
trainică pentru adîncirea și extin
derea in continuare a colaborării 
dintre România și U.R.S.S.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, numai la Seul au fost mobi
lizați 37 000 de polițiști, care au 
format cordoane multiple, sprijinite 
de care blindate, pe principalele 
străzi ale orașului, tn Încercarea de 
a opri și dispersa zecile de mii de 
demonstranți. S-au produs nume
roase ciocniri, soldate cu răniți. 
Poliția a folosit bombe cu gaze 
lacrimogene și a operat arestări.

SCRISOARE. Intr-o scrisoare 
semnată de președintele Camerei 
Reprezentanților, Jim Wright, de 
liderul majorității democrate in 
acest organism al Congresului Sta
telor Unite, Thomas Foley, precum 
și de alți membri al forului legis
lativ american, se cere președin
telui Ronald Reagan să se confor
meze prevederilor Tratatului de 
apărare antirachetă, încheiat, în 
1972, între U.R.S.S. și S.U.A.

Este amplu prezentată, de aseme
nea, contribuția șefului statului 
român la promovarea cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale. In 
mod deosebit este subliniată stră
lucita inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind reduce
rea unilaterală cu 5 la sută de 
către România a armamentelor, e- 
fectivelor și cheltuielilor militare.' 
Este pusă în evidență, de aseme
nea, chemarea adresată Întregii 
lumi, în mesajul cu prilejul 
Anului Nou, de către președintele 
României, privind trecerea, în acest 
an, la măsuri hotărîte de dezar
mare.

devenind un nume 
apreciat pretutindeni

In istoria sa se

Intr-un articol consacrat țării 
noastre, însoțit de fotografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, zia
rul mexican „EL UNIVERSAL 
GRAFICO" arată că, în înalta 
funcție de președinte al republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
determinat ridicarea prestigiului 
tării pe plan internațional pe o 
Înaltă treaptă, Republica Socialis
tă România 
cunoscut și 
In lume.

Niciodată 
arată în continuare — România nu 
a traversat o etapă mai bogată în 
înfăptuiri democratice ca in ulti- 
mele peste două decenii, de cînd 
la conducefea’stîătului se află pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Au 
fost, astfel, create noi organisme 
ale democrației, ele constituind un 
cadru organizatoric menit să asigu
re participarea nemijlocită a tu
turor categoriilor de oameni al 
muncii, fără deosebire de sex sau 
de naționalitate, la conducerea e- 
conomiei, a vieții sociale, a Între
gii societăți.

Se evidențiază apoi că In centrul 
politicii de stat a României, căreia 
președintele Nicolae Ceaușescu i-a 
conferit o distinctă originalitate, 
s-a situat problematica drepturilor 
omului. Asigurarea dreptului la 
muncă și lichidarea cauzelor obiec
tive ale șomajului prin edificarea 
unei economii dinamice, diversifi
cate, eradicarea analfabetismului, 
gratuitatea întregului învățămint, 
eradioarea diferitelor maladii care 
afectau cronic sănătatea oamenilor 
în trecutul nu prea îndepărtat al 
României, realizarea unui sistem 
complex de ocrotire sanitară a 
populației, care a determinat creș
terea speranței de viață de la 42 de 
ani în 1938 la aproape 70 de ani în 
1985, transformarea culturii intr-un 
bun al maselor exprimă pe deplin 
o politică profund umanistă. Toate 
acestea sînt aspecte pe care le 
apreciază oricine cunoaște România 
de azi.

Cotidianul egiptean „EL MESSA“ 
a inserat un artlool în care este 
prezentată amplu activitatea revo
luționară, de peste o jumătate de 
veac, desfășurată de șeful statului 
român. Sint, de asemenea, reliefa
te aprecierile față de personalitatea 
președintelui 
făcute de 
Mubarak, se 
amplă colaborare și prietenie sta
tornicite între România și Egipt.

Intr-un articol — însoțit de foto
grafia președintelui 
Nicolae Ceaușescu — revista pe
ruană „OIGA“ evidențiază impor
tantele realizări obținute de poporul 
român în edificarea noii societăți 
socialiste. Infățișînd, totodată, lni- 
țiativele țării noastre pe plan inter
național. România situează pe prim 
plan lupta pentru menținerea păcii 
mondiale — subliniază revista. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat relația care trebuie să

Nicolae Ceaușescu 
președintele Hosni 
relevă relațiile de

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
SEMINAR. La Havana s-au des

fășurat lucrările celui de-al XI-Iea 
seminar național in problemele 
educației. Luind cuvintul cu acest 
prilej, Fidel Castro, prim-secretar. 
al C.C. al P.C. din Cuba, a subli
niat că principala sarcină a siste
mului de învățămint cubanez este 
asigurarea unei înalte calități a 
procesului educațional în vederea 
rezolvării cu succes a sarcinilor 
privind dezvoltarea economică și 
socială a țării.

AMPLE MANIFESTAȚII au avut 
loc simbătă la Seul și in alte orașe 
din Coreea de Sud. organizate de 
partidele și organizațiile de masă 
de opoziție in semn de protest îm
potriva represiunilor regimului dic
tatorial, mareînd astfel, Ia nivelul 
întregii țări, dezaprobarea profun
dă față de uciderea, luna trecută, 
in camerele de tortură ale poliției, 
a studentului Park Chong Chui.

existe între marile obiective ale 
construcției naționale și asigurarea 
unui cadru extern de liniște și 
pace indispensabil progresului. 
România acordă o importanță deo
sebită dezvoltării relațiilor cu toa
te statele, indiferent de orînduirea 
lor socială, se pronunță in fa
voarea negocierilor ca modalitate 
sigură de a se soluționa cele mal 
grave probleme cu care se con
fruntă în prezent omenirea.

O altă publicație peruană, 
„NUEVO DIARIO", a Inserat o 
suită de articole reflectînd reali
zările social-economlce ale Româ
niei, în mod deosebit cele obținute 
după cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Sint înfățișate, de asemenea, 
aspirațiile României de pace și 
progres pe întreaga planetă.

„Nicolae Ceaușescu, un adevărat 
conducător național, se află în 
fruntea țării din dorința poporului 
și a Partidului Comunist Român" 
— subliniază ziarul mexican „QUE 
HACER POLITICO", intr-un ar
ticol ce ilustrează realizările Româ
niei contemporane pe plan social- 
politic și economic. După o incursiu-

Relatări și comentarii 
ale presei internaționale

Ziarul publică și un reportaj 
despre activitatea desfășurată de 
colectivul Șantierului de construc
ții navale din Drobeta-Turnu Seve
rin. Navele realizate aici — se ara
tă — pot fi întilnite în diferite por
turi, navigînd sub diferite pavili
oane. De la construcția lui, în 1946, 
șantierul naval de la Drobeta-Tur
nu Severin a livrat Uniunii Sovie
tice sute de nave de diferite ti
puri, care pot fi întilnite în por
turile din Marea Neagră, Marea 
Caspică, in îndepărtatul port Na- 
bodka, la Murmansk și In alta 
regiuni ale U.R.S.S.

Corespondența publicată de zia
rul sovietic „SELSKAIA JIZN", cu 
același prilej, reflectă dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări în 
domeniul agriculturii. Se relevă 
activitatea laborioasă desfășurată 
de Institutul de cercetări științifi
ce de la Fundulea, aportul adus de 
oamenii de știință români la crea
rea noilor soiuri de cereale, colabo
rarea colectivului de cercetători de 
la Fundulea cu oameni de știință 
sovietici și institutele de speciali
tate din U.R.S.S. „Colaboratorii da 
la Fundulea acordă sprijin în culti
varea în U.R.S.S. a unor soiuri de 
soia de mare productivitate" — 
arată ziarul, scoțînd în evi
dență și alte aspecte ale colaboră
rii româno-sovietice în domeniul 
agriculturii, în alte sfere de activi
tate.

Cotidianele din R.P. Bulgaria au 
consacrat spații ample unor artico
le cu privire la colaborarea româ- 
no-bulgară, cu prilejul aniversării 
a 39 de ani de la semnarea primului 
tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre cele două 
țări.

Sub titlul „Munca este cea mai 
bună legătură", ziarul „RABOTNI- 
CESCO DELO" se referă la 
activitatea întreprinderii comu
ne româno-bulgare de construc
ții de mașini grele „Giurgiu- 
Ruse", a cărei piatră de teme
lie a fost pusă, în anul 1976, de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

Se arată, tn continuare, că se in
tensifică treptat colaborarea dintre 
cele două unități, noutatea consti- 
tuind-o programul comun de cola
borare tehnico-științifică semnat 
recent.

Sarcinile care decurg din progra
mul comun constituie o garanție 
pentru dezvoltarea mai rapidă a 
colaborării și pentru punerea la 
baza acesteia a ultimelor realizări 
ale progresului tehnico-științific, a- 
rată ziarul, evidențiind că acest fapt 
a fost relevat la ultima întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, care a avut loc la 
Giurgiu și Ruse.

„OTECESTVEN FRONT", eviden
țiind că prietenia dintre popoarele 
român și bulgar s-a tmpletit de-a 
lungul veacurilor în luptele comune 
pentru eliberare socială și națională, 
pune accentul pe faptul că .această 
prietenie a înscris cele mai frumoa
se pagini în anii construcției socia
lismului și de peste patru decenii 
se îmbogățește cu noi forme de 
colaborare.

O Importanță deosebită pentru 
dezvoltarea ascendentă a colaborării 
dintre cele două țări, partide și 
popoare o au intîlnirile tradiționa
le dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, tn cadrul cărora 
6e rezolvă operativ și constructiv 
problemele privind construcția so
cialistă, aspectele ei Interne șl 
externe.

„NARODNA MLADEJ", sublini
ind, într-un articol, că tn ultimii ani 
experiența dobîndită și 
depuse pentru creșterea 
colaborării au permis

eforturile 
eficienței 
semnarea 

unor noi acorduri Importante de 
specializare și cooperare Intre 
România și Bulgaria, pune In evi
dență domeniile economice tn care 
colaborează cele două țări.

Relațiile economice româno-ira- 
niene prilejuiesc agenției Iraniene 
de presă I.R.N.A. evidențierea 
cursului pozitiv al raporturilor bi
laterale de colaborare și cooperare. 
Întemeiate pe principiile respectării 
independenței și suveranității na
ționale, egalității In drepturi, nea
mestecului în treburile interne șl 
avantajului reciproc. Agenția sub
liniază, de asemenea, dorința co
mună de a dezvolta și pe viitor re
lațiile dintre cele două țări, îndeo
sebi pe plan economic, prin lărgi
rea schimburilor comerciale, a co
operării în producție tn concordan
tă cu programele de dezvoltare 
economico-socială ale celor două 
țări.

GUVERNUL INDIAN nu a apro
bat cererea companiei americane 
„Union Carbide" de a deschide o 
nouă sucursală tn India, informea
ză agenția A.D.N. Autoritățile in
diene au precizat că „Union Carbi
de" nu respectă normele de securi
tate a muncii, operînd cu instalații I 
necorespunzătoare. După cum se 
știe, în orașul indian Bhopal, tn 
decembrie 1984, datorită unei avarii I 
la uzina de pesticide din localitate | 
aparținînd „Union Carbide", și-au 
pierdut viața 2 500 de persoane.

NIVELUL MEDIU AL TAXELOR 
DE STUDII a crescut cu 6,9 la sută > 
în colegiile americane, In anul 1986 
— transmite agenția T.A.S.S. In pre
zent, taxele percepute de la un stu- > 
dent tn colegiile de stat americane 
pentru patru ani de studii au ajuns, 
In medie, la 5 604 dolari. In colegiile i 
particulare, aceste taxe sint de 
aproximativ trei ori mai mari — 
precizează agenția. i

PENTRU 0 EUROPĂ UNITĂ, A PĂCII, 
SECURITĂȚI ȘI COLABORĂRII 

Propuneri prezentate de delegația țării noastre 
la reuniunea general-europeană de la Viena

VIENA 7 (Agerpres). — Pe 
baza orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a mandatului 
încredințat de conducerea partidului 
și statului, delegația țării noastre la 
reuniunea general-europeană de la 
Viena a prezentat, în ședința plenară, 
o serie de propuneri in problemele 
esențiale aflate pe ordinea de zi a 
dezbaterilor.

Avînd in vedere faptul că tn 
Europa sînt concentrate cele mai 
mari cantități de arme nucleare și 
convenționale — care constituie o 
gravă amenințare atit pentru conti
nentul european, cît și pentru 
întreaga lume — s-a arătat. 
România propune organizarea unei 
conferințe de dezarmare convențio
nală în Europa. La baza lucrărilor 
acesteia ar urma să se afle propu
nerile cuprinse în Apelul-program 
al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, precum și propune
rile țărilor membre ale N.A.T.O. în 
concepția României, toate statele 
participante la procesul de securitate 
și cooperare în Europa trebuie să ia 
parte și să-și aducă contribuția la 
lucrările conferinței, pe baza depli
nei egalități și respectînd normele 
democratice convenite la Helsinki. 
Pînă la realizarea unui acord în acest 
sens, România propune ca fiecare 
stat participant să treacă, tn mod 
unilateral, la reducerea cu cel puțin 
cinci la sută a armamentelor con
venționale, efectivelor și cheltuielilor 
militare. In acest cadru, delega
ția țării noastre a amintit că 
România a procedat deja la o redu
cere cu cinci la sută a armamentelor 
și efectivelor sale armate, precum 
și cu aproximativ 10 la sută a chel
tuielilor militare.

In actualele împrejurări Interna
ționale, Europei ii revine un rol 
deosebit de important in a determi
na realizarea unor acorduri de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară. România consideră 
necesar să se acționeze, tn primul 
rînd, pentru încheierea fără întîr- 
ziere a unui acord intre U.R.S.S. și
S.U.A. asupra retragerii, încă în 
acest an, a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune amplasate în 
Europa — fiind necesar ca toate 
statele europene să participe la 
realizarea acestuia — și pentru eli
minarea de pe continent a tuturor 
armelor nucleare. România propune 
astfel constituirea unui Comitet al 
țărilor europene care să participe și 
să conlucreze cu statele posesoare 
de arme nucleare, in special cu 
U.R.S.S. și S.U.A., tn vederea reali
zării unui acord privind retragerea 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune, eliminarea tuturor armelor și 
bazelor nucleare de pe continent.

Delegația țării noastre a reafirmat, 
totodată, convingerea României 
că edificarea in Balcani, In centrul 
și nordul Europei de zone ale 
păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine, ar reprezenta o 
contribuție majoră la cauza secu
rității și cooperării pe continent, un 
aport semnificativ la consolidarea 
păcii și încrederii Intre state. In 
acest sens, reuniunea de la Viena 
este chemată să-și exprime sprijinul 
pentru crearea unor astfel de zone 
In diferite părți ale Europei.

Țara noastră consideră, de aseme
nea, că pentru reducerea tensiunii și 
creșterea încrederii pe continent se 
impune adoptarea, în continuare, a 
unor măsuri în această direcție, și 
anume : interzicerea demonstrațiilor 
de torță și manevrelor de anvergură, 
îndeosebi a celor Ia care participă 
mai multe țări, tn apropierea fron
tierelor altor state ; limitarea acti
vităților militare ale celor două 
alianțe militare ; desființarea baze
lor militare străine și retragerea 
trupelor aflate pe teritoriul altor 
țări ; stabilirea la linia de contact 
dintre cele două alianțe militare a 
unui culoar cît mai larg, liber de 
arme nucleare și alte arme de dis
trugere in masă. în același timp, 
țara noastră consideră necesar să se 
creeze, de-ă lungul frontierelor din
tre state, zone de 100—150 km In 
care să fie strict limitată amplasarea 
de forțe armate și armamente.

România propune, totodată, ca 
reuniunea de la Viena să adreseze 
un apel tuturor statelor posesoare 
de arme nucleare, în primul rînd 
Statelor Unite și U.R.S.S., pentru 
încetarea testelor atomice și să se 
pronunțe in favoarea organizării 
unei Conferințe internaționale spe
ciale privind interzicerea experien
țelor nucleare. în același timp, țara 
noastră consideră că se impune ca, 
pînă la realizarea unui acord 
corespunzător privind interzicerea

Dacă Viena este inima Europei, 
așa cum este ea reprezentată pe o 
inspirată emblemă turistică, se 
poate spune că reuniunea general- 
europeană, ale cărei lucrări se des
fășoară in somptuoasele săli ale 
palatului Hofburg, se situează, la 
rindul ei, prin problematica aflată 
pe ordinea de zi, in „inima" actua
lității internaționale : activita
tea practică desfășurată de fie
care stat participant reprezintă, 
in ultimă instanță, un adevărat 
test al responsabilității pentru des
tinele Europei și ale întregii uma
nități.

România socialistă, care și-a clș- 
tigat un prestigios renume prin 
contribuția sa '.a inițierea și afir
marea procesului de înfăptuire a 
securității europene, acordă, in 
acest spirit, o Importanță deosebi
tă lucrărilor reuniunii de la Viena, 
ceea ce iși găsește expresie in po
ziția activă și constructivă adop
tată Încă de la debutul reuniunii. 
O strălucită dovadă in acest sens 
o constituie ansamblul de propuneri 
prezentate in aceste zile pe baza con
cepției și orientărilor principiale ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
mandatului încredințat de conduce
rea partidului și statului In aspec
tele esențiale, fundamentale ale 
problematicii aflate pe ordinea de 
zi Interesul pe care l-au generat 
propunerile românești In rindul 
participanților, al presei reprezen
tate aici iși are multiple explicații.

tn primul ripd, ele răspund unor 
preocupări majore, de stringentă 
actualitate, ale tuturor popoarelor 
continentului. Pentru ci momentul 
In care se desfășoară reuniunea 
este un moment In care continentul 
european — ca și întreaga omenire 

militarizării spațiului extraatmosfe- 
ric, să înceteze orice acțiune vizînd 
înarmarea în Cosmos. Pe aceeași 
linie se înscrie propunerea cu pri
vire la organizarea unei Conferințe 
internaționale privind nemilitari- 
zarea spațiului cosmic și folosirea 
acestuia exclusiv în scopuri pașnice.

In continuare, s-a arătat că, avînd 
In vedere că extinderea și diver
sificarea cooperării economice, teh
nice și științifice reprezintă o 
condiție Indispensabilă progresului 
economic și social al fiecărei națiuni. 
România propune organizarea unei 
conferințe privind dezvoltarea co
laborării economice și a conlucrării 
în producție intre țările europene. In 
același timp, ținînd seama de impor
tanța deosebită a științei și tehnicii 
contemporane pentru progresul so
cietății, țara noastră consideră că 
este necesară organizarea unei con
ferințe în problemele cooperării teh- 
nico-științifice.

România propune, de asemenea, 
crearea unui Consiliu european per
manent pentru cooperare economică 
și tehnico-științifică. în același ca
dru, pornind de la efectele nocive ale 
experiențelor nucleare, de la feno
menele care au avut loc ca urmare 
a unor accidente grave tn funcțio
narea centralelor nucleare și a unor 
instalații chimice, ce se răsfrîng 
asupra tuturor țărilor continentului. 
România propune organizarea unei 
conferințe speciale care să convină 
măsuri pentru protecția mediului în
conjurător.

In întreaga sa activitate interna
țională, România acționează pentru 
dezvoltarea cooperării, tn toate sec
toarele — politic, economic, științi
fic, cultural, umanitar și în alte do
menii. tn acest spirit, considerăm că 
reuniunea de Ia Viena trebuie să-și 
concentreze atenția spre examinarea 
și convenirea unor măsuri concrete 
menite să ducă la soluționarea efec
tivă a unor probleme majore, reale 
privind asigurarea drepturilor omu
lui, în toate componentele și în toată 
complexitatea lor, la dezvoltarea co
operării în domeniul culturii, edu
cației si informației. România pro
pune organizarea unei reuniuni de 
experți care să analizeze cauzele și 
efectele șomajului și, mai ales, să 
facă propuneri de asigurare a locu
rilor de muncă, în special pentru 
tineri. Totodată, țara noastră pro
pune organizarea unei conferințe 
europene în domeniul învățămîntu- 
lui, al pregătirii și instruirii forței 
de muncă.

Considerăm că reuniunea de la 
Viena va trebui să dezbată, de ase
menea, problema persoanelor fără 
locuință și să convină măsuri cores
punzătoare — tot astfel cum ar fi tn 
interesul statelor participante să ac
ționeze pentru a combate asemenea 
fenomene grave care se manifestă In 
unele țări, cum sînt : criminalitatea, 
alcoolismul, folosirea de droguri, În
deosebi in rîndurile tineretului. Pro
punem, tn acest sens, organizarea 
unei conferințe In cadrul căreia să 
se dezbată pe larg aceste fenomene, 
cauzele lor și să se convină măsuri 
concrete de înlăturare a lor. Reuniu
nea de la Viena ar putea, totodată, 
să convină măsuri și recomandări 
vizind educarea tineretului in spiri
tul respectului față de muncă, al 
prieteniei și înțelegerii, colaborării și 
păcii. în general, considerăm că re
uniunea ar trebui să pună bazele 
unei colaborări fructuoase în această 
direcție.

Pornind de Ia condițiile grele și 
situația in care 6e află muncitorii 
emigranți — s-a arătat, de asemenea 
— considerăm că reuniunea trebuie să 
la In discuție această problemă, să a- 
naiizeze cauzele ei și să convină mă
suri în vederea asigurării unui trata
ment egal de muncă și retribuție, 
pentru respectarea demnității umane 
a acestei categorii de muncitori. 
S-a subliniat, totodată, Impera
tivul de a se inceta orice ac
tivități și orice propagandă me
nite să stimuleze emigrarea, care 
este folosită ca mijloc de exploatare 
și de racolare a specialiștilor. Româ
nia consideră că reuniunea de la 
Viena trebuie să adreseze un apel 
tuturor statelor pentru a Întări co
operarea dintre ele, pentru a asi
gura progresul economic și social mal 
rapid al fiecărei țări, astfel incit să 
se creeze condiții de. muncă și de 
viață corespunzătoare, care să înlă
ture cauzele emigrărilor.

S-a subliniat că România este ho- 
tărită să-și aducă Întreaga contribu
ție la desfășurarea și tncheierea cu 
rezultate pozitive a reuniunii de la 
Viena, la eforturile menite să pro
moveze dezarmarea, încrederea, se
curitatea, pacea șl cooperarea In Eu
ropa și în lume.

— este confruntat, mai mult ca 
aricind, de pericole din cele mai 
grave, ca urmare a continuării 
nestăvilite a cursei înarmărilor. în
deosebi nucleare. Oprirea acestei 
evoluții primejdioase, diminuarea 
și eliminarea treptată a riscurilor 
unei conflagrații nimicitoare, întă
rirea securității și încrederii în 
Europa și in restul lumii sint obiec
tive care preocupă toate statele și

0 importantă contribuție la promovarea 
intereselor reale ale popoarelor europene
popoarele europene — și ele Iși 
găsesc reflectare in măsurile judi
cioase, realiste și constructive supu
se de țara noastră spre examinarea 
forumului de la Viena. Cum tot 
astfel, extinderea colaborării pe 
multiple planuri — economic, teh
nico-științific, cultural, al invăță
mintului — conlucrarea in vederea 
soluționării unor probleme sociale 
grave care afectează mase de mili
oane de oameni constituie preocu
pări la scară europeană, România 
propunînd căi și modalități concre
te de acțiune, potrivit intereselor 
tuturor statelor și popoarelor.

In al doilea rînd, interesul stirnit 
de propunerile tării noastre se ex
plică și prin aceea că ele survin 
intr-un moment in care in cadrul 
reuniunii de la Viena persistă 
încă unele încercări de a abate 
discuțiile de la problemele reale,

BEIRUT 7 (Agerpres). — Din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-au transmis un salut 
prietenesc și urări de sănătate lui 
Walid Joumblatt, președintele Parti
dului Socialist Progresist din Liban.

Mulțumind, conducătorul Partidului 
Socialist Progresist din Liban a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut prie

R-D-G. Opțiuni ale politicii interne și externe
Cuvintarea tovarășului Erich Honecker

BERLIN 7 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită Ia Berlin, Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a relevat pro
gresele obținute în transpunerea în 
viață a politicii de dezvoltare eco
nomică și socială dinamică și inten
sivă, hotârîtă de Congresul al XI- 
lea al partidului, ce a avut loc în 
aprilie anul trecut — transmite a- 
genția A.D.N. După ce a menționat 
că edificarea socialismului constituie 
un proces permanent de căutări crea
toare pentru cele mai bune soluții 
corespunzătoare condițiilor naționa
le. vorbitorul a menționat că schim
bările fundamentale inițiate în 1970 
în R.D.G. privind conducerea econo
miei, planificarea și gestiunea eco
nomică și-au demonstrat valoarea, 
îmbunătățirea pe mal departe a eco
nomici noastre planificate are In ve
dere respectarea cu consecventă a 
principiilor centralismului democra
tic, a adăugat Erich Honecker. Tre

ORIENTUL MIJLOCIU
• Nave militare americane In apropierea coastelor Libanului
• Operațiuni ale trupelor israeliene împotriva unor sate

libaneze
BEIRUT 7 (Agerpres). — Intr-o de

clarație făcută la Beirut, primul mi
nistru libanez, Rashid Karame, a cri
ticat intensificarea prezenței militare 
americane în largul coastelor Liba
nului, calificînd-o ca o „demonstrație 
de forță" — transmite agenția China 
Nouă. Pe de altă parte. Ministerul 
de Externe a dat instrucțiuni Amba
sadei libaneze din Washington să 
adreseze Administrației S.U.A. o plîn- 
gere In legătură cu planurile privind 
evacuarea tuturor cetățenilor ameri
cani din Liban și Interzicerea intrării 
oricărui cetățean american în această 
țară.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Port
avionul american „John F. Kennedy", 
escortat de o navă de alimentare și 
aprovizionare, a sosit In portul ts- 
raellan Haifa. Nava, avînd un echi
paj de 4 700 de oameni, este dotată 
cu 86 avioane de luptă — informează 
agenția A.D.N.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Pentagonului a

S.W.A.P.O. va continua lupta 
pentru independența Namibiei

LUANDA 7 (Agerpres). — Un re
prezentant al Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) a declarat la postul de 
radio „Vocea Namibiei", captat in 
capitala Angolei, că. tn condițiile 
prezenței și acțiunilor agresive ale 
armatei sud-africane In Namibia, or
ganizația politică a poporului nami- 
bian nu are altă modalitate de ob
ținere a independentei decit recurge

Noi date despre nava spațială 
sovietică „Soiuz TM-2“

MOSCOVA 1 (Ager
pres). — Referindu-se la 
telul misiunii navei spa
țiale sovietice „Soiuz 
TM-2", care urmează să 
se cupleze cu stația or
bitală „MIR", agenția
T.A.S.S. relatează că 
vehiculul face parte din
tr-o serie nouă „Soiuz 
TM", a cărei variantă 
fără pilot a fost testată 
in luna mai 1986 și a 
dat rezultate excelente. 
Noua navă dispune de 
un sistem de măsurare 
a parametrilor zborului, 
care asigură apropierea 
și cuplarea exactă cu 
stația „MIR". De aceas
tă dată, joncțiunea se 
va produce după două 

zile de zbor și nu după 
una cum se proceda in 
cazuri similare in tre
cut. Această soluție, re
latează agenția, a fost 
adoptată în vederea e- 
conomisirii carburantu
lui.

Stația „MIR" dispune 
de șase dispozitive de 
cuplare, constituind blo
cul de bază al unui vi
itor laborator științific 
modular. Cu „MIR" ur
mează să se cupleze și 
un observator astrofizic 
care va constitui unul 
dintre modulurile sta
ției.

De la bun început, 
programul echipajului 
navei „Soiuz TM-2" este 
deosebit de amplu. Cos

de care depind în mod nemijlocit 
întărirea securității și dezvoltarea 
colaborării pe continent. Mai preg
nante în prima parte a reuniunii, 
aceste tentative și-au găsit expre
sie și după reluarea lucrărilor, în 
urmă cu două săptămâni, îndeosebi 
prin cantonarea dezbaterilor asu
pra unor aspecte colaterale, nesem
nificative, , eludindu-se problema
tica de vitală însemnătate în

credințată spre dezbatere și deci
zie reuniunii. Faptul că — deocam
dată — numele unui șir de țări nu 
figurează încă sub nici o propune
re concretă referitoare la probleme
le reale ale securității europene 
oferă și trebuie să ofere motive de 
reflecție și mai ales să determine 
o schimbare de atitudine în ve
derea trecerii la o abordare echi
librată a problemelor, In spirit con
structiv, de respect și înțelegere re
ciprocă, de responsabilitate față de 
interesele și așteptările popoarelor.

Desigur, lucrările acestei a doua 
etape a reuniunii, consacrate pre
zentării și examinării propunerilor, 
sint încă într-o stare incipientă. Prin 
ansamblul propunerilor proprii su
puse atenției statelor participante, 
România deschide calea unei 
dezbateri constructive asupra pro

tenesc și cele mai bune urări de să
nătate, iar poporului român urări de 
prosperitate și fericire.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președintele 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban a tovarășului Constantin Radu, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat Ia lucrările celui de-al V- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Libanez.

cerea In revistă a îndeplinirii planu
lui economiei naționale pe 1986 — a 
arătat vorbitorul — demonstrează 
continuarea unei dezvoltări dinami
ce, intensive, constituind o dovadă a 
puterii economiei socialiste planifi
cate.

Abordînd probleme ale vieții Inter
naționale, Erich Honecker a arătat 
că în pofida situației complexe și în
cordate există șanse de a păși In
tr-un nou mileniu liber de arme nu
cleare, că R.D. Germană depună 
toate eforturile pentru a contribui la 
soluționarea principalei probleme a 
timpurilor noastre — a preveni piei- 
rea omenirii într-o catastrofă nu
cleară și a asigura un viitor al păcii 
trainice. R.D.G. continuă activ poli
tica dialogului, a arătat vorbitorul, 
menționind că nu există problemă a 
lumii contemporane care să nu poată 
fi soluționată prin negocieri, respec- 
tîndu-se interesele părților partici
pante.
_____________ »

afirmat că nave militare american» 
se află in apropierea coastelor Liba
nului „ca o măsură de precauție", 
arătind în același timp că flota a fost 
pusă „într-un grad înalt de alertă". 
Administrația dezminte că ar plănui 
o acțiune militară în Liban sau în 
altă zonă din Orientul Mijlociu — 
transmite agenția Taniug.

BEIRUT 7 (Agerpres). — în timpul 
unei operațiuni întreprinse împotriva 
unor sate libaneze, trupele israeliene 
au utilizat tancuri, elicoptere și ve
dete militare. Au fost bombardata 
localitățile Nabatiyeh, Kfar-Tibnit, 
Yater, Kafra, Jarruh, Jarjua și Arab- 
salim, înregistrîndu-se victime în 
rindul populației locale. A continuat, 
totodată, concentrarea trupelor is
raeliene tn zona localităților Ba- 
raachit șl Beit-Yahun, iar elicoptere
le forțelor de ocupație și-au extins 
raza de acțiune, atingînd Saida. For
țele libaneze de rezistență au atacat 
și capturat poziții deținute de for
țele de ocupație în apropierea cetății 
Beaufort,, din sudul ■, JWbanuluL

rea Ia lupta armată. El a precizat 
că S.W.A.P.O. ar fi preferat căi
le pașnice de reglementare a pro
blemei namibiene, așa cum se re
flectă în rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U., dar lipsa de 
dorință a guvernului rasist de la 
Pretoria de a o îndeplini obligă miș
carea de rezistentă să acționeze pe 
calea armată.

monauta urmează »d 
descarce nava de trans
port „Progress", care 
s-a cuplat cu „MIR" 
anterior, apoi ei vor in
stala la bord aparate 
suplimentare aduse de 
pe Pămint, vor verifica 
modul lor de funcționa
re și vor pune in func
țiune modulul astrofizic. 
Printre aparatele aces
tuia se numără patru 
telescoape Roentgen, 
concepute și create de 
oameni de știință din
U.R.S.S., R.F.G. și Olan
da cu participarea unor 
specialiști din Anglia.

tn cursul verii, stația 
va mai primi un echipaj 
uman.

blemelor de fond de pe agenda re
uniunii. Problemele dezarmării, In 
toate componentele ei — care pri
vesc retragerea rachetelor cu rază 
medie de acțiune, eliminarea tutu
ror armelor nucleare de pe conti
nent, adoptarea unor măsuri efec
tive de dezarmare convențională, 
dezvoltarea măsurilor de creștere 
a încrederii și întărire a securității 
— abordate in propunerile româ
nești privesc în cei mai înalt grad 
toate statele participante. De ase
menea, și in problemele cooperării 
pe multiple planuri, asupra cărora 
stăruie propunerile țării noastre, 
există un larg interes pe plan eu
ropean.

Diferite state, din estul, ca și din 
vestul, din sudul, ca și din nordul 
continentului, și-au anunțat inten
ția de a veni, la rindul lor, cu idei 
și propuneri vizind definirea unor 
noi posibilități de edificare a secu
rității și cooperării europene. Este 
momentul ca aceste intenții «ă-și 
găsească concretizarea, pentru ca 
lucrările reuniunii să se angajeze 
efectiv pe calea unor dezbateri de 
substanță, punindu-se pe primul 
plan, pe deasupra oricăror deose
biri de vederi ceea ce este in in
teresul tuturor popoarelor.

La o asemenea abordare, la o 
asemenea dezbatere constructivi 
îndeamnă propunerile prezentate 
de România, astfel incit reuniunea 
de la Viena să-și îndeplinească 
mandatul de înaltă răspundere — 
de a contribui la întărirea secu
rității pe continent, la făurirea unei 
Europe unite, a păcii, înțelegerii 
și colaborării.

Dumitru ȚINU
Viena
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