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

ACȚIUNI FERME, IMEDIATE PENTRU REDUCEREA
NATURALE
In ansamblul mecanismului economic, des
fășurarea în bune condiții a activității pro
ductive, îndeplinirea ritmică, integrală a pre
vederilor de plan reprezintă factori esențiali
pentru realizarea neabătută a obiectivelor de
dezvoltare economico-socială a țării. Iar o
condiție primordială pentru realizarea aces
tor sarcini o constituie asigurarea resurselor
energetice necesare. Este limpede, așadar, că
fiecare om al muncii, fiecare cetățean tre
buie să fie un participant activ la procesul
de asigurare a resurselor energetice necesare
— desigur, conform normelor de consum bine
fundamentate — pentru îndeplinirea sarcini
lor stabilite în absolut toate unitățile eco
nomice.
După cum se știe, in această perioadă se
întîmpină o serie de greutăți obiective,
determinate de evoluția vremii, în unitățile
producătoare de energie electrică, țiței, gaze
naturale, cărbune. Nu-I mai puțin adevărat
că se manifestă și unele neajunsuri de ordin
subiectiv, care creează o serie de greutăți în
asigurarea resurselor energetice. Oricum am
privi lucrurile, rezultă însă cu toată claritatea
că nu se poate consuma mai multă energie
decît se produce, lată prin urmare rațiunile
pentru care zilele trecute, prin Decret al
Consiliului de Stat, s-au adoptat o serie de
măsuri de maximă importanță pentru rațio
nalizarea consumului de gaze naturale și
energie electrică. Fiecare cetățean, fiecare
om al muncii trebuie să acționeze cu exigență, intolerant față de orice formă de
risipă, să valorifice toate posibilitățile disponibile pentru reducerea severa, în toate

sectoarele de activitate, a consumurilor de
energie electrică și gaze naturale.
Concomitent, pentru respectarea întocmai
a prevederilor Decretului Consiliului de Stat
este necesar să se ia și o serie de măsuri orga
nizatorice, care să asigure cadrul necesar
pentru diminuarea drastică a consumurilor
energetice și desfășurarea normală a activi
tății productive. Se impune prin urmare ca
organele și organizațiile de partid, consiliile
oamenilor muncii din întreprinderi, organiza
țiile de masă și obștești, asociațiile de loca
tari să se situeze in fruntea acțiunilor între
prinse, să creeze o opinie de masă activă
pentru reducerea cît mai substanțială a con
sumurilor energetice în gospodăriile popu
lației și în sectoarele neproductive. Așa cum
s-a precizat, conducerile centralelor Indus
triale, întreprinderilor, ale tuturor unităților
economice sînt obligate să ia măsuri de or
ganizare a activității la fiecare loc de muncă,
în așa fel incit să se asigure încadrarea strictă
in cotele de gaze naturale și energie electrică
alocate, utilizarea rațională și eliminarea
pierderilor de energie și combustibil.
Sensul major al recentelor măsuri constă
în determinarea unei atitudini civice exigente
față de gospodărirea judicioasă și economi
sirea severă a energiei și a gazelor naturale.
Important este ca prin masurile luate să se
asigure reducerea efectivă, cit mai substan
țială a consumurilor energetice.

ÎN PAGINA A III-A : Masuri
și initiative pentru redu
cerea severă a consumurilor
energetice.

In spiritul prevederilor recentului decret, pentru
asigurarea resurselor energetice necesare activității
economico-sociale

• cojește 20 la SUtă mai putina energie
electrică ceînsumată in gospodăriile popu latieî
• Cu cel puți U 30 la SUtă reduse consuniurile
de gaze n aturale si energie electrii;a in
sectoarele neproductive
Realizări
ale metalurgiștilor
Colectivele de oameni ai mun
cii care își desfășoară activita
tea în unitățile metalurgice din
țară depun eforturi stăruitoare
pentru îndeplinirea in cele mai
bune condiții a sarcinilor de
plan și a angajamentelor asu
mate. Subordonată imperative
lor de eficiență și calitate, in
condițiile gospodăririi judicioase
a energiei, activitatea susținută
depusă de colectivul de muncă
de la întreprinderea „Lamino
rul" din Brăila s-a materializat
în depășirea prevederilor de
plan cu peste 320 tone sîrmă
trefilată, aproape 20 tone lami
nate, peste 10 tone piese de
schimb și alte produse care au
fost livrate în devans beneficia
rilor. La rindul lor, laminoriștii
din cadrul Combinatului side
rurgic din Reșița au înregistrat,
în perioada care a trecut de la
începutul anului, un spor la pro
ducția fizică de peste 700 tone
laminate. Realizări deosebite în
scriu pe graficul întrecerii so
cialiste și colectivele de muncă
de la secțiile 1 și 2 de la Uzina
cocsochimică din cadrul Combi
natului siderurgic din Galați,
care, organizind mai bine în
treaga activitate și folosind Ia
întreaga capacitate mașinile și
instalațiile din dotare, au reușit
să producă suplimentar peste
6 000 tone cocs metalurgic.
(Agerpres).
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în desișul pădurii de
brad de la poalele Munților
Vrancei, acolo unde piriul
Ghelinței străbate cu repeziciune
albia
săpată
adine in rocă, Pe la
începutul anului 1972 se
marca locul unde urma să
se foreze prima sondă de
prospecțiuni prin care să
se pătrundă în tainele pămintului, spre posibile acumulări de țiței sau gaze.
La mai puțin de cinci ani
de la prima rotire a sapei
de foraj, se consemna in
trarea în producție a celei
dinții sonde de Ia tinăra
exploatare petrolieră.
— Era un început de ac
tivitate ce ne oferă astăzi
multe satisfacții — spune
inginerul Alexandru Mocanu, directorul Schelei de
foraj din Ghelința. Acum,
cind această localitate este
cunoscută în întreaga țară,
cînd zona de exploatare s-a
extins și pe raza comune
lor Comandău, Ojdula și
Lemnia, avem temeiul de
a ne mîndri cu tot ce am
realizat in cei 15 ani de
cind căutăm comorile sub
solului din curbura Carpaților. Ca orice început, a
fost greu pînă cînd oamenii
s-au deprins cu condițiile
de muncă și viață pe care
ni le oferă aceste locuri.
— Sînt mai grele decît la
alte exploatări petroliere
din țară ?
— Astăzi nu se mai poa
te vorbi de izolare, legătu
rile cu localitățile înveci
nate sînt bune. Au fost

construite 20 de aparta
mente, un cămin pentru
nefamiliști cu 300 de locuri
și o cantină modernă. însă
săpăm, așa cum o spun
specialiștii, numai în stra
turi dure, foarte faliate și
fracturate, ce impun condi
ții de forare de un înalt
grad de dificultate.
— Podari, ajutor sondori.

Cerințe calitative actuale
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Din prevederile Decretului
privind unele măsuri

pentru raționalizarea
consumului de gaze

naturale iși energie

electrică
Pentru desfășu
rarea normală a
activității economico-sociale este
necesară adopta
rea unor măsuri
ferme care să asi
gure un regim se
ver de economisi
re a energiei elec
trice și a combus
tibililor, introdu
cerea unei disci
pline riguroase la
toate locurile de
muncă și elimina
rea oricăror for
me de risipă, apli
carea cu termita
te a celor mai se
vere sancțiuni îm
potriva tuturor ce
lor care depășesc
consumurile normate, care nu res
pectă reglementă
rile în domeniul
gospodăririi ener
giei și combusti
bililor.

toți oamenii muncii de la
noi. Periodic, trimitem la
trustul din Moinești spe
cialiști pe care îi formăm
ca sondori-șefi. Trebuie să
amintesc faptul că avem
un liceu in Tirgu Secuiesc,
care ne asigură forța de
muncă necesară. Și ca să
dau un exemplu grăitor
privind faptul că extracția

Se spune și se demonstrează
cu fapte, cu calcule, cu ritmuri
de creștere, că în etapa actuală
— etapa noii revoluții tehnicoștiințifice — factorul conducere devi
ne din ce in ce mai mult „vectorul
Îrrincipal", cum se exprimă speciaiștii, în obținerea de rezultate pozi
tive în activitatea economică la ni
vel de micro și macrosistem. în con
dițiile României socialiste, cu un sis
tem de conducere în economie struc
turat democratic, noțiunea de „con
ducător" se cere ea însăși înțeleasă
foarte clar. Conducătorii sint, în sens
larg, toți oamenii muncii care, în
tripla lor calitate, de proprietari,
producători și beneficiari, iau parte
activă la conducerea întregii activi
tăți economico-sociale. Conducătorii
sînt, în sens direct, cadrele inves
tite de adunările generale ale oame
nilor muncii de a fi conducătorii unităților — directorii, inginerii-țefi,
contabilii-șefi ș.a. — și ei au înda
torirea fundamentală de a asigura,
în unitatea în care activează, pro
movarea metodelor științifice de con
ducere.
în ședința recentă a Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
analizind relația dintre activitatea
cadrelor de conducere și rezultatele
obținute pe ansamblul economiei,
criticind sever apariția unei anumite
rămîneri în
* urmă în domeniul conducerii față de dezvoltarea forțelor
do
producție.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, formula următoarea
cerință în această direcție : „Să per
fecționăm toate domeniile noastre de
activitate, să innoim continuu for
mele de conducere a tuturor sectoa
relor, inlăturind ceea ce este vechi
și promovind cu îndrăzneală noul".
Cum răspund pe ansamblul econo
miei cadrele de conducere acestor
cerințe ?
Prin prisma rezultatelor globale,
a ritmurilor de creștere pe ansamblul economiei noastre. se poate

hibitive care împiedică dărimarea găurilor de sondă,
favorizînd eliminarea excavațiilor, iar toate la un
loc duc la creșterea vitezei
de foraj.
Pe baza datelor obținute
la foraj, șefii de brigadă
stabilesc măsurile cele mai
potrivite pentru prevenirea
accidentelor tehnice. Pen-
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Oameni la datorie
sondori, sînt meserii des
pre care locuitorii de prin
aceste părți nu știau mai
nimic. Cum ați soluționat
problema forței de muncă?
— La început am lucrat
cu meseriași din locurile
unde exploatarea petrolie
ră are deja tradiție, respec
tiv de prin județul Bacău,
între timp, mulți petroliști
de înaltă calificare au ple
cat, iar aceștia trebuiau su
pliniți. Instalațiile moder
ne de foraj pretind oa
meni cu bună pregătire.
Așa am introdus cursurile
de calificare și perfecțio
nare a cunoștințelor profe
sionale la care participă

petrolieră este astăzi și în
județul Covasna la ea aca
să, aș aminti că în schela
noastră lucrează peste 70
de specialiști cu studii su
perioare, față de numai 15
în 1983.
— Care sint preocupările
colectivului de sondori de
la Ghelința pentru ridica
rea ritmului de foraj ?
— Pe baza experienței
noastre de pînă acum, cu
noaștem ce tip de sapă tre
buie să folosim la orice
adîncime. Prin aplicarea sa
pelor adecvate crește vite
za de foraj. De asemenea,
folosim fluide de foraj in-

tru a asigura asistența teh
nică permanentă la un înalt
nivel calitativ, am înființat
o așa-numită „școală a sondorului-șef“, de fapt un
ciclu de expuneri urmate
de proiecții de filme docu
mentare de specialitate.
— Ce fapte deosebite de
muncă am putea consemna ?
— Multe. însuși faptul
că avem acum mai multe
sonde de mare adîncime
constituie o perfornanță.
Sonda de la Comandău se
află la cea mai mare alti
tudine din țară, la 1 397 m.
în anul 1985, la o sondă

spune că răspund bine. O dovedesc,
în mod convingător, și rezultatele
obținute în primul an al actualului
cincinal. Dacă ne raportăm însă la
latnrile calitative ale activității de
conducere — asigurarea modernizării
proceselor de producție, creșterea
productivității muncii, ridicarea con
tinuă a gradului de competitivitate
al produselor, reducerea cheltuielilor
și consumurilor materiale — rezul
tatele arată că preocupările în aceas
tă direcție se cer mult amplificate

STIL DE MUNCĂ MODERN.
EFICIENT IN CONDUCEREA
ACTIVITÂfli ECONOMICE
pînă la atingerea parametrilor stabi
liți prin documentele de partid pen
tru afirmarea deplină a principiilor
conducerii științifice eficiente. în ce
direcții ar trebui să se acționeze în
mod deosebit ?
Prima cerință se referă la faptul
că astăzi, în etapa dezvoltării intensiv-calitative, nu este posibil să con
duci activitatea unei întreprinderi
sau a unei ramuri, fără a cunoaște
și aplica cele mai noi și mai moder
ne metode de conducere. S-au făcut
și se fac in ultimii ani eforturi din
tre cele mai evidente pentru a des
chide un larg cîmp de afirmare con
ducerii științifice. Atit prin editarea
unor lucrări care aduc pe masa ca
drelor de conducere tot ce trebuie
să știe și să aplice în procesul con
ducerii moderne, cît și prin organi
zarea unui sistem cuprinzător de
cursuri de perfecționare in acest do-

Construcții noi, moderne în municipiul Deva
Foto : Sandu Cristian

SUCEAVĂ : Eficiența
modernizării producției
între măsurile de perfecțio
nare a organizării și moderni
zării proceselor de producție
luate de oamenii muncii de la
întreprinderea de mașini-unelte
din- Suceava se numără și so
luțiile tehnice pentru îmbună
tățirea activității de debitare a
metalelor, ceea ce duce la
executarea unor operații de
înaltă calitate. Ca urmare a
acestor măsuri, precum și a
perfecționării ce vor fi aduse
în continuare, in anul 1987 aici
se va obține, numai pe seama
creșterii productivității muncii,
un spor de producție in valoa
re de aproape 15 milioane lei.
(Sava Bejinariu).

aflată în partea de sud a
zăcămîntului, s-a produs o
erupție liberă. Timp de
zece ore, cu un eroism ce
nu poate fi redat în cuvin
te, oameni de un deosebit
curaj au luptat cu dă
ruire. Alexandru Toader,
Marin Țuștiu, Iosif Benko,
ing. Mircea Ceangă, Nicolae
Călin au efectuat cu răs
pundere operațiunile ce se
impuneau. Apoi, întreaga
echipă de construcții-montaj a lucrat, zi și noapte,
pînă cînd instalația de fo
raj a fost pusă in func
țiune.
Noi lucrăm sub cerul li
ber, expuși intemperiilor.
Inundațiile de acum doi
ani au izolat citeva son
de, dar petroliștii au
înfruntat cu bărbăție toa
te greutățile. Viscolul din
iarna trecută a doborît
brazi care au rupt liniile
de alimentare cu curent electric a sondelor. întrea
ga echipă de electricieni a
lucrat cu dăruire la reme
dierea avariilor, pentru ca
producția să nu sufere. în
seși condițiile specifice în
care trăim și muncim sînt
generatoare de fapte de
eroism. Ele sint dovada cea
mai elocventă că petroliștii
își înțeleg înalta lor misiu
ne de a da țării cît mai
mult țiței.

Constantin TIMARU
corespondentul „Scinteii"

meniu. Eforturi inspirate ele înseși
din cerințele științei conducerii. Pen
tru ca nu puțini sînt specialiștii in
acest domeniu care afirmă răspicat
că un director de întreprindere, care
nu se instruiește permanent, care nu
e la curent cu tot ce apare nou în
domeniul conducerii, riscă în termen
de 4 ani să-și piardă calitățile de
conducător, să devină un simplu exe
cutant al sarcinilor stabilite de alții.
Mutațiile profunde care s-au pro
dus șl se produc cu rapiditate în
esența și formele de realizare a unei
conduceri moderne, eficiente, gene
rează, cum am văzut, exigențe cu to
tul și cu totul noi pentru cadrele de
conducere. Acestea sint obligate as
tăzi, in condițiile revoluției tehnicoștiințifice, să obțină, prin căi adec
vate de pregătire, cunoștințe și ati
tudini proprii etapei conducerii mo
deme. Așa se explică faptul că as
tăzi in lume s-au creat tot felul de
forme de „educație managerială",
care cuprind studii individuale, cu
elaborări de lucrări ; cursuri scurte
de reciclare în cadrul institutelor și
centrelor specializate ; seminarii te
matice pentru actualizarea cunoștin
țelor privind metodele și tehnicile
noi de conducere ; cursuri de lungă
durată de formare profesională (un
an) ; cursuri intensive de formare a
cadrelor de conducere cu experiență
redusă ș.a. Or, in țara noastră, așa
cum relevă anumite sondaje, efortu
rile pe care le fac unele din ca
drele de conducere pentfu a cunoaș
te metodele și tehnicile noi in do
meniul conducerii, pentru a le apli
ca in activitatea practică pe care o
desfășoară, sint, pe de o parte, in
suficiente cantitativ, ceea ce influen
țează cunoașterea globală a acesto
ra, jar pe de altă parte, nu au nici
o finalitate corespunzătoare, astfel in
cit cunoștințele asimilate să fie și
aplicate. Cel puțin două sînt cauzele
care au generat și generează o ase
menea atitudine față de însușirea și
aplicarea metodelor noi de conduce
re. în primul rînd, cunoștințele ca
drelor de conducere nu sînt supuse
unei testări periodice — de regulă
o dată la cinci ani, așa cum se pro
cedează în alte țări, așa cum exis
tă prevederi legale șl la noi — care
să constituie un element hotărîtor
pentru confirmarea sau infirmarea
pe funcție. In al doilea rind, contri
buția Institutului central de pregă
tire a cadrelor de conducere din
economie și administrația de stat și
a catedrelor de conducere șl orga
nizare din cadrul institutelor de învățămint superior continuă să se re
zume la transmiterea de cunoștințe,
la informarea cu probleme „la zi"
In acest domeniu fără a avea și
un rol activ, de implementare, de
generalizare a celor mai noi metode
apărute in știința conducerii. Re
cent, Academia de Studii Economi
ce București, în colaborare cu uni
tățile de profil din Craiova și Ti
mișoara, a organizat — inițiativă ex
celentă pentru momentul pe care-l
parcurge economia noastră — un
simpozion național privind perfec
ționarea conducerii, organizării și
planificării unităților economice din
industrie, construcții și transporturi.

Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Competență și inovație
O țară nu poate
exista fără munca pli
nă de responsabilitate
a oamenilor ei, fără acel sentiment adine al
datoriei față de fieca
re zi care trece și care
trebuie să aducă un
spor de bogăție
- .
Și
frumusețe
zidirilor
noastre
pe
aceste
locuri. Pentru că sintem in primul rind
datori față de zilele de
muncă ale patriei, ca
apoi sd ne putem
bucura in liniște de
sărbătorile ei, de acele
duminici ale sufletu
lui, cind ne gindim cu
satisfacție la cele rea
lizate și visăm lucruri
și mai deosebite.
Printre miile de
muncitori ai intreprinderii „Steaua Roșie"
din București, există
un om pe care toți
ceilalți îl cunosc și in
semn de stimă și res
pect îi spun incă de
cînd era tinăr „nea
Petrică". Petre Kuba
nec, maistru la atelie
rul de prototipuri, lu
crează in această în
treprindere de 32 de
ani. Viața lui s-a con
topit cu viața între
prinderii, a stat mii și
mii de ore aici gindindu-se cum să facă să
iasă treaba mai bine.
Sint oameni care se
dăruiesc cu tot sufle
tul muncii pe care o
fac și nea Petrică este
unul dintre aceștia.
Cind a venit el la
întreprindere ca uce
nic, era o construc
ție formată din citeva
hale, unele improviza
te, și se fabricau uti
laje de construcții.
Dar in 1969 a venit
aici intr-o vizită de lu
cru secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și
a hotărît reprofilarea
întreprinderii.
S-au
inălțat noi hale, foarte
modern construite și
dotate cu o tehnică de
ultim nivel. Reprofila
rea întreprinderii s-a
făcut intr-un domeniu
^de cel mai înalt nivel

tehnic. Noul nomen
clator de fabricație
cuprinde produse din
domeniul
mecanicii
fine, cu ramura ei de
virf : hidraulica.
O nouă viață pentru
oamenii întreprinderii,
care au putut să-și arate capacitățile crea
toare, puterea de mun
că. Nea Petrică pe
vremea aceea era teh
nolog de secție, mun
cea la serviciu, apoi acasă lucra pină noap
tea tirziu la desenele
pentru diferitele ino
vații pe care le făcea.
Aceste inovații nu erau deloc lucruri sim
ple. Și in clipa de față

ÎNSEMNAM
sint în fabricație de
serie șase produse
gindite de el. A mai
proiectat trei mașiniunelte specifice pen
tru două din produsele
aflate in vremea aceea
in fabricația între
prinderii, mașini care
au ridicat productivi
tatea muncii intr-un
mod spectaculos. Toa
te aceste inovații au
ieșit din necesitatea
momentului, dar min
tea iscoditoare a lui
Petre Kubanec nu și-a
oprit activitatea aici.
El a proiectat in ulti
mul timp o pompă
deosebită, unică în
țară. Pină acum citva
timp pompele pentru
combustibil se impor
tau. întreprinderea a
început să fabrice
pompe care funcționau
cu păcură și combus
tibil lichid ușor. Dar
nu erau pompe care
să funcționeze cu mo
torină și era mare ne
voie de ele pentru
vapoare,
vagoanele
C.F.R. și in general
pentru instalațiile de
incălzire.
Nea Petrică a pro
iectat pompa, colecti
vul pe care-l' conduce
a realizat practic acest
proiect, acum pompa

se fabrică în serie,
sint multe cereri la
export. între timp
gama de tipodimensiuni s-a diversificat.
Cum de-a ajuns un
om, care a început ca
ucenic, apoi a fost
strungar, tehnician și
acum este maistru să
gindească și să proiec
teze asemenea ma
șini ? „îmi place cind
fac un lucru să-l
fac bine, imi spunea
nea Petrică, am răb
dare să o iau de la
capăt cu un lucru care
nu iese, de zeci de ori.
Nu mă las pină nu-i
dau de capăt. Sint
foarte pretențios in
ceea ce privește cali
tatea muncii. Poate
unora nu le convine.
Dacă a făcut cineva o
piesă proastă, mai
bine să se ascundă. De
la noi din atelierul de
prototipuri, cind a
plecat o piesă și am
zis că e bună, atunci
e bună. Ca să iasă așa,
toate piesele trec prin
mina mea".
Ochiului vigilent, de
meșteșugar cu expe
riență al lui nea Pe
trică nu-i scapă nimic,
îi plac lucrurile per
fecte. Dacă alte secții
nu pot face o piesă, atelierul lui o face.
„Da, zic ceilalți, au
făcut-o, pentru că au
lucrat la ea oamenii
lui nea Petrică". Dar
oamenii lui nea Petri
că au fost colegi de
școală profesională cu
ei, insă lucrind după
terminarea școlii in atelierul condus de el.
au învățat nu numai
meserie, ci au căpătat
ți pasiune pentru ea.
Nea Petrică s-a ocu
pat îndeaproape de ei,
și-a format oamenii,
ei sint acum, munci
tori deosebit de buni.
Nea Petrică este ți
nui dintre acei oameni
care se dăruiesc mun
cii cu tot sufletul, un
om intre oameni.

Mara NICOARA
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Combinatul de fibre sintetice Săvinești eătre toate unitățile
din industria petrochimică
Pășind In cel de-al doilea an a! celui de
al 8-lea cincinal, colectivul de oameni ai
muncii de la Combinatul de fibre sintetice
Săvinești, angajat cu toate forțele în efortul
general al întregului popor, consacrat în
făptuirii Istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea al partidului și îndeplinirii
ferme a indicațiilor și orientărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, cheamă la întrecere toate
unitățile din industria petrochimică, angajîndu-se să realizeze următoarele obiecti
ve :
1. Depășirea planului la producția-marfă
cu 100 milioane lei, prin aplicarea tuturor
măsurilor cuprinse în programul de orga
nizare și modernizare a proceselor de pro
ducție, din care, in devans 10 măsuri, fo
losirea intensivă a capacităților productive,
creșterea randamentelor in procesul de fa
bricație și realizarea unei structuri eficien
te a producției. Sporul de producție fizică
se va concretiza în obținerea peste plan a
700 tone fire și fibre sintetice, 200 tone pro
duse macromoleculare și altele.
2. Depășirea planului la export cu 1,5 la
sută.
3. Asimilarea În fabricație a unor pro
duse și piese de schimb care se importă ’n
vederea reducerii efortului valutar cu cel
puțin 500 000 dolari.
4. Realizarea peste plan a unei producții
nete in valoare de 50 milioane lei și a unei
producții-marfă vîndută și încasată în va
loare de 100 milioane lei.
5. Acționînd în direcția Îmbunătățirii ni

velului tehnic și calitativ al produselor,
vom crește față de plan cu 3 la sută pon
derea produselor noi și reproiectate și vom
spori cu 1 la sută ponderea producției de
calitate superioară în totalul produselor
care se realizează în mai multe calități.
6. Creșterea productivității muncii cu
8 000 lei/persoană, față de sarcina planifi
cată, prin transpunerea In practică a ac
țiunilor de modernizare și îmbunătățire a
organizării producției și a muncii, promo
varea progresului tehnic, perfecționarea și
ridicarea nivelului de calificare al întregu
lui personal muncitor, acționînd cu toată
hotărîrea pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei.
7. Reducerea cu 4,3 lel și, respectiv, 4,0
lei a cheltuielilor totale și materiale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă.
8. în scopul creșterii mal accentuate a
eficienței economice, vom urmări în per
manență Încadrarea în normativele economico-findnciare repartizate și vom acționa
pentru finalizarea temelor de cercetare
care au ca obiective soluționarea probleme
lor tehnice care condiționează reducerea
consumurilor de materii prime, combustibil
și energie, sporirea gradului de valorifi
care a materiilor prime și materialelor. De
asemenea, prin urmărirea riguroasă a res
pectării contractelor de aprovizionare și
desfacere, vom crește cu 5 la sută viteza de

irotație a mijloacelor circulante, reduclndu-se corespunzător volumul creditelor șl
Imobilizărilor.
9. Mobilizarea întregului colectiv de oa
meni ai muncii pentru întronarea în toate
locurile de muncă a unul regim sever de
economii, iar prin aplicarea inițiativei
„Contul de economii al grupei sindicale1'
vom obține o economie de cel puțin 1 600
lei pe fiecare om al muncii.
10. Prin reducerea peste plan a consumu
rilor specifice vom obține economii de 1 200
MWh energie electrică, 1 000 tone combusti
bil convențional, 160 tone benzen, 140 tone
fenol, 120 tone amoniac.
îl. Depășirea cu 8 la sută a prevederilor
de plan privind recuperarea de materiale
refolosibile și reintroducerea lor în proce
sul de producție, recondițlonarea și refolosirea unui volum de piese de schimb în va
loare de peste 2 milioane lei.
12. Depășirea planului de beneficii cu 20
milioane Iei.
Colectivul de oameni al muncii de la
Combinatul de fibre sintetice Săvinești por
nește în anul 1987 cu hotărîrea de a înfăp
tui neabătut angajamentele asumate în în
trecere, avînd convingerea fermă că în acest fel va aduce o contribuție tot mai în
semnată la înălțarea pe noi culmi de pro
gres și civilizație a scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

întreprinderea de confecții Focșani către toate întreprinderile
din subramurile industriilor de confecții și tricotaje
Acționînd pentru transpunerea în viață a
istoricelor hotăriri ale Congresului al XIIIlea al Partidului Comunist Român, ale
Congresului al III-lea al oamenilor muncii,
a indicațiilor secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ferm
hotărîți să obțină rezultate remarcabile în
anul 1987 — an hotărîtor din cel de-al 8-lea
cincinal — colectivul de oameni ai muncii
din întreprinderea de confecții Focșani
cheamă la întrecere socialistă pe anul 1987
toate întreprinderile industriale de con
fecții și tricotaje, angajîndu-se să înfăp
tuiască următoarele obiective :
1. Depășirea prevederilor de plan la pro
ducția-marfă cu 40 milioane lei, la pro
ducția netă cu 10 milioane lei și la produc
ția-marfă vîndută și încasată cu 25 mili
oane lei.
2. Realizarea peste prevederile de plan a
unei producții fizice în valoare de 50 mili
oane lei.
3. Depășirea planului de export cu 3,5
milioane lei, ponderea exportului crescind
de la 82,7 la sută în 1986 la 90 la sută în
totalul producției executate, asigurîndu-6e
condiții pentru onorarea In totalitate a
contractelor și realizarea de produse tot
mai competitive pe piața mondială.
4. Depășirea planului productivității mun
cii cu 10 800 lei pe om al muncii prin apli
carea integrală a măsurilor din programul
de organizare și modernizare al întreprin
derii, prin care s-a prevăzut introducerea
a 4 tehnologii noi și a 50 de dispozitive,
realizarea prin autodotare a unui număr de

3 utilaje noi destinate croirii și finisării
confecțiilor, perfecționarea profesională a
Întregului personal muncitor și însușirea
celei de-a doua meserii de către minimum
200 muncitori.
5. Vom acționa permanent pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, gradul de înnoire a producției fiind
de 100 la sută, astfel încît 86 la sută din
producția realizată să fie la nivel mondial.
6. Prin aplicarea fermă a principiilor
noului mecanism economico-financiar, a
autoconducerii și autofinanțării, încadrarea
în normativele economico-financiare, întă
rirea disciplinei tehnologice pe întregul flux
de fabricație și sporirea eficienței economi
ce la producția executată, vom reduce cu 1
leu peste plan cheltuielile totale și mate
riale la 1 000 lei producție-marfă.
7. Acționînd pentru introducerea unui re
gim sever de economii la toate locurile de
muncă și dezvoltarea răspunderii oamenilor
muncii față de bunurile încredințate, se va
asigura reducerea consumurilor de materii
prime, materiale, energie și combustibil,
realizîndu-se economii față de plan în va
loare de 16 milioane lei, echivalentul a
500 000 mp țesături, 40 MWh energie elec
trică, 42 tone combustibil convențional.
8. Prin accentuarea laturilor calitative
ale activității productive și aplicarea iniția
tivei „Contul de economii al grupei sin
dicale", vom realiza o economie de cel pu

țin 1 500 lei pe fiecare om al muncii. Para
lel cu preocuparea pentru reducerea consu
murilor, vom lua măsuri pentru recondiționarea unui volum sporit de piese și subansamble, ceea ce ne va permite să depă
șim planul de recondiționări cu 16 la sută.
. 9. Depășirea planului de beneficii cu 10
milioane lei prin onorarea la termen și de
calitate a tuturor contractelor încheiate.
10. în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" se vor organiza și desfă
șura ample acțiuni de masă pentru dezvol
tarea creației tehnico-științifice proprii,
impulsionarea activității de invenții și ino
vații, asigurîndu-se prin aplicarea acestora
creșterea cu 7 milioane lei a eficienței eco
nomice a activității întreprinderii.
11. în vederea îmbunătățirii condițiilor
de muncă șl viață ale personalului munci
tor, vom lua măsuri de asigurare a unui
microclimat corespunzător la locurile de
muncă, pentru creșterea calității asistenței
sanitare, dezvoltarea gospodăriei anexă și
sporirea aportului acesteia la activitatea
de autoaprovizionare a cantinei.
Comitetul de partid, consiliul oamenilor
muncii, sindicatul și organizația U.T.C. vor
desfășura o permanentă și susținută muncă
politico-educativă pentru ridicarea conști
inței socialiste a oamenilor muncii, pentru
mobilizarea lor la realizarea exemplară a
sarcinilor de plan și angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă pe anul 1987.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

Institutul de chimie Cluj-Napoca către toate unitățile de cercetare
științifică
Mobilizați de Importantele sarcini reieși
te din hotărîrile Congresului al XIII-lea al
P.C.R. și subliniate de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la Congresul științei și învățăm întului, co
lectivul de oameni al muncii din Institutul
de chimie Cluj-Napoca, unitate componen
tă a Institutului Central de Chimie, condus
șl Îndrumat de tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu. președintele
Consiliului Național al Științei și învățămîntului, savant de largă recunoaștere in
ternațională, s-a implicat puternic în efor
turile generale de perfecționare a organi
zării, de modernizare a producției, de spo
rire a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, de promovare largă a progresului
tehnic în toate domeniile de activitate.
Un Ioc central în cadrul activității de
cercetare l-a avut valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor, precum
și reducerea consumurilor specifice de ma
teriale, energie și combustibil. în anul 1986
au fost elaborate 45 de tehnologii noi, 3
modele experimentate și 14 prototipuri de
aparate și s-au omologat 30 tehnologii noi
și 19 produse, realizîndu-se o depășire cu
14.2 la sută a volumului total al activității
Institutului și a productivității muncii cu
11.2 la sută. Prin valorificarea spiritului
novator și a forței creatoare a colectivu
lui, s-au înregistrat la Oficiul de Stat pen
tru Invenții și Mărci un număr de 18 bre
vete șl s-au aplicat în producție 6 brevete
proprii.
Stimulați de
Indicațiile și orientările
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntările rostite la forumurile democrației
noastre muncitorești și cu prilejul aniver
sării zilei sale de naștere și a îndelungatei
activități revoluționare, oamenii muncii
din Institutul de chimie Cluj-Napoca
cheamă la întrecere toate unitățile de cer
cetare științifică din țară pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan pe

anul 1987, angajîndu-se să realizeze urmă
toarele obiective :
1. Depășirea prevederilor de plan la vo
lumul total al activității institutului cu 7
Ia sută, iar la producția-marfă industrială
cu 8 la sută, prin utilizarea intensivă a in
stalațiilor experimental-productive din do
tare și prin valorificarea tehnologiilor de
obținere a unui număr de 18 produse noi
nominalizate în programele speciale pentru
realizarea de pesticide neconvenționale
(feromonli insectelor), coloranți și arome
pentru uz alimentar și cosmetic, produse
față, materiale pentru industria electroni
că, electrotehnică și microelectronică, re
activi, aparate de laborator și pentru cer
cetarea științifică, recuperarea de metale
nobile și componente utile din produse
uzate. Rezultatele ce se vor obține în do
meniul pesticidelor neconvenționale și aro
melor alimentare se vor situa la nivel de
vîrf pe plan mondial.
2. Pentru a se valorifica concepția ori
ginală proprie, se vor înregistra la Oficiul
de Stat pentru Invenții și Mărci cel puțin
20 de propuneri de brevete de invenție și
se vor aplica în producția 15 brevete, care
vor avea ca efect economic un spor de producție-marfă estimată la 12 milioane lei pe
an, reducîndu-se în mod corespunzător im
portul.
3. Depășirea productivității muncii plani
ficate cu cel puțin 7 la sută, prin reali
zarea, în plus față de plan, de noi pro
duse și tehnologii și prin scurtarea duratei
de realizare a obiectivelor de cercetare
științifică cu 8 000 zile-om.
4. Prin aplicarea cu fermitate a noului
mecanism economico-financiar se vor re
duce cheltuielile .totale planificate la 1 000
lei producție (cercetare și producție indus

trială) cu 18 Iei, iar cheltuielile materiale
cu 6 lei.
5. Prevederile planului de recuperare a
resurselor materiale refolosibile vor fi de
pășite cu 33 la sută.
6. Acordarea unui număr de 12 000 ore
de asistență tehnică pentru punerea în
funcțiune a unor obiective realizate pe
tehnologii proprii, atingerea parametrilor
proiectați, testarea unor produse cu efecte
biologice potențiale, utilizarea și întreți
nerea aparaturii livrate de institut, orga
nizarea și modernizarea unor tehnologii și
produse.
7. în vederea -adîncirii procesului de in
tegrare a cercetării cu învățămîntul și pro
ducția, stimulării spiritului creator, se vor
realiza, în comun cu cadre didactice uni
versitare, 15 obiective de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și introducere
a progresului tehnic și se vor crea condiții
pentru elaborarea în cadrul institutului a
unor proiecte de diplomă de către studenții
Facultății de tehnologie chimică.
8. Depășirea beneficiului planificat pen
tru activitatea totală cu cel puțin 2 mili
oane lei.
Asumîndu-ne aceste angajamente, mun
cind cu răspundere și dăruire revoluțio
nară, aplicînd în viață tezele și ideile con
ducătorului iubit al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, avem ferma convingere
că prin realizarea exemplară a obiectivelor
pe care ni le-am propus vom contribui la
accelerarea procesului de înfăptuire a noii
revoluții tehnico-științifice și a noii revo
luții agrare, la îndeplinirea prevederilor
programelor de dezvoltare economico-socială a României, la propășirea patriei
noastre spre noi culmi de progres și ci
vilizație.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

întreprinderea de mecanică fină Sinaia către toate întreprinderile
din industria de autovehicule de transport, tractoare, mașini agricole;
autoturisme, rulmenți și organe de asamblare
Colectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea de mecanică fină Sinaia,
mobilizat de Însuflețit oarele îndemnuri
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, cu prilejul
vizitei de lucru efectuate în județul Pra
hova, este ferm hotărît să acționeze cu
Înaltă răspundere muncitorească pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce îi re
vin din Planul național unic de dezvoltate
economico-socială a țării pe anul 1987,
asigurind astfel înfăptuirea istoricelor
hotăriri ale Congresului al XIII-lea al
partidului. în acest sens, chemăm la între
cere toate colectivele de oameni ai muncit
din Întreprinderile din industria de auto
vehicule de transport, tractoare, mașini
agricole, autoturisme, rulmenți și organe
de asamblare și ne angajăm să realizăm
următoarele :
1. Obținerea unei producții-marfă supli
mentare in valoare de 50 milioane lei.
2. Realizarea peste plan a unei produc
ții fizice de 50 milioane lel, din care 20
milioane lei pompe de injecție, 28 milioane
lei piese de schimb și 2 milioane lei mașinl-unelte.
3. Depășirea planului la exportul direct
cu 7,8 la sută și devansarea termenelor de
livrare prevăzute în contractele pentru
producția exportului cu minimum 13 zile.
4. Depășirea planului productivității mun

cii cu 5 400 lei/persoană prin realizarea
celor 110 măsuri cuprinse în programul de
organizare și modernizare a proceselor de
producție, introducerea pe scară largă a
progresului tehnic, modernizarea fluxurilor
de fabricație, mecanizarea și automatizarea
proceselor de producție cu un volum mare
de muncă manuală, mai buna organizare
și normare a muncii.
5. Realizarea volumului șl obiectivelor
din planul de investiții pe anul 1987 pînă
la sfirșitul lunii septembrie.
6. Creșterea ponderii produselor noi șl
modernizate in valoarea producțiel-marfă
cu 2,5 la sută peste prevederile de plan.
7. Depășirea indicelui planificat de uti
lizare a mașinilor șl instalațiilor cu 4,6 la
sută.
8. Obținerea unei producții suplimentare
de 70 milioane lei prin acțiunea de recu
perare și recondiționare a pompelor de
injecție, injectoarelor, pulverizatoarelor,
elemenților și supapelor, pompelor și dis
tribuitoarelor hidraulice, ieșite din uz de
la beneficiari, cu o eficiență economică
netă de 30 milioane lei.
9. Prin realizarea măsurilor prevăzute
pentru reducerea consumurilor planificate,
vom obține o economie de 740 MWh ener
gie electrică și 80 tone combustibil conven
țional.
10. Prin aplicarea inițiativei „Contul de

economii al grupei sindicale", vom asigura
realizarea unei economii de peste 13 mi
lioane lei, revenind în medie o economie
de cel puțin 1 600 lei pe fiecare om al
muncii, materializată în economisirea de
materii prime și materiale, combustibil și
energie electrică, precum și în recuperarea
și refolosirea materialelor. Vom recondi
ționa peste plan piese de schimb șl SDVuri în valoare de 1 milion lei.
11. Diminuarea pierderilor tehnologice
admise cu cel puțin 10 la sută prin res
pectarea strictă a proceselor de fabricație
și activitatea desfășurată de oercurlle cali
tății.
12. Reducerea peste plan a cheltuielilor
totale la 1 000 lei producție-marfă ou 4 lel
și a celor materiale cu 3 lei.
13. Intensificarea mișcării Inventatorilor
și a inovatorilor, astfel oa prin aplicarea
invențiilor și inovațiilor să obținem o efi
ciență economică postcalculată de mini
mum 3,5 milioane lei.
14. în scopul ridicării nivelului de pre
gătire profesională, vor îi cuprinși in
cursuri de perfecționare 3 800 oameni ai
muncii, închelndu-se astfel primul ciclu
al acestei acțiuni pentru întregul personal,
iar în cursuri de policalificare un număr
de 450 muncitori, care vor fi calificați în
a doua meserie (turnători în aluminiu, tratamentiștl, ajustori, strungari automatiști).

15. Vom acționa pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă și viață ale întregu
lui personal prin punerea în funcțiune în
anul 1987 a două microcantine, reamenajarea grupurilor sociale ale secției de pre
lucrări mecanice și montaj pompe de in
jecție în linie și se va dezvolta gospodăria
anexă a Fabricii mecanică de precizie
Breaza.
Acționînd cu fermitate pentru înfăptui

rea sarcinilor de plan și a angajamentelor
asumate in întrecerea socialistă în anul
1987, prin desfășurarea unei intense ac
tivități politice și organizatorice, prin creș
terea responsabilității fiecărui om al mun
cii față de sarcinile de plan, ne angajăm
cu înaltă exigență revoluționară, patrio

tică, In spiritul indicațiilor și sarcinilor
trasate de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința
Comitetului Politic Executiv, să muncim
In așa fel încît prin realizările noastre să
ne aducem o contribuție sporită la dezvol
tarea și înflorirea patriei.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
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întreprinderea de transporturi auto Mureș eătre toate colectivele
de oameni ai muncii din întreprinderile de transporturi auto
Oamenii muncii din cadrul întreprinderii
de transporturi auto Mureș, mobilizați de
istoricele hotăriri ale Congresului al
XIII-lea al P.C.R., de orientările și indica
țiile date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rapor
tează îndeplinirea și depășirea sarcinilor
de plan pe anul 1986.
Pornind de la aceste rezultate, conștiențl
de marile sarcini ce le revin în continuare
pentru creșterea eficienței transporturilor
în economia națională, puternic angajați în
bătălia pentru o nouă calitate a muncii în
toate sectoarele de activitate, oamenii
muncii din întreprinderea de transporturi
auto Mureș adresează tuturor colectivelor
de muncă din întreprinderile de transport
auto chemarea la întrecerea socialistă pen
tru realizarea și depășirea planului pe anul
1987, cu următoarele obiective :
1. Realizarea volumului planificat de
mărfuri transportate,; prin folosirea unui
număr mai mic de mijloace auto, utilizarea
lor la întreaga capacitate pe ambele
parcursuri dus-intors, precum și prin creș
terea numărului de remorci utilizate la 100
autocamioane, de la 112 la 114 bucăți

2. Realizarea de economii de 50 tone com
bustibil convențional, față de normele de
consum stabilite.
3. Depășirea planului de recuperare a
materialelor refolosibile cu 47 tone, respec
tiv cu 20 tone oțel, 15 tone fontă, 8 tone
alamă, 4 tone aluminiu, și reșaparea supli
mentară a 100 anvelope.
4. Depășirea producției nete în activita
tea de transport cu 1.6 milioane lei, prin
depășirea volumului de venituri brute din
activitatea de transport cu 1.3 la sută.
5. Creșterea productivității muncii pla
nificate cu 2 000 lei pe fiecare om al muncii
prin realizarea, pînă la sfirșitul trim. III
a.c., a tuturor măsurilor cuprinse în pro
gramul de organizare și modernizare a
producției.
6. în acest an vom organiza perfecționa
rea profesională a 1 900 oameni ai muncii
și vom lua măsuri de îmbunătățire a for
melor și metodelor de predare la școala
personalului.
7. Creșterea eficienței folosirii fondurilor

fixe prin depășirea cu 2,5 la sută a volumu
lui de venituri la 1 000 lei fonduri fixe.
8. Depășirea indicelui de utilizare a unei
tone capacitate din parcul inventar de
autovehicule marfă cu 3 la sută și a indi
celui de utilizare a unui loc capacitate din
parCul inventar de autobuze cu 3 la sută.
9. Depășirea planului de beneficii cu 1,2
la sută.
Acționînd pentru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de viață ale personalului
muncitor, vom înființa o cantină și două
microcantine și vom dezvolta gospodăriileanexă, astfel ca pînă la sfirșitul acestui an
să ajungem la 200 capete porcine.
Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea de transporturi auto Mureș
este ferm hotărît să-și onoreze In mod
exemplar angajamentele asumate, aducîndu-și în felul acesta contribuția la traduce
rea în viață a mărețului program adoptat
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., la pro
gresul multilateral și înflorirea continuă a
scumpei noastre patrii.
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întreprinderea comercială de stat - magazinul universal „București"
către toate întreprinderile comerciale alimentare și nealimentare
Răspunzînd îndemnurilor însuflețltoare
adresate de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la tribuna
înaltului forum al democrației muncitorești
— Congresul al III-lea al oamenilor mun
cii — de a acționa cu toată hotărîrea și
răspunderea pentru realizarea integrală a
sarcinilor de plan pe anul 1987, oamenii
muncii din întreprinderea comercială de
stat — magazinul universal „București"
cheamă la întrecere socialistă toate între
prinderile comerciale alimentare și neali
mentare în scopul asigurării unei mai
bune aprovizionări și serviri a populației :
1. Ridicarea nivelului calitativ al întregii
activități comerciale, în condițiile depășirii
planului de desfacere cu amănuntul cu 2
Ia sută, prin :
— urmărirea asigurării integrale a fon
dului de marfă contractat și gospodărirea
cit mai judicioasă a acestuia ;
— studierea cererii de consum, organi
zarea a 20 expoziții cu vînzare și a unor
demonstrații practice, prezentarea modei,
reclamă și publicitate comercială ;
— extinderea comerțului stradal, vînzarea în piețe și în zone de agrement a unor
mărfuri specifice prin care să se asigure
un coeficient de 15 la sută din depășirea
planului de desfacere.
2. Depășirea sarcinilor de plan cu 1,5 la
sută la prestări de servicii către populație
prin realizarea unei game lărgite de oferte
pentru mărfurile vîndute, creșterea cu 50
la sută a meselor de croit, extinderea cu
20 la sută a operațiunilor de retuș, sporirea
numărului de sortimente ce se desfac prin
casele de comenzi, organizarea de demon

strații practice pentru mărfurile de folosin
ță îndelungată.
3. Extinderea și modernizarea rețelei co
merciale și utilizarea cu eficiență sporită
a bazei tehnico-materiale prin : punerea în
funcțiune a peste 700 mp suprafață comer
cială ; specializarea și reprofilarea unui
număr de 10 raioane, inclusiv prin moder
nizarea tehnologiilor, în vederea expunerii
unui fond de marfă cit mai bogat ; extin
derea formelor moderne de servire a cum
părătorilor : autoservirea, expunerea și
alegerea liberă a mărfurilor.
4. Creșterea productivității muncii cu 2,5
la sută, prin utilizarea rațională a forței
de muncă la nivelțil raioanelor, folosirea
mai bună a dotării existente pentru ușura
rea efortului fizic, reprofilarea unor uni
tăți în raport cu cererea de consum, extin
derea punctelor volante de vînzare, utiliza
rea eficientă a timpului de lucru, ridicarea
nivelului de pregătire profesională a lu
crătorilor.
5. Creșterea rentabilității întreprinderii
șl depășirea planului de beneficii cu 1 mi
lion lei, prin reducerea cheltuielilor de
circulație la 1 000 lei desfacere cu 1,5 la
sută față de plan, accelerarea cu 2 zile,
față de sarcinile planificate, a vitezei de
circulație a mărfurilor.
6. Depășirea planului de valorificare a
ambalajelor și materialelor recuperabile cu
7 la sută, din care cu 8 Ia sută la hîrtie
și cartoane, 4 la sută la materiale textile
și 6 la sută la polietilenă, prin creșterea

cu 50 Ia sută a punctelor de colectare și
dotarea tuturor unităților cu mașini pentru
balotat hîrtie. Aplicînd inițiativa „Contul
de economii al grupei sindicale" in toate
unitățile vom obține o economie de cel
puțin 1 500 lei pe un lucrător.
7. Apărarea integrității avutului obștesc
și eliminarea pagubelor materiale prin în
tărirea vigilenței la fiecare loc de muncă,
întărirea exigenței In recepționarea can
titativă și calitativă a mărfurilor, cunoaște
rea și aplicarea corectă a actelor normative,
întărirea activității de îndrumare și control
pentru prevenirea pagubelor, urmărirea
efectuării inventarierii gestiunilor și valo
rificării lor în termen.
Vom acționa pentru creșterea nivelului
de conștiință socialistă și al pregătirii pro
fesionale a întregului personal muncitor în
scopul formării și consolidării unei atitudini
demne, corecte și civilizate față de cum
părători, extinderea unor metode și iniția
tive înaintate de muncă, a brigăzilor de
bună servire, respectarea regulilor generale
de comerț, intensificarea muncii politicoideologice și cultural-educative de masă.
Ferm convinși că prin munca mereu
sporită, de înaltă calitate și eficiență, a
fiecăruia și a tuturor crește contribuția
noastră Ia dezvoltarea economiei naționale,
sîntem hotărîți să realizăm în mod exem
plar sarcinile ce ne revin din planul unic
de dezvoltare economică și socială a Româ
niei pe anul 1987 și angajamentele asumate
în întrecerea socialistă.
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Schela de foraj Comănești, județul Bacău, către toate schelele
de foraj din industria petrolului și gazelor
Animați de hotărîrile istorice ale Con
gresului al XIII-lea al Partidului Comunist
Român, de prețioasele indicații și îndem
nuri adresate de secretarul general al
Partidului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la cel de-al III-lea Con
gres al oamenilor muncii, pentru obținerea
unei înalte calități și eficiente economice
în toate domeniile de activitate, în anul
1986 oamenii muncii de la Schela de foraj
Comănești au depășit cu 5,4 la sută planul
producției fizice, au predat suplimentar 10
sonde la schelele de producție, au obținut
3 528 mii lei beneficii peste prevederi.
Exprimindu-și hotărîrea fermă de a ob
ține și în acest al doilea an al celui de-al
8-lea cincinal succese deosebite în muncă,
colectivul de oameni ai muncii al Schelei
de foraj Comănești adresează tuturor sche
lelor de foraj pentru țiței și gaze o înflă
cărată chemare la întrecere socialistă, an
gajîndu-se să realizeze următoarele obiec
tive :
1. Depășirea planului fizic la total foraj
cu 5 la sută, iar la forajul de cercetare
geologică cu 10 la sută, prin aplicarea unor
tehnologii moderne și folosirea eficientă a
instalațiilor de foraj și a bazei tehnicomateriale existente.
2. Terminarea și predarea In vederea ex
ploatării a 5 sonde peste prevederile de
plan, prin :
— creșterea vitezei de foraj cu 3 la sută
față de plan pe baza aplicării programului

de organizare, modernizare și optimizare a
procesului de producție ;
— urmărirea parametrilor regimului de
foraj prin stațiile Geofor din dotarea son
delor de mare adîncime ;
— creșterea productivității muncii cu cel
puțin 5 metri forați pe fiecare om al
muncii ;
— reducerea timpului de demontaj-transport-montaj cu cel puțin două zile pe fie
care instalație de foraj.
3. Reducerea prețului de cost pe metru
forat cu 10 lei, obținîndu-se o economie de
750 mii Iei fată de costurile planificate.
4. Realizarea unui beneficiu peste plan
de cel puțin 3 milioane Iei, prin :
— optimizarea și raționalizarea consumu
lui energetic la lucrările de foraj, reducînd consumurile planificate cu 100 mii
kWh ;
— generalizarea inițiativei „Contul de
economii al grupei sindicale" pe formații
de lucru, brigadă și schelă, realizînd o eco
nomie de peste 1 300 lei de fiecare om al
muncii ;
— colectarea materialelor recuperabile,
refolosibile si recondițlonarea pieselor de
schimb și subansamblelor în valoare de 1
milion lei peste prevederile de plan.

5. însușirea celei de-a doua meserii de
către 25 la sută din personalul schelei și
cuprinderea în cursurile de perfecționare
profesională a întregului personal munci
tor.
6. îmbunătățirea continuă a condițiilor de
muncă și viață a personalului muncitor
prin :
— asigurarea cu hrană caldă a oameni
lor muncii la sondele izolate de mare adîn
cime ;
— asigurarea condițiilor corespunzătoare
de cazare a celor ce lucrează la sondele
izolate.
7. Mobilizarea întregului personal pentru
efectuarea a cel puțin 15 000 ore muncă
patriotică pentru darea în folosință a obiec
tivelor sociale prevăzute în plan, buna
gospodărire și înfrumusețare a locurilor de
muncă.
Sub conducerea organizației de partid,
desfășurind o largă activitate politico-edu
cativă, tehnică și organizatorică. sîntem
hotărîți ca în anul 1987 să realizăm în cele
mai bune condiții prevederile de plan și
angajamentele asumate In întrecerea so
cialistă. pentru a ne aduce pe această cale
o contribuție cît mal mare la descoperirea
și punerea în valoare de noi structuri pe
troliere în zona noastră de activitate.
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Întreprinderea „Steaua Electrică" Fieni, județul Dîmbovița,
către toate întreprinderile industriale de echipamente
de automatizări, electrotehnică, electronică și tehnică de calcul
Acționînd cu devotament și înaltă răs
pundere patriotică pentru transpunerea in
viață a documentelor Congresului al XIIIlea al P.C.R., a indicațiilor și orientărilor
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, oamenii muncii
de la întreprinderea „Steaua Electrică"
Fieni, în frunte cu comuniștii, au obținut
importante realizări în îndeplinirea cu suc
ces a principalilor indicatori de plan in
anul 1986 : depășirea planului productieimarfă cu 33 milioane lei, a planului de ex
port cu 20 milioane lei, a producției de
lămpi electrice speciale cu 6,8 milioane
bucăți, In condițiile unei eficiente sporite
concretizate în depășirea planului de bene
ficii cu peste 13 milioane lei.
Prin măsurile de promovare largă a pro
gresului tehnic, în anul 1986 s-au realizat
208 produse noi, astfel incit ponderea pro
duselor la nivel mondial ridicat depășește
97,6 la sută.
Pe baza realizărilor obținute, animați de
dorința de a-și aduce o cît mai mare con
tribuție la progresul și prosperitatea pa
triei, colectivul de oameni ai muncii din în
treprindere, sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, adresează chemarea
la întrecere pe anul 1987 tuturor întreprin
derilor industriale de echipamente de
automatizări, electrotehnică, electronică și
tehnică de calcul, cu următoarele obiective:
1. Realizarea peste prevederile de plan a
unei producții-marfă în valoare de 20 mili
oane lei, asigurîndu-se astfel un fond su
plimentar de marfă destinat exportului.

2. Depășirea planului Ia producția netă
cu 8 milioane lei.
3. Realizarea peste plan a 4 milioane bu
căți lămpi electrice speciale destinate pieței
externe.
4. Sporirea productivității muncii cu 3 800
lei pe om al muncii, față de nivelul plani
ficat, pe baza introducerii progresului teh
nic, organizării superioare a producției și
a muncii, perfecționării pregătirii profesio
nale a întregului personal muncitor.
5. Asimilarea și introducerea în fabrica
ție, peste plan, a 42 produse noi și repro
iectate și a 8 tehnologii noi cu eficiență
sporită.
6. Pe baza programului de organizare su
perioară și modernizare a proceselor de
producție, vom acționa pentru creșterea
eficienței economice, care se va concretiza
în reducerea cu 7 lei și, respectiv, 4 Iei a
cheltuielilor totale și materiale planificate
la 1 000 lei producție-marfă și obținerea de
beneficii suplimentare în valoare de 4 mi
lioane lei,
7. Reducerea cu 100 tone combustibil con
vențional a consumurilor normate de com
bustibili și cu 30 MWh a consumurilor de
energie electrică.
8. Realizarea peste plan, prin autoutilare,
a unui număr de 14 utilaje specifice în va
loare de 4 milioane lei.
9. Recuperarea peste plan a 200 tone ma
teriale refolosibile și valorificarea integrală
a acestora în procesul de producție.
10. Definitivarea în anul 1987 a lucrări

lor din actuala etapă de dezvoltare a între
prinderii și punerea în funcțiune peste
plan a unei capacități de 500 mii bucăți
lămpi electrice speciale.
11. Organizarea de cursuri de perfecțio
nare a pregătirii profesionale în care vor fi
cuprinși 1 800 oameni ai muncii din între
prindere și policalificarea a 100 muncitori.
12. în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" se vor organiza și desfă
șura ample acțiuni de masă pentru dezvol
tarea creației tehnico-științifice proprii și
impulsionarea activității de invenții și ino
vații, asigurind, prin aplicarea acestora, o
eficiență de peste 4 milioane lei.
13. Modernizarea și extinderea gospodă
riei anexe a întreprinderii, îmbunătățirea
condițiilor de servire a mesei prin crearea
a două noi microcantine.
14. îmbunătățirea permanentă a condiții
lor de muncă și viață ale personalului mun
citor, prin asigurarea unul climat adecvat
de lucru în toate secțiile de fabricație, a
activității microcantinei, grădiniței și cămi
nului de nefamiliști.
Organizațiile de partid, de sindicat, de ti
neret, consiliul oamenilor muncii vor des
fășura o permanentă și susținută muncă
politico-educativă, contribuind astfel Ia
formarea unei înalte conștiințe socialiste a
oamenilor muncii, la implicarea lor plena
ră, cu întreaga răspundere, în înfăptuirea
exemplară a obiectivelor asumate în între
cerea socialistă.
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O îndatorire civică, o obligație de stringentă actualitate a fiecărui om al muncii

ACȚIUNI FERME, IMEDIATE PENTRU REDUCEREA
CONSUMURILOR DE ENERGIE Șl GAZE NATURALE
Inițiative, măsuri
luate în aceste zile
Producții suplimentare
de cărbune cu consumuri
reduse da energie
„în luna ianuarie am depășit consumul pla
nificat de energie electrică cu 3,5 milioane kWh.
echivalentul energiei necesare pentru trei zile
de producție — ne relatează ing. Emil Huidu,
directorul general al Combinatului minier Rovinari. E drept, această depășire este acoperită —
și intr-un anumit fel explicată — prin producția
suplimentară obținută în luna ianuarie, concre
tizată în 179 000 tone cărbune și un volum exca
vat și transportat de aproape 600 000 mc steril,
adică echivalentul a patru zile de producție.
Este bine știut că, în condițiile din această
iarnă, utilajele conducătoare și circuitele de
transport sînt mult mal solicitate. Dar chiar și
In această situație, stă în puterea noastră să fo
losim mai judicios energia electrică".
Din analizele făcute în aceste zile rezultă că
principala direcție de acțiune pentru încadrarea
și chiar pentru reducerea sub nivelul prevăzut
al consumului energetic o constituie eliminarea
funcționării în gol și încărcarea la capacitate a
excavatoarelor cu rotor, a circuitelor de căr
bune și de steril. De aceea, se acționează insis
tent pentru generalizarea experienței formațiilor
de lucru fruntașe de la Rovinari, astfel îneît
toate cele 33 echipaje de pe excavatoarele cu
rotor să realizeze indici intensivi superiori celor
prevăzuți. Pentru aceasta s-a trecut la verifi
carea tuturor instalațiilor electrice și a motoa
relor de acționare din fluxurile de excavare și
transport. Măsurile luate se răsfrîng și asupra
creșterii producției de cărbune. In prima săptămînă din luna februarie s-a realizat o producție
suplimentară de 9 000 tone lignit, în condițiile
diminuării simțitoare a consumului de energie
electrică. (Dumitru Prună).

Valoarea spiritului
de inițiativă
La sfîrșîtul lunii ianuarie. Combinatul side
rurgic din Reșița înregistra o depășire a consu
mului de energie electrică de 454 MWh, canti
tate necesară funcționării sectoarelor productive
ale unității pe o perioadă de 12 ore. Legat de
acest aspect, ing. Pavel Zarcula, directorul ge
neral al combinatului, ne-a precizat : „Măsurile
adoptate in primele zile ale lunii februarie in
spiritul recentului decret vor determina și în
unitatea noastră diminuarea consumului din
sectoarele neproductive, astfel incit să se poată
asigura necesarul de energie șl gaze naturale
pentru sectoarele productive. în esență, măsu
rile se referă la : 1. Reducerea iluminatului în
birouri, vestiare, a iluminatului exterior din sta
țiile de pompare, stațiile electrice și folosirea cu
maximă eficiență a sectorizării iluniinatului în
spațiile productive, astfel că se va obține o di
minuare a consumului de energie electrică
cu 5 240 kWh in luna februarie ; 2. Reducerea
cantității de apă recirculată prin mărirea tem
peraturii la cuptoarele din laminoare șl oțelărie, ceea ce conduce la o economie de
6 500 kWh pe lună ; 3. Eliminarea mersului în
gol al motoarelor de acționare la liniile de la
minate fine și mijlocii (la staționări mai mari de
15 minute), care are ca efect o reducere a con
sumului lunar cu 5 000 kWh ; 4. Reglarea pro
porției de aer-gaz la cuptoarele din secțiile la
minoare și la laminorul degrosisor și de semi
fabricate, ceea ce va asigura diminuarea consu
mului de gaz metan cu 4 000 mc pe lună.
însumate, măsurile adoptate vor determina
reducerea cu 30 la sută a consumului de energie
electrică și de gaz metan din sectoarele nepro
ductive. Energia electrică economisită va fi su
ficientă In secția oțelărie pentru obținerea a
2 700 tone oțel sau la linia reversibilă pentru ob
ținerea a 6 000 metri liniari șină de cale ferată.
(I. D. Cucu).

De la depășiri, la economii
„în prima săptămînă a lunii februarie, între
prinderea „Textila" din Calafat a depășit con
sumul de energie electrică cu 17,72 MWh, cea
mai mare depășire a cotei repartizate înregistrîndu-se în ziua de 4 februarie cînd, față de o
cotă de 43.2 MWh. s-au consumat 48 MWh — ne
spune Niculina Nedelcu, inginerul-șef al între
prinderii. Cauzele acestei depășiri sînt multe,
inclusiv neglijența noastră, dar cea mai im
portantă este legată de faptul că, in această
zi, am lucrat pentru recuperarea unor rămineri
in urmă, îndeosebi la producția pentru export.
Conform graficului primit de la Centrala in
dustriei bumbacului, întreprinderea noastră a
fost programată, pentru data de 8 februarie,
cu revizii și reparații la instalațiile de trans
formare și distribuție a energiei electrice".
în vederea încadrării în cotele de energie
electrică alocate conform recentului decret al
Consiliului de Stat s-a trecut imediat Ia redu
cerea cu aproape 200 metri pătrați a suprafe-

teatre
G Teatrul Național (14 7171, sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18 ; (sala amfiteatru) : Intre
cinci și șapte — 18 ; (sala atelier) :
Idolul și Ion Anapoda — 18 ; (sala
studio-99) : Medalion liric
„Mihai
Eminescu" — 16,30
• Filarmonica
,.George
Enescu*
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de

Oouă obiective nemijlocit legate, urmărite prin Decretul
privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de
energie și gaze naturale

1. DIMINUAREA DRASTICĂ
A C0NSUMUHWR ENERGETICE
• Reducerea cu 20% a consumului de
energie electrică in guspudăriile populației
• Reducerea cu cel puțin 30% a consumului
de energie electrică si gaze naturale pentru
activititi neproductive
/ >

2. ASIGURAREA CONDIȚIILOR
PENTRU DESFĂȘURAREA NORMALĂj
•;'!>ACTIVITĂȚfePR|DUCțlV£ efjj
in toate unitățile economice, pentru realizarea neabătută
a programului de dezvoltare economico-socială a tării
țelor iluminate, îndeosebi Ia depozite șl sec
toare neproductive ; comasarea unui important
număr de birouri ; suspendarea funcționării
unor utilaje ce nu contribuie direct la realiza
rea producției. Printre acestea, este vorba de
un compresor pentru supraumidificare, trei
strunguri, o presă de 25 tone/forță, o mașină
combinată pentru tîmplărie și altele. Toate aceste măsuri, precum și altele luate de consi
liul oamenilor muncii vor conduce la economii
de aproape 6 MWh pe zi. (Nicolae Băbălău).

Atitudini da buni gospodari
Măsurile ferme, prompte și eficiente între
prinse pe tot teritoriul județului Călărași in
vederea respectării prevederilor din Decretul
Consiliului de Stat privind raționalizarea con
sumului de energie și gaze naturale au dus la
reducerea cu peste 29 la sută a energiei elec
trice în sectoarele neproductive și gospodăriile
populației. Iată ce ne-a declarat tovarășul Con
stantin Dumitrescu, prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean. în legătură cu modul
în care s-a acționat și se acționează pentru
încadrarea în cotele prevăzute la energia elec
trică :
— încă din primele ore de la apariția decre
tului Consiliului de Stat am întreprins măsuri
hotărîte, pe multiple planuri și în toate dome
niile de activitate. Astfel, în toate consiliile
populare din județ, consumul de energie elec
trică a ajuns la zero, prin folosirea în exclusi
vitate a luminii naturale. Aceleași măsuri au
fost luate și in școli, dispensare medicale, uni
tăți comerciale și de prestări servicii, care
și-au adaptat programele pentru a folosi numai
lumina zilei, fără însă să fie. stînjenită desfă
șurarea normală a activității. în unitățile eco
nomice care aparțin de consiliul popular jude
țean, toate activitățile auxiliare din ateliere de
reparații, de întreținere etc. au Ioc numai folosindu-se lumina naturală, iar acolo unde acest
lucru nu este totuși posibil, becurile au fost
înlocuite cu tuburi de neon cu putere mică și
amplasate foarte aproape de locul de muncă.
Prin diferite forme de informare în masă, am
adus la cunoștința tuturor locuitorilor satelor
că, în perioada 20 februarie — 20 martie, își
vor înceta activitatea cele 36 de mori din teri
toriul județului, pentru ca, pînă la această dată,
toți cei interesați să-și asigure necesarul pen
tru perioada respectivă. De asemenea, în ceea
ce privește măsurile pentru reducerea cu cel
puțin 20 la sută a consumului casnic de ener
gie electrică, s-a încheiat deja acțiunea de ci
tire a contoarelor la toate apartamentele și
locuințele particulare. Comisiile constituite încă
din prima zi de la apariția decretului au avut
totodată sarcina de a purta discuții cu fie

pian Grigori Sokolov (U.R.S.S.). Pro
gram : BEETHOVEN — 18
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Trenurile mele — 18 ; (sala Grădina
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 17
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tirzie — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : O
dragoste nebună, nebună,
nebună
— 18

care cetățean, cu gospodinele pentru a-I face
pe oameni să înțeleagă cit de important este
pentru noi toți să se reducă la minimum con
sumul casnic, în primul rînd pentru a nu stînjeni activitatea economică".
Toate aceste măsuri au condus la o reducere
zilnică a consumului de energie electrică în
instituții, unități ale consiliului popular jude
țean și a celui casnic cu 37,61 MWh. (Mihail
Dumitrescu).

Măsurile devin fapte
în județul Iași se desfășoară largi acțiuni de
reducere a consumurilor de energie și gaze na
turale, așa cum prevede recentul decret al
Consiliului de Stat. Prin dezbateri în adunările
organizațiilor de partid, de masă și obștești,
în cadrul grupelor sindicale, în asociațiile de
locatari și comitetele de cetățeni, pe străzi și
blocuri, prin discuții de la om la om, măsurile
recomandate se transformă în fapte. La între
prinderea metalurgică, spre exemplu, s-a trecut
chiar din ziua apariției decretului la schimba
rea programului întregului personal neproduc
tiv. Astfel, în nici un birou nu se mai folo
sește acum energie electrică pentru iluminat.
La fel. în toate magaziile interioare s-a secto
rizat iluminatul electric, instalîndu-se totodată
mai puține surse de lumină, dar și de puteri
mai mici sau utilizîndu-se tuburi fluorescente,
în exterior s-a redus și pe timp de noapte ilu
minatul.
„Ceea ce am făcut și vom face tn continuare
la uzină vom întreprinde fiecare din noi și
acasă — ne spune tovarășul Vasile Barb, se
cretarul comitetului de partid. Eu, bunăoară,
am și schimbat becurile din camere cu tuburi
fluorescente, folosind numai cîte unul singur
în fiecare cameră și nu le aprind decît dacă
am absolută nevoie. De asemenea, încă de la
începutul iernii nu mai folosesc frigiderul șl
nici aspiratorul".
La rîndul său, tovarășul Constantin Drăgan,
președintele asociației de locatari din piața
Unirii „etapa II" Iași, ne spune : „Așa cum s-a
discutat și la adunarea generală a locatarilor
din asociația noastră, am redus și vom căuta
încă să mai reducem la minimum iluminatul
holurilor și pe scările blocurilor, prin schimba
rea becurilor de puteri mari cu altele de puteri
mici, inclusiv de 20—15 wați. Dar așa cum
ne-am fixat în planul de măsuri pe anul în
curs vom insista ca imediat să se monteze
automate la scări, întrucît în asociația noastră,
cu toate măsurile luate, încă se mai cheltuie
multă energie electrică în zadar. Procedăm zil
nic la citirea contoarelor care indică consumul
de energie și de gaze de la scările blocurilor.
(Manole Corcaci).

© Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Rîs și plins — 18
• Teatrul Giulești (sala Giulești,
18 04 85): Visul unei nopți de iarnă — 18
G Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy, 15 56 78) : Pompiliu de Pompadour — 18,30 ; (sala
Victoria, 50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11 ; Pe sub cetini, la izvoare —- 18
G Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Un
tînăr
printre
alții —
9 ;
Pinocchio — 15
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala

Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) :
Motanul încălțat — 15
G Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

cinema
© Sania albastră : FAVORIT (43 31 70)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VICTORIA
(16 28 79)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,

La nivelul exigențelor noii revoluții agrare
Sintem Ia Topolovățu Mare, în
adunarea generală a cooperatorilor.
A cooperatorilor care ah primit de
trei ori titlul de „Erou al Noii
Revoluții Agrare", intr-un singur an
— 1986 — pentru producțiile mari
de grîu (8 896 kilograme la hectar),
de orz (9 530 kilograme la hectar),
de porumb (23 711 kilograme știuleți
la hectar). Cooperatorii de aici au
obținut producții mari și la sfecla de
zahăr — 85 650 de kilograme la hec
tar, O producție mare au obținut și la
soia : 4 376 kilograme la hectar pe
1 004 hectare. Exact : toate aceste
producții s-au obținut aici pe mari
suprafețe. Și o precizare : respecti
vele suprafețe nu sint irigate.
Ascultăm substanțiala dare de
seamă care expune și explică me
todic aceste cifre. Sint cifre cu care
nu sintem încă pe deplin obișnuiți
(in fond, nici nu sînt doi sau trei
ani de cînd jumătatea acestor valori
ni se părea a reprezenta producții
mari, oricum, onorabile). Ascultăm
și privim în jur. Sala, făcînd parte
din sediul cooperativei, e, ca întreaga
clădire, elegantă. Toate sînt aici
impozante : sediile fermelor, con
strucțiile zootehnice, alte construc
ții, satele, casele, drumurile ; sînt
ani buni de cînd cooperativa și-a
situat producțiile, deci și veniturile,
mult peste ceea ce se obținea in
mod obișnuit în alte cooperative.
Iar acest fapt și-a spus foarte re
pede cuvîntul în starea ei mate
rială. Ascultăm deci darea de seamă
și ceva din tonul ei, din conținutul
noțiunilor și ideilor pe care le
vehiculează sună altfel decît Ia
multe alte adunări generale coope
ratiste la care am participat în
ultimii ani. Altfel ; dar cum 7 Aici
nu se expun doar niște realizări.
Ele sînt in profunzime analizate.
Iar explicațiile sună ca niște legi
ale muncii de azi din agricultură, ca
niște imperative deslușite dintr-o
experiență avansată, demnă de cel
mai mare interes. De pildă : „Ca
să obținem aproape 9 000 de kilo
grame de griu de pe fiecare hectar,
am semănat după cele mai bune
premergătoare, pentru că numai
aceasta ne asigură fertilitatea natu
rală, am pregătit un bun pat ger

minativ, pentru eă numai așa
pot avea semințele condiții op
time de răsărire uniformă..." Sau :
„Am respectat întru totul tehnolo
giile stabilite în programul fiecărei
campanii și potrivit experienței al
tor ani și experimentărilor făcute
cu specialiștii Institutului agrono
mic din Timișoara. Pentru că știm
din greșelile altor ani că orice
abatere sau omisiune tehnologică
poate vămui recolta".
Observațiile critice sînt șl ele
înglobate, integrate în aceste expli
cații analitice, concrete. O dare de
seamă, care nu e o simplă expunere

La C.A.P.
Topolovățu Mare,
județul Timiș
de bilanțuri și proiecte, ci mult
mai mult : o matură meditație asu
pra înțelesurilor fiecărui amănunt
din munca harnică a sutelor de co
operatori, asupra normelor de com
portament în activitatea viitoare.
Iar planul de măsuri... ei, bine,
planul de măsuri este cu adevărat
ceea ce se cheamă un program com
plex. Nici un singur amănunt
tehnologic, administrativ sau orga
nizatoric nu este omis. Acțiuni,
mijloace, forțe umane și tehnice,
metode, răspunderi, pe unitate, pe
fermă, pe om, sînt clar desfășurate
în așa fel incit nimeni să nu se
poată afla vreodată în situația de a
nu fi știut ce are de făcut. Și
pentru ca cifrele Înscrise in plan,
ca și cele din angajament privitoare
la nivelurile producțiilor pe 1987 să
poată avea necesara garanție a rea
lizării, indiferent de condițiile, op
time sau vitrege, pe care le va oferi
clima din acest an. Un punct care
ni s-a părut esențial : starea de dis
ciplină va fi analizată, din trei in
trei luni, în adunările generale.
Termenul .de disciplină a muncii nu
revine prea des, dar atunci cînd e
pronunțat este Însoțit de ideea

măsurilor, a răspunderii șl conse
cințelor materiale directe pentru cel
vinovat.
Exact in același spirit de lucru
aplicat, riguros, exigent, au avut loc
și discuțiile. Concise, la obiect. Iată
cîteva idei notate sumar : „Chiar și
atunci cînd am avut greutăți mari
n-am făcut și nu trebuie să facem
rabat niciodată la calitatea lucrări
lor. De aceea am și acționat ca să
asigurăm o bună reparație și pregă
tire a utilajelor. Toate vor lucra în
agregate complexe. Am Întocmit
tehnologii și scheme noi de acțiune
pentru toate culturile și formațiile
de lucru, pentru tot anul" (ing. I.
Albu). „Tot ce am făcut și tot ce
facem se înscrie intr-o regulă de
bază ; nici o abatere de la disci
plină" (Iosif Jurj, șef de fermă).
„Nu sînt de mult aici. Cind a venit,
am găsit totul pus la punct în
ferma zootehnică de la Șuștra.
Așa că n-am avut, ca inginer, difi
cultăți. Singura noastră problemă
este să ne păstrăm permanent la
acest ridicat nivel de exigență și
corectitudine, Lucrăm acum la o
mai exactă dozare a rațiilor
de furajare...' (ing. Petre Velcereanu).
Starea de bună ordine șl disci
plină este aici o realitate. Disciplina
tehnologică, disciplina de program,
disciplina în toate accepțiile ei este
tratată ca un lucru firesc, de la
sine înțeles. Tehnologiile cele mai
noi, organizarea riguroasă, disci
plina — iată triunghiul metodic prin
care cooperativa a parcurs, in ulti
mii ani, drumul către o agricultură
cu adevărat intensivă, cu adevărat
eficientă.
Ascultînd, In adunare, textul
Chemării la Întrecerea lansată de
cooperativa din Topolovățu Mare
către toți cooperatorii din țară, ne
gîndeam la toate cele de mai sus și
ne spuneam cit de ridicată și de
abordabilă este totuși ștacheta pe
care au înălțat-o, în «oua revoluție
agrară, oamenii ogoarelor noastre.

Mihai CARANFI1
Cezar IOANA

corespondentul „Scinteil*

In locul justificărilor de altădată,
producții sporite pe măsura hărniciei
In cadrul recentei adunări gene
rale, cooperatorii din comuna Tătărăștii de Sus, județul Teleorman, au
analizat cu răspundere mersul tre
burilor unității din care fac parte,
și-au spus răspicat cuvîntul față de
o serie de neajunsuri ce mal persis
tă în activitate, adoptînd deciziile
cele mai potrivite pentru înfăptuirea
sarcinilor ce le revin în acest an.
Dar înainte de a prezenta secvențe
de la adunare, vom preciza că aceas
tă unitate este situată în nordul ju
dețului, într-o zonă cu pămint in
care predomină solurile brun-roșcate
de pădure, întreaga suprafață de
3 150 hectare cultivîndu-se în condiții
de neirigare. Ar mai fi de consemnat
și faptul că în urmă cu cîțiva ani
unitatea se înscria mai mereu cu
producții slabe, cu rezultate ne
satisfăcătoare. Alegerea în fruntea
cooperativei a unor cadre de condu
cere destoinice, statornicirea unui
stil de muncă bazat pe colaborarea
strînsă dintre specialiști și membrii
cooperatori, elaborarea unor progra
me de dezvoltare echilibrată, armo
nioasă care să asigure valorificarea
maximă a resurselor existente — sînt
tot atîția factori ce au determinat
progresele așteptate.
Desigur, multe sînt cifrele șl re
zultatele ce pot ilustra convingător
schimbarea radicală care a survenit
în activitatea cooperativei și toate
vorbesc despre priceperea și pasiu
nea specialiștilor, despre hărnicia
cooperatorilor șl mecanizatorilor.
S-au înregistrat în anul trecut re
zultate bune. îndeosebi la porumb șl
floarea-soarelui, în legumicultură și
In zootehnie, obținîndu-se practic
importante sporuri de producție în
condițiile diminuării cheltuielilor.
Așa a fost posibil ca valoarea unei
norme convenționale să crească, de
pildă, față de 1983, cu 18,6 lei. în
analiza de bilanț însă cooperatorii au
raportat aceste realizări la produc
țiile obținute de unitățile agricole
fruntașe. în acest context fiecare
vorbitor a apreciat că realizările din

1986, multe dintre ele meritorii, sînt
departe de marile posibilități de care
dispune această cooperativă teleormăneană. De fapt, tonul exigent,
realist a fost dat de darea de seamă
în care, după ce s-au trecut succint
în revistă rezultatele bune, s-a in
sistat pe larg, critic și autocritic, asupra propriilor neajunsuri, cu ac
cent pe găsirea grabnică a căilor
concrete de înlăturare a acestora. Pe
bază de calcule economice s-au scos
In evidență diferențele mari de pro
ducții obținute pe sole vecine, dife-

(Urmare din pag. I)

răspunsuri principiale, generale, le
gate de elaborarea unor acte norma
tive, dar prea puține concrete, funda
mentate, vizînd perfecționarea acti
vității efective de conducere. Ceea ce
explică, în bună măsură, atît o anu
mită rămînere în urmă in domeniul
conducerii, criticată de secretarul ge
neral al partidului, cit, mai ales, ne
cesitatea ca aplicarea metodelor știin
țifice de conducere să pornească de
la acest nivel, ca acest nivel să fie
cu adevărat modelul de urmat de
toate unitățile ce aparțin de cen
trala sau ministerul respectiv.
A treia cerință, nu ultima ca Im
portanță, o constituie climatul creai
de organele și organizațiile de partid,
de consiliile oamenilor muncii pen
tru cunoașterea și aplicarea meto
delor moderne. Or, ce se întimplă în
realitate ? Pe această temă se
Vorbește mult și se face puțin. Apre
cierea tovarășului Nicolae Ceaușescu
In cadrul Plenarei C.C. al P.C.R. din
decembrie 1986, că „rămînerea în
urmă in domeniul conducerii, plani
ficării și organizării muncii este, do
fapt, un rezultat al unei anumite rămîneri în urmă în domeniul activită
ții politico-educative, ideologice, de
ridicare a nivelului de cunoștințe ge

în care au fost prezentate peste 250
de comunicări vizînd perfecționarea
activității în acest domeniu. Nu pu
nem în discuție reușitele sau nereu
șitele acestui simpozion. Dar faptul
că el s-a desfășurat într-un cerc
restrins, fără a comunica, fie
și printr-o sinteză bibliografică,
cu masa importantă a celor in
teresați să acumuleze cunoștințe
în acest domeniu, limitează mult
posibilitatea lui de a-și finaliza
scopul propus, și anume de a con
tribui la perfecționarea conducerii și
organizării unităților economice.
A doua cerință se referă la nece
sitatea ca eșaloanele superioare În
treprinderilor — centralele industria
le și ministerele — să propună ele
insele metodele de conducere ex
perimentate în propria activitate și
să acționeze pentru generalizarea lor.
Dacă s-ar adresa centralelor și mi
nisterelor, celorlalte organe de sinte
ză o asemenea întrebare : „Ce me
tode de conducere, experimentate și
aplicate la nivelul dv. de acțiune,
le-ați făcut cunoscute și le-ați ge
neralizat și în cadrul unităților 7"
s-ar primi mai mult ca sigur multe

MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• -Scrisoare de dragoste : STUDIO
(59 53 15)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Intîlnire In Atlantic î
LUMINA
(14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
• Domnișoara Aurica ; BUZEȘTI
(50 43 58) — 14.30; 16,30; 18,30
• Misterele Bucureștilor s DACIA
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 1$, LIRA

La C.A.P.
Tătărăștii de Sus,
județul Teleorman
rențe care atestă modul cum au
muncit mecanizatorii și cooperatorii
din ferme și echipe. Dintre numeroa
sele exemple comparative date în acest sens am reținut pe cel de la
ferma nr. 1, unde pe o solă cultivată
cu floarea-soarelui s-au realizat în
medie 4 000 kg, în timp ce alături,
pe o altă tarla, recolta nu a depășit
2 000 kg. Și la porumb există dife
rențe de circa 3 000—4 000 kg la hec
tar chiar în cadrul aceleiași ferme.
Analizîndu-se astfel munca, pe fie
care verigă tehnologică, s-au stabi
lit cauzele subiective care au dimi
nuat volumul recoltelor obținute :
pregătirea necorespunzătoare a patu
lui germinativ pentru cerealele păioase, nerespectarea pe unele supra
fețe a densității optime stabilite, întîrzierea recoltării. în cuvîntul lor
mecanizatorii Lucian Dragomir șl
Ion Vîlcu, cooperatorii Marin Calu
și Florea Tufega au cerut consiliu
lui de conducere să acționeze cu mai
multă fermitate pentru aplicarea în
fiecare caz a măsurilor stabilite prin
actele normative ce reglementează
activitatea în agricultură.

(317171) — 15; 17; 19, COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Toate plnzele sus J FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Anna Karenina :
LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,15; 18,30
• Pacea — victorie a rațiunii î CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,15
• Ali-Baba șl cel 40 de hoți : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18, AURO
RA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18
• S-a pierdut un concurent — 8,45;

Din intervențiile celorlalți vorbi
tori, între care șeful secției de me
canizare Radu Vîlcu, tehnicianul Au
rel Doncescu, șefa de fermă Rodica Vișan, s-a desprins și faptul că
marele cîștig pe care l-au dobîndit
cooperatorii din Tătărăștii de Sus
nu este numai cel materializat in
sporurile de producții obținute, cl șt
pe plan moral. Cooperatorii au la ora
actuală încredere deplină în forțele
și puterea lor, au convingerea că
prin muncă pot. produce mai mult.
Fe această încredere se bazează de
altfel și angajamentele pe care ei
le-au luat In adunarea generală.
Pentru realizarea exemplară a aces
tora, partieipanții la dezbateri au fă
cut un mare număr de propuneri care
au îmbogățit programul de dezvolta
re în perspectivă a cooperativei.
Mergîndu-se pe linia punerii în va
loare a tuturor resurselor de care
dispun, s-au stabilit măsuri concrete
pentru readucerea tn circuitul agricol
a 80 hectare de pămînt, extinderea
lucrărilor speciale de ridicare a fer
tilității solului, administrarea de în
grășăminte organice pe alte 100 hec
tare, forarea de noi puțuri prin care
apa să fie captată și dusă la rădă
cinile plantelor, gravitațional, pe
aproape 250 hectare. De asemenea,
s-a propus continuarea acțiunilor
privind
modernizarea
sectorului
zootehnic și înființarea unei lucerniere noi pentru a se realiza pro
ducții sporite de fin necesare pe
perioada de stabulațîe a animalelor.
în acest fel, adunarea generală a
cooperatorilor din Tătărăștii de Sus
s-a desfășurat intr-un climat de înal
tă responsabilitate, gospodarii de aici
exprimindu-și hotărîrea fermă de a
Înscrie tn viitor rezultatele muncii
lor pe coordonate superioare de efi
ciență, la nivelul obiectivelor noii
revoluții agrare.

Stan ȘTEFAN

corespondentul „Scînteii*

nerale", reprezintă esența-esențelor,

punctul de la care trebuie pornit.
Faptul că in prezent nu există in
economia noastră probleme care să
nu poată fi soluționate, cum s-a
subliniat la Plenara Comitetului Cen
tral al partidului, atunci cînd fie
care cadru de conducere acționează
cu competență, cu răspundere și pa
siune revoluționară, ceea ce înseam
nă că nu există cauze obiective de
natură să împiedice asemenea solu
ționări, reprezintă șt pentru organe
le și organizațiile de partid o uni
tate de măsură a muncii lor în acest
domeniu, pentru ca, printr-o intensă
activitate politico-organizatorică, per
fecționarea conducerii să se trans
forme cu adevărat dintr-o cerință
abstractă într-o necesitate obiectivă
In fiecare întreprindere.
Pe aceste temelii solide — ca să
reafirmăm o concluzie unanim accep
tată de specialiștii din acest dome
niu — conducerea poate deveni un
vector principal al dezvoltării eco
nomice, motorul ei. Și economia ro
mânească are nevoie în etapa actua
lă, mai mult ca oricînd, ca toate „mo
toarele conducerii" să funcționeze in
tensiv și calitativ.

10,45; 12,45, Oliver Twist — 14,45; 17;
19,15 : DOINA (16 35 38)
• Program special pentru copil —
9; 11; 13, Aripi spre soare — 15 ; 17 ;
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
• Nava
extraterestră :
DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Apașii : GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Atenție
la Pană de Vultur t
PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Acțiunea
Tonolino :
VOLGA
• Muzica și
filmul :
POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 19
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Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam
Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
doresc să vă adresez cele mai calde felicitări.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-vietnameze se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al
cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii in întreaga lume.
Vă urez, stimate tovarășe Truong Chinh, multă sănătate și fericire, pre
cum și noi succese în activitatea de mare răspundere pe care o desfășurați
pentru progresul și bunăstarea poporului vietnamez prieten.

-..

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

.

•

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Foarte sensibil la mesajul de felicitare pe care mi l-ați adresat cu pri

Schimb de mesaje la nivel înalt
romăno-inrdanian
AMMAN 9 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, au fost transmise regelui
Hussein Ibn Talal al Iordaniei un
cald salut, urări de sănătate și fe
ricire personală, iar poporului iorda
nian — urări de succese și prosperi
tate.
Mulțumind, suveranul hașemit a
rugat să se transmită președintelui

ORIENTUL MIJLOCIU

Republicii Socialiste România un
cald salut de prietenie, sentimentele
sale de profundă stimă și gratitudi
ne, împreună cu cele mai bune urări
iar
de sănătate și putere de muncă,
i
poporului român — urări de succese
și fericire.
Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către suveranul
hașemit a ambasadorului României
în Iordania. Teodor Coman.

lejul celei de^a XX-a aniversări a Zilei eliberării naționale, întregul popor

togolez, partidul său de avangardă „Adunarea Poporului Togolez" și
guvernul mi se alătură pentru a vă adresa cele mai vii mulțumiri.
Folosim această fericită ocazie pentru a reafirma atașamentul nostru
la cauza păcii ca o condiție pentru dezvoltarea armonioasă a relațiilor între
națiuni și cooperarea activă între popoare.
Dorim să se dezvolte tot mai mult relațiile de prietenie care unesc atît
de fericit țările noastre. în interesul popoarelor togolez și român.
Primiți, vă rog, sentimentele noastre de profundă mulțumire și asigu
rările celei mai înalte considerațiuni.

General GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Adunării Poporului Togolez,
Președintele Republicii Togoleze

Cronica

zilei

Tovarășul Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru al guvernului, a pri
mit, luni, pe Abdel Ahmed Zaher,
“ '
președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Repu
blica Arabă Egipt. Au fost
‘
evidențiate bunele relații de prietenie și
colaborare statornicite între țările
noastre, relații care cunosc o conti
nuă dezvoltare în spiritul înțelege
rilor convenite la cel mai înalt nivel.
A fost exprimată dorința amplifică
rii în continuare a conlucrării econo
mice româno-egiptene și relevate noi
căi și modalități pentru lărgirea
•chimburilor reciproce de mărfuri.
★
In cursul vizitei în țara noastră,
oaspetele egiptean a avut convorbiri

tv
20,08 Telejurnal
20,15 viața economică
20,25 Teatru TV (color). „Othello" de
William Shakespeare. Producție a
televiziunii engleze BBC. (Partea
a H-a)
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 10 februarie, ora 20 — 13 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va fi
relativ caldă.
Cerul va fi mal mult
noros. Vor cădea ploi locale, exeeptlnd
sud-estul țării, unde vor fi izolate. în
regiunile nordice. Izolat, precipitațiile
pot fi șl sub formă de lapovlță șl nin
soare. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu unele Intensificări pină la
50 km/h In vestul țârii. Temperaturile
minime vor fi cuprinse. In general, In
tre minus 6 șl plus 4 grade, iar cele
maxime intre
zero șl 10 grade. La
Începutul Intervalului, Izolat,
se va
produce polei. In București : Vremea
va fl relativ caldă, cu cerul mal mult
noros. Temporar va ploua slab. Vîntul
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus
1 și plus 3 grade, iar cele maxime în
tre plus 4 șl plus 8 grade.

cu tovarășul Paul Niculescu, pre
ședintele Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Producție, Achiziții și
Desfacere a Mărfurilor — CENTROCOOP. A fost analizat stadiul rela
țiilor de colaborare dintre cele două
organizații și au fost stabilite noi
măsuri pentru intensificarea schim
bului de mărfuri, colaborării econo
mice, a schimbului de experiență și
conlucrării pe planul mișcării coope
ratiste internaționale.

INFORMAȚII SPORTIVE
• In ultima zi a concursului in
ternațional de înot de la Bonn
proba de 50 m liber a fost ciștigată
de Tamara Costache, care cu timpul
de 24**94/100 a realizat cea mai bună
performanță mondială în bazin de
25 m.
® In cadrul concursului lnternațional de atletism desfășurat în sală
la Budapesta, Doina Melinte a
terminat învingătoare în cursa de
800 m (in 1*59“).
• Proba feminină de aruncare a
greutății din cadrul concursului in
ternațional atletic de sală de la So
fia a fost ciștigată de tinăra sportivă
româncă Livia Meheș, cu 19,25 m.
• In finala turneului internațio
nal de fotbal de la Cannes, echipa
vest-germană Eintracht Frankfurt
pe Main a întrecut cu scorul de 3—1
(1—0) selecționata olimpică română,
iar în partida pentru locul trei, for
mația A.S. Cannes a învins cu 2—1
(0—1) pe Monaco.
• In Sala sporturilor din Oradea,
în prezența a peste 2 500 de specta
tori a avut loc meciul internațional
de handbal masculin dintre formați
ile Constructorul din localitate și
reprezentativa Japoniei. Partida s-a
încheiat cu victoria formației Japo
niei la scorul de 24—23 (15—13). Re
prezentativa de handbal a Japoniei '
efectuează în continuare un turneu
de pregătire în țara noastră.
O Intr-un meci contînd pentru
grupa a 5-a a preliminariilor cam
pionatului european de fotbal, la
Nicosia : Ungaria — Cipru 1—0 (0—0).

pentru oprirea cursei înarmărilor
Pentru crearea unor zone libere de arma atomică
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BERLIN 9 (Agerpres). — Secre
tarul general al Internaționalei So
cialiste, Pentti Vaananen; a decla
rat că negocierile de la Geneva
dintre Uniunea Sovietică și Statele
Unite în problemele dezarmării și
armelor spațiale trebuie să conti
nue. Intr-un interviu publicat in
ziarul „Neues Deutschland" el a

apreciat că acordurile regionale sînt
foarte importante deoarece ele con- l
stituie un domeniu în care statele ?
mici pot să contribuie la rezolvarea I
unor probleme globale. In context,
el și-a exprimat sprijinul pentru
înființarea de zone libere de arma
nucleară.

Inițiativă a tineretului danez
COPENHAGA 9 (Agerpres). , —
Un grup de activiști ai organiza
ției antirăzboinice daneze ..Tine
retul pentru pace" a inițiat un tur
neu prin Danemarca în cursul că
ruia vor mobiliza populația la lupta
pentru interzicerea experiențelor

cu armele nucleare. Intr-un inter
viu acordat ziarului „Fredsavisen",
participanții la această acțiune au
relevat că Danemarca trebuie să
militeze peptru încetarea experiențelor nucleare ale Statelor Unite.

BEIRUT 9 (Agerpres). — Forțe ale
marinei militare israeliene au cap
turat în apele teritoriale ale Liba
nului o navă de pasageri care se în
drepta dinspre Cipru spre un port
libanez. Pasagerii aflați la bordul na
vei au fost puși sub pază militară,
anunță agenția T.A.S.S.
TUNIS 9 (Agerpres). — Intr-un co
municat dat publicității de agenția
palestiniană W.A.F.A. la Tunis, Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei a avertizat Israelul in legătură
cu consecințele actului comis de ma
rina israeliană împotriva unei nave
ce transporta alimente, produse far
maceutice și materiale de construcție
pentru taberele de refugiați palesti
nieni din Liban.
RIAD 9 (Agerpres). — Arabia Saută își reafirmă sprijinul pentru
eforturile depuse în direcția încetării
luptelor în perimetrul taberelor de
refugiați palestinieni din Liban.
Autoritățile saudite vor sprijini ac
țiunile menite să ducă la ridicarea
asediului impus împotriva acestora
de milițiile „Amal*f, informează agenția W.A.F.A., citată de M.E.N.
Noi acte de represiune ale forțelor
israeliene au fost înregistrate in teri
toriile arabe ocupate. Agenția A.P.S.
transmite că militarii israelieni au
izolat tabăra de refugiați palesti
nieni Balata, situată în apropierea
orașului Nablus, de pe malul, vestic
al Iordanului. Forțele de ocupație au
întreprins această măsură după
participarea localnicilor la demon
strații de protest împotriva continuă
rii ocupației.
(Agerpres)

întrebare privind intenția actualei Z
administrații de a pune în aplicare 1
planul de amplasare în Cosmos a
primei serii din cadrul sistemului
S.D.I., el a subliniat : „Nu cred că
în general ne este necesară ampla
sarea acestui sistem. în orice caz,
în etapa actuală, aceasta ar consti
tui o eroare gravă".

Reuniune antinucleară în Noua Zeelanda
WELLINGTON 9 (Agerpres). —
In orașul Auckland, din Noua
Zeelandă, s-au deschis lucrările
primei conferințe regionale desfă
șurate sub auspiciile organizației
„Medicii lumii pentru preintimpinarea războiului nuclear*1 — informea
ză agenția China Nouă. La această
reuniune, care va dura trei zile,

participă aproximativ 250 de delegați din țări ale Asiei și zona Păcificului. Intre ei — 35 de medici japonezi, care au venit la conferință
pentru a vorbi despre efectele exploziilor nucleare de la Hiroshima
și Nagasaki. La sfîrșitui anului
trecut au avut loc reuniuni similare în Europa și America de Sud.
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Povara datoriei externe frînează progresul
țărilor sarace
LIMA 9 (Agerpres). — La Lima
s-au incheiat lucrările unui simpo
zion internațional pe tema datoriei
externe și stabilității internaționale,
la care au luat parte specialiști din
țări ale Africii, Americii, Asiei și
Europei, transmite agenția T.A.S.S.
Participanții au condamnat actualele
condiții de acordare a împrumuturi
lor, care au dus la acumularea unor
datorii externe împovărătoare de
către țările în curs de dezvoltare.

precum și măsurile protecționiste
practicate de statele occidentale in
dustrializate în comerțul internațio
nal. S-a subliniat necesitatea opririi
cursei înarmărilor, care sustrage
imense resurse financiare ce ar pu
tea fi orientate spre înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare economicosocială. De asemenea, participanții
s-au pronunțat pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale.

continuă să se extindă
PARIS 9 (Agerpres). — Stăvilit
pentru cîtva timp de planul privind
angajarea tinerilor, numărul șome
rilor din Franța a crescut cu 5,5 la
sulă, ajungind, la sfîrșitui anului tre
cut, la 2 574 000, relevă revista
„L’Express" intr-un comentariu con
sacrat problemelor economice ale
țării. Printre categoriile cele mai afectate se află femeile, al căror număr
a crescut cu 17,6 la sută, precum și
cadrele și muncitorii calificați, în
rîndul cărora șomajul a sporit cu
11,5 la sută. Revista franceză men
ționează că o treime dintre șomeri
nu au găsit de lucru de peste un an.
BERLINUL OCCIDENTAL 9 (Agerpres). — La sfîrșitui lunii ianuarie, numărul celor lipsiți de lucru
din Berlinul occidental reprezenta
11,5 la sută din populația activă, a
comunicat Direcția pentru proble
mele muncii a orașului. Deosebit de
dificilă continuă să fie situația în
rîndurile tineretului.
OTTAWA 9 (Agerpres). — Rata
șomajului a crescut în Canada, în
luna ianuarie, la 9,7 la sută, cel mai
înalt nivel din august 1986, preci
zează cifrele statistice publicate la
Ottawa. Luna trecută, rindurile celor
aflați în căutarea unui loc de muncă
au crescut cu 162 000, totalul ajungînd la 1,342 milioane persoane.
S-a precizat că o creștere semnifi
cativă a șomajului canadian s-a în
registrat în ultima vreme în rîndul
femeilor de peste 25 de ani.
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Un imperativ stringent: TRECEREA DE LA DECLARAȚII

LA MASURI CONCRETE DE DEZARMARE
„Trebuie făcut totul pentru ca anul 1987 să fie un an în care
să se treacă hotărît de la declarații la fapte concrete de dezarmare!
România apreciază că este posibil ca, în 1987, să se ajungă la un
acord în problema rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa,
in mod deosebit considerăm că trebuie intensificată activitatea
pentru încetarea experiențelor nucleare - ca un prim pas pe calea
dezarmării, a eliminării pericolului nuclear”.

NICOLAE CEAUȘESCU
La Palatul Națiunilor din Geneva
au început săptămina trecută lucră

rile sesiunii de primăvară a Confe
rinței pentru dezarmare, organismul
de negocieri specializat al Organiza
ției Națiunilor Unite, din care fac
parte 40 de state, între care și Româ
nia. Pe ordinea de zi a sesiunii se
află înscrise probleme prioritare pri
vind încetarea cursei înarmărilor, în
deosebi a celor nucleare, interzicerea
totală a experiențelor nucleare, pre
venirea războiului nuclear, a cursei
Înarmărilor în spațiul extraatmosferic, acordarea de garanții de securita
te statelor neposesoare de arme nu
cleare, interzicerea armelor chimice,
radiolagice și altor arme de distru
gere în masă, precum și elaborarea
unui program global de dezarmare.
Aceste probleme vor face obiectul
examinării atît în cadrul ședințelor
plenare ale reuniunii, cit și in comi
tete speciale, grupe de lucru și alte
organe și forme de negociere ce vor
fi constituite.
Așa cum este știut, sesiunea con
ferinței a debutat în condițiile în
care situația internațională se men
ține deosebit de gravă și complexă :
continuă cursa înarmărilor, inclusiv
a înarmărilor nucleare; incâlcindu-se
interesele de pace și securitate ale
popoarelor, în Europa și în alte părți
ale lumii s-au amplasat noi rachete
nucleare și alte arme de distrugere
In masă, experiențele nucleare și ac
țiunile de militarizare în spațiul cos
mic nu au încetat ; norii amenință
tori ai unui război nuclear pustiitor
continuă să plutească la orizonturile
planetei.
Iată de ce, așa cum România so
cialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu
au arătat In repetate rinduri, oprirea
cursei înarmărilor, trecerea Ia dezar
mare, și în primul rind la dezarmare
nucleară, apărarea păcii și vieții po
poarelor constituie problema funda
mentală a epocii noastre. Este mal
necesar ca oricind. sublinia recent
președintele țării, ca popoarele lumii
să-și unească eforturile, să conlu
creze cit mai strîns pentru , a de
termina să se treacă în mod real la
goluționarea problemelor dezarmării,
îndeosebi nucleare.
Reflectînd tocmai ponderea cres-

cîndă a problematicii dezarmări! in
ansamblul preocupărilor Națiunilor
Unite, Adunarea Generală a O.N.U.
a adoptat peste 60 de rezoluții con
sacrate dezarmării, dintre care o pă
trime vizează direct activitatea or
ganismului de negocieri de la Ge
neva, In documentele menționate, ca
și în luările de poziție ale reprezen
tanților majorității statelor s-a evi
dențiat, o dată mai mult, necesitatea
intensificării activității tuturor orga
nismelor și conferințelor în dome
niul dezarmării, a activizării între
gului sistem de tratative existent.

pace. România fiind prima țară din
cadrul celor două blocuri militare
care a trecut efectiv la reducerea
efectivelor, armamentelor și cheltu
ielilor militare. Această inițiativă
a țării noastre, a președintelui
Nicolae Ceaușescu s-a bucurat de un
larg ecou pe plan internațional, con
stituind un exemplu concret și un
real îndemn și pentru alte state de
a trece de la simple vorbe, de la de
clarații de intenții, la fapte reale,
concrete, de pace șl dezarmare.
Avînd în vedere intensificarea
continuă a înarmărilor nucleare, pe-

pentru a se ajunge in final la' eliberarea totală a întregului continent
de armele nucleare.
Pornind de la consecințele nefaste
ale experiențelor nucleare, de la
efectele lor imprevizibile pentru me
diul înconjurător, de la faptul că ele
reprezintă o parte componentă a
cursei înarmărilor, un factor de spo
rire a neîncrederii și încordării, un
corolar al politicii de forță și de
amenințare cu forța. România s-a
pronunțat și se pronunță cu cea mai
mare fermitate pentru încetarea
imediată și interzicerea experimen
tării oricăror arme nucleare — ca
un prim pas în direcția realizării
dezarmării nucleare. Noua experien
ță nucleară efectuată în aceste zile
de S.U.A., în condițiile în care Uniu
nea Sovietică a anunțat că va fi
pusă în situația de a renunța la mo
ratoriul unilateral stabilit în vara
anului 1985, dacă administrația ame
ricană va continua să recurgă Ia ase
menea teste, vine să pună odată mai
mult în lumină necesitatea urgentă a
acestei măsuri. Țara noastră apre
ciază că această problemă tre
buie să ocupe încă de Ia această
sesiune un loc central în dezbate-

Sesiunea de primăvară a Conferinței de la Geneva
Un rol de cea mai mare importanță
revine, firește, în această privință.
Conferinței pentru dezarmare de la
Geneva, for multilateral de nego
cieri, de la care popoarele așteaptă
instaurarea unui spirit constructiv în
activitatea sa, trecerea la realizarea
unor acorduri corespunzătoare inte
reselor tuturor statelor, cerințelor
păcii și securității internaționale. De
cea mai mare importanță ar fi, în
aceasta privință, ca structurile de
negocieri ale conferinței să se axeze
pe temele prioritare ale dezarmării,
ca activitatea acestora să se bazeze
intr-o mai mare măsură pe rezolu
țiile Adunării Generale a O.N.U.,
care dau expresie voinței marii ma
jorități a statelor lumii.
Exemplul pozitiv oferit de Confe
rința pentru măsuri de încredere și
securitate și pentru dezarmare in
Europa de la Stockholm constituie o
dovadă în plus că este posibil să se
ajungă la înțelegeri dacă se dă do
vadă de voința politică necesară,
dacă se ține cont de punctele de ve
dere ale tuturor partenerilor, dacă se
pune mai presus de orice imperati
vul înfăptuirii unei lumi fără arme
și fără războaie.
In ce-I privește, poporul nostru,
prin votul său unanim exprimat în
cadrul referendumului de la 23 no
iembrie, a demonstrat o dată in plus
că este hotărît să lupte cu toate for
țele sale pentru dezarmare, pentru

ricolul bermanent pe care-1 reprezin
tă pentru omenire acumularea conti
nuă de astfel de arme, România a
susținut și susține necesitatea abordă
rii intr-un chip nou a problemelor
dezarmării, știut fiind că armele nu
întăresc în nici un fel capacitatea de
apărare a statelor și nici nu con
tribuie la întărirea securității lor, că
un război nuclear nu poate fi cîștigat
și nu ar însemna decît distrugerea
omenirii. In acest context, țara
noastră sprijină propunerile U.R.S.S.
privind lichidarea în mai multe
etape, pină în anul 2000, a întregu
lui arsenal nuclear, apreciind că
transpunerea lor în viață ar avea o
mare însemnătate pentru desfășura
rea întregii vieți internaționale.
Sarcini importante revin în această
privință Conferinței de la Geneva,
tot mai mult impunîndu-se necesita
tea ca problemele dezarmării nu
cleare să nu mai fie abordate ca
pină acum doar in termeni generali,
ci să devină obiect concret de trata
tive. în acest scop urmînd să fie
creat un cadru de negocieri bine
structurat, care să permită examina
rea sistematică a diverselor laturi
ale acestui mare imperativ al zilelor
noastre. In opinia României, reafir
mată puternic de președintele țării, o
atenție specială trebuie acordată
realizării. încă în acest an. a unui
acord privind eliminarea rachetelor
cu rază medie de acțiune din Europa,

Cu vin ta re a președintelui mozambican
MAPUTO 9 (Agerpres). — Aflat
într-o vizită de inspecție în provin
cia Gaza din sudul Mozambicului,
președintele acestei țări, Joaquim
Chissano, a reafirmat că, în actualele
condiții, se impune cu necesitate mo
bilizarea tuturor eforturilor poporu
lui in vederea dezvoltării economice,
în locul ajutorului străin trebuie să
ne bizuim pe noi înșine, pe mijloa
cele realizate numai prin munca
noastră — a subliniat președintele
Chissano. Relevînd că datoria exter-

nă a statului este de trei miliarde
dolari, șeful statului mozambican a
arătat că, de aceea, și importurile
sint puternic afectate.
In cadrul turneului de vizite prin
mai multe zone ale Mozambicului,
Joaquim Chissano a adresat che
marea ca întreaga populație să acțio
neze împreună cu guvernul în ve
derea îmbunătățirii economiei națio
nale — relatează agenția China
Nouă.

din America Centrală
CIUDAD DE GUATEMALA 9 (Agerpres). — In capitala Guatemalei
au început luni lucrările reuniunii
comune a miniștrilor de externe din
țările Pieței comune și omologilor lor
din America Centrală și din țările
membre ale „Grupului de la Con
tadora" și „Grupului de sprijin". In
discursul inaugural, președintele
Guatemalei, Vinicio Cerezo, a sub
liniat necesitatea soluționării nego
ciate a crizei din America Centra
lă și a cerut participanților să ac
ționeze pentru impulsionarea coope
rării economice dintre țările vesteuropene și statele din această re
giune a lumii.

MONTEVIDEO 9 (Agerpres). —
„Grupul de la Contadora" își va
continua eforturile vizînd reglemen-

tarea pașnică a situației din Ame
rica Centrală. Dacă se va manifesta
o voință politică fermă vor putea ti
găsite posibilități de ieșire din situa
ția de criză existentă în regiune — a
declarat ministrul Uruguayan de ex
terne, Enrique Iglesias. El a relevat,
totodată, necesitatea creării unui
„mecanism" vizînd menținerea păcii
și securității în această parte a lumii.

SAN SALVADOR 9 (Agerpres). —
Unitatea Națională a Oamenilor
Muncii Salvadorieni (U.N.T.S.), cea
mai importantă centrală sindicală din
Salvador, reunind 30 000 de persoane,
a insistat asupra necesității de a se
ajunge la o soluție politică pentru a
se pune capăt conflictului intern —
relatează agenția Prensa Latina.

IN LUMEA CAPITALULUI

Opoziție față de programul de militarizare
a Cosmosului
WASHINGTON 9 (Agerpres). —
Fostul secretar de stat al S.U.A.,
Cyrus Vance, și-a exprimat dez
acordul cu privire la intențiile Ad
ministrației S.U.A. de a pune în
aplicare programul „Inițiativa de
apărare strategică", cunoscut sub
numele de „războiul stelelor". In
tr-un interviu televizat, difuzat de
compania N.B.C., răspunzînd la o

Necesitatea sporirii eforturilor naționale
in vederea dezvoltării economice

rile Conferinței de la Geneva. O
mare importanță ar avea, de aseme
nea, convocarea unei conferințe in
ternaționale privind interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară, care
să discute ansamblul problemelor le
gate de această importantă chestiu
ne. pregătirea acesteia puțind să se
facă în cadrul organismului de la
Geneva. Fără îndoială, inscriindu-se
ca un deziderat major al actualității,
renunțarea la efectuarea de noi ex
periențe nucleare ar crea un climat
favorabil desfășurării în bune condi
ții a negocierilor in cadrul bi și mul
tilateral care au loc in problematica
dezarmării, de vitală însemnătate
pentru viitorul omenirii.
La ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. s-a evidențiat din
nou necesitatea intensificării de
către Conferința de la Geneva a ne
gocierilor îndreptate spre preveni
rea cursei înarmărilor, sub toate as
pectele sale, in spațiul extraatmosferic, proiectele și acțiunile în acest
sens mărind considerabil pericolul
unei catastrofe nucleare. In repetate
rinduri, țara noastră a arătat că este
necesar să se oprească orice acțiuni
de militarizare a spațiului cosmic, să
se treacă la convocarea, sub egida
Organizației Națiunilor Unite, a unei
conferințe internaționale care să
dezbată ansamblul acestor probleme
și la încheierea unui tratat privind

folosirea exclusiv In scopuri pașnice
a spațiului cosmic.
în cursul anului trecut, în cadrul
organismului de la Geneva s-au în
registrat o serie de progrese în ela
borarea proiectelor de articole ale
unei viitoare convenții internaționa
le privind interzicerea și eliminarea
definitivă a armamentelor chimice,
Proiectul de convenție urmărește
eradicarea acestei categorii de arme
de distrugere în masă, interzicerea
cercetării, producerii, perfecționării,
obținerii pe orice alte căi. stocării,
transferării și recurgerii la armele
chimice, precum și distrugerea stocu
rilor de astfel de arme și a instala
țiilor de producere a acestora. Ac
tuala sesiune poate contribui la de
finitivarea textului convenției, la de
pășirea divergențelor care se mai
mențin, la crearea condițiilor ca vii
torul document să nu afecteze în
nici un fel dezvoltarea industriei
chimice pașnice, potențialul tehnicoștiințific pe care fiecare țară îl are
în acest domeniu.
De asemenea, trebuie să se depună
eforturi în vederea definitivării pro
iectului de convenție privind inter
zicerea, producerea, stocarea și folo
sirea armelor radiologice.
Un obiectiv de seamă ce se află
în fața conferinței îl reprezintă și
începerea neintirzlată de negocieri
pentru reducerea substanțială a ar
mamentelor convenționale. Aborda
rea complexă a problemelor dezar
mării presupune tocmai trecerea, o
dată cu măsurile de dezarmare nu
cleară. la reducerea armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare
ale statelor cu 50 la sută pină. în
anul 2000.
în acest sens, o atenție deosebită
se impune a fi acordată tocmai impulsionării negocierilor pentru elaborarca in cadrul conferinței a Programului global de dezarmare, care
trebuie să prevadă măsuri atît în
domeniul dezarmării nucleare, cit și
al celei convenționale — ca o con
tribuție concretă la pregătirea celei
de-a treia sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate
dezarmării, programată să aibă loc
în 1088.
Profund atașată cauzei dezarmării,
România socialistă, in spiritul pozi
ției consecvente, al propunerilor și
inițiativelor de înaltă responsabilitate
ale președintelui Nicolae Ceaușescu
față de soarta păcii, a civilizației
umane, este hotărîtă să-și aducă în
treaga contribuție, împreună cu ce
lelalte state ale lumii, la dezbaterea
și negocierea unor măsuri reale, con
crete de dezarmare, in scopul înfăp
tuirii marelui deziderat al popoare
lor — înlăturarea primejdiei nuclea
re, asigurarea dezvoltării pașnice a
tuturor națiunilor.

Agențiile de presa 1
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HOTARÎRE. Consiliul Economic
< și Social (ECOSOC) al O.N.U.
■ a hotărît să includă pe ordinea de
* zi a primei sale sesiuni din acest
an, care va avea loc în luna mai,
| problema proclamării anului 1989
l ca „An internațional al alfabetiză
rii", Recomandările cu privire la
f această chestiune urmează să fie
I prezentate Adunării Generale a
O.N.U. în cursul celei de-a 42-a
, sesiuni. Hotărîrea a fost adoptată
la cererea unui amplu grup de țări
I nealiniate și socialiste.
I
CONSILIU. Guvernul Sudanului a anunțat formarea unui con■ siliu din nouă membri, însărcinat
_______
cu administrarea sudului țării. Au
1 fost desemnați, totodată, și guver| natorii a trei regiuni meridionale.
Consiliul de administrare a sudului
i țării — s-a precizat la Khartum —
I va fi un organism de tranziție al
puterii administrative, pină la con
vocarea unei conferințe care va
' decide sistemul general de guverI nare.
.
CONSTITUIRE. La Madrid s-au
încheiat lucrările Congresului de
I constituire a Partidului Muncitori
lor din Spania — Unitatea ComuI nistă. informează agenția E.F.E.
[ Santiago Carrillo a fost ales pre
ședinte al partidului, iar Adolfo
I Pinedo, secretar general. Partici
panții la congres au adoptat pro' gramul și statutul partidului,
I
COMUNICAT. După respingerea
I de către Frontul Național Democra1 tic a propunerii guvernamentale
privind extinderea peste termenul
de 60 de zile a acordului de înceI tare a focului, guvernul filipinez
a anunțat încheierea negocierilor
I cu F.N.D. — principala grupare de
opoziție din țară,
DECLARAȚIE. Federația Sindi|_ cală Mondială a dat publicității o

declarație, în care a condamnat
planurile privind organizarea manevrelor militare comune ameri
cano—sud-coreene „Team Spirit
’87“, transmite agenția A.C.T.C.
INVESTIȚIILE JAPONEZE în
Thailanda au înregistrat un salt în
1986, cind ele au atins 13,5 miliarde
bahti (519 milioane de dolari) față
de 2 miliarde bahti (79.9 milioane
dolari) în anul precedent. Această
situație se datorează creșterii substanțfale a valorii yenului, ceea ce
a determinat unele ramuri ale in
dustriei grele japoneze, între care
producția de automobile și de piese
de schimb, electronica și siderurgia, să-și reamplaseze bazele lor
de producție în alte țări.
COSMONAUȚII SOVIETICI Iuri
Romanenko și Alecsandr Laveikin
continuă lucrările pentru deconservarea aparaturii și sistemelor de
la bordul stației orbitale „MIR“.
Din datele transmise pe Pămint de
cosmonauțl rezultă că zborul cornplexului orbital pilotat „MIR“ de
curge normal. Cosmosnauții soviettci se simt bine.
DUNĂREA este complet înghe
țată in sectorul de la vărsarea Ti
sei și pină in localitatea Bacika
Palanka. Două spărgătoare de ghea
ță din Iugoslavia si patru din Un
garia sînt angajate in operațiunile
de spargere a gheții pe Dunăre,
informează agenția iugoslavă Tu
ning. Cotele apelor fluviului se
află în scădere.

UN AVION DE PASAGERI „AN26“ a fost doborît luni de o rachetă
în momentul în care decola de pe
aeroportul din orașul afgan Host. Ca
urmare a prăbușirii avionului, 30
de pasageri, inclusiv femei și copii,
și șase membri ai echipajului și-au
pierdut viața.
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Tensiune politică și socială
în creștere în Coreea de Sud
Mii și mii de manifestanți, studenți, muncitori, deputați ai opozi
ției, au demonstrat, la finele săptăminii trecute, pe străzile Seulului
și ale altor mari orașe sud-coreene
cu prilejul funeraliilor studentului
Park Chong Chil, asasinat de poli
ție la 20 ianuarie, ca urmare a tor
turilor sălbatice la care a fost su
pus în timpul interogatoriului. Pe
tot timpul demonstrațiilor, claxoa
nele automobilelor au sunat fără
întrerupere ca semn de protest îm
potriva politicii represive a regi
mului sud-coreean, iar activitatea
comercială a fost paralizată.
Asasinarea lui Park Chong Chil,
ca și procesul celor aproape 400 de
studenți arestați în cursul demon
strațiilor din octombrie trecut în
favoarea democrației arată cit de
„sincere" sînt în realitate promi
siunile guvernanților sud-coreeni
că vor reveni „treptat" la rînduieli
democratice. Kim Dae Jung, lider
al opoziției, a fost supus din nou
regimului de arest la domiciliu. 400
de polițiști au înconjurat si asediat
locuința politicianului sud-coreean,
care se pregătea să ia cuvîntul la o
mare adunare de protest împotriva
asasinării tînărului Park: In pofida
amenințărilor și presiunilor, din
inițiativa noului Partid Democra
tic, de opoziție, a fost creat un co
mitet special pentru organizarea
unor mitinguri populare, cu spriji
nul unor organizații obștești șl
cercuri clericale care se pronunță
consecvent pentru încetarea repre
siunilor și democratizarea întregii
vieți politice și sociale a țării.
Intensificarea represiunilor anti
democratice pune și mai puternic
i în lumină prăpastia adîncă ce sej pară regimul generalului Chun
Dun Hwan, instaurat în august
1989, și imensa majoritate a popu
lației. Umbra „zgîrie-norilor" din
centrul Seulului nu poate acoperi
viața de mizerie a celor peste 7
milioane de șomeri. Un pumn de
îmbogățiți și potentați ai regimului
prosperă pe seama eruntei exploa
tări și împilări a maselor munci
toare. Săptămina de lucru are o
durată de cel puțin 53 de ore ; sa
lariile medii nu depășesc jumăta\ tea celor plătite oamenilor muncii

|

din Europa ; aproape jumătate din
populația țării trăiește la sate, unde
condițiile de muncă și de trai sînt
și mai apăsătoare, iar exploatarea
și mai cruntă.
Din datele culese de revista „AFRIQUE-ASIE" reiese în ce mod
arbitrar sint distribuite resursele
țării. Cei înstăriți, care reprezintă
20 la sută din populația țării, aca
parează jumătate din venitul Co
reei de Sud, în timp ce păturilor
celor mai sărace (20 la sută din
populație) le revine doar 6 la sută
din venitul național.
Manifestațiile frecvente din Coreea de Sud. acțiunile de protest ce
adună în piețe și pe marile artere
ale orașelor mii și mii de oameni,
în ciuda represiunilor brutale ale
poliției și armatei, constituie expre
sia unei largi nemulțumiri, a unei
profunde dorințe de schimbare. Nu
există categorie socială care să nu
fi resimțit in mod dramatic efec
tele politicii antipopulare și anti
naționale a guvernanților de la
Seul. Confruntați cu realități re
voltătoare sînt nu numai muncito
rii și țăranii, ci și tineretul, cadrele
universitare, membrii organizațiilor
confesionale, ai păturilor mijlocii.
Intr-un cuvlnt, regimul nu este
contestat doar de un grup restrîns
de opozanți activi, de cîțiva politi
cieni „radicali" — cum susține pro
paganda oficială — ci de masele
cele mai largi.
Ampla mișcare pentru libertăți și
reforme democratice din Coreea de
Sud include, în revendicările ei,
încetarea militarizării țării de că
tre guvernanții de la Seul, a acte
lor de provocare care amină și
complică rezolvarea problemei reunificării patriei. Departe de a se
lăsa intimidate, forțele patriotice
și democratice din Coreea de Sud
s-au angajat și mai puternic In
luptă, după cum demonstrează re
centele lor acțiuni de masă. Ele se
bucură de simpatia si sprijinul opiniei publice mondiale pentru că
lupta lor pentru drepturi si liber
tăți cetățenești, pentru reunificarea
pașnică si democratică a țării este
o luptă dreaptă, legitimă.

Petre STANCESCU

Radu BOGDAN
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