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ENERGIA
asigurată ritmic activității de producție,

economisită sever în sectoarele neproductive!
Concomitent cu înfăptuirea exem

plară, neabătută a prevederilor re
centului Decret al Consiliului de Stat 
cu privire la raționalizarea consumu
lui de gaze naturale si energie elec
trică, O ATENTIE CU TOTUL DEOSE
BITĂ TREBUIE ACORDATĂ IN PER
MANENTĂ ACTIVITĂȚII DESFĂȘURA
TE ÎN TOATE SECTOARELE CARE 
CONCURĂ LA ASIGURAREA RE
SURSELOR ENERGETICE ALE ȚĂRII. 
Avem în vedere, deopotrivă, activita
tea unităților de cercetare din acest 
domeniu, furnizorilor de utilaje și in
stalații, a lucrătorilor din mine și ca
riere de cărbune, din schelele de pro
ducție petrolieră, a colectivelor din

termocentrale, din toate centralele e- 
lectrice. Pe întreaga această filieră 
răspunderile sînt clar precizate prin 
obiectivele cuprinse în programele de 
lucru, prin măsurile concrete prevă
zute pentru asigurarea unor cantități 
mai mari de cărbune de bună calita
te, funcționarea corespunzătoare a 
agregatelor energetice în termocen
trale și exploatarea lor la nivelul pa
rametrilor stabiliți.

Fără această activitate bine orga
nizată, susținută, desfășurată în toate 
sectoarele care contribuie la asigu
rarea resurselor energetice nu poate 
fi de conceput aprovizionarea rit
mică, cu cantitățile necesare de ener-

gie electrică și cărbune, de țiței și 
gaze naturale. Ținind seama de în
semnătatea cu totul deosebită a a- 
cestor cerințe, ORGANELE SI ORGA
NIZAȚIILE DE PARTID, CONSILIILE 
OAMENILOR MUNCII DIN UNITĂTI 
TREBUIE SĂ ACȚIONEZE PRETUTIN
DENI CU FERMITATE, SĂ ASIGURE 
MOBILIZAREA COLECTIVELOR PEN
TRU REALIZAREA ÎN CELE MAI BUNE 
CONDIȚII A SARCINILOR CE LE RE
VIN ÎN ASIGURAREA CU ENERGIE 
A ECONOMIEI NAȚIONALE SI CREA
REA ÎN FELUL ACESTA A CONDIȚII
LOR NECESARE PENTRU BUNA 
DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII PRO
DUCTIVE.
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CALITATE!

• Ce se întreprinde pentru 
aprovizionarea ritmică a ter
mocentralelor cu cărbune de 
bună calitate.

• Calcule care trebuie cu
noscute ți acțiuni ce trebuie 
întreprinse în aceste zile pen
tru reducerea consumului de 
energie în gospodăriile popu
lației.

OAMENI AI MUNCII, CETĂȚENI!

Acționați cu fermitate, zi de zi, la locurile de muncă 
și acasă pentru economisirea severă a energiei electrice 
și gazelor naturale! Dați dovadă de maximă chibzuință 
în folosirea resurselor energetice, fiți intransigenți față 
de orice formă de risipă!

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Comunist Japonez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, marți, 10 fe
bruarie, delegația Partidului Comu
nist Japonez, condusă de Hiroshi 
Tachiki, membru al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Japonez, preșe
dintele Comisiei afacerilor interna
ționale a partidului, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., efectuează o vi
zită în tara noastră.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost transmis un cald mesaj de sa
lut din partea . tovarășului Kenji 
Miyamoto, președintele Comitetului 
Central ăl Partidului Comunist Ja
ponez, împreună cu cele mai bune 
urări de succes in întreaga activi
tate. Totodată, oaspetele a mulțumit 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea de a vizita România, de 
a cunoaște realizările obținute de 

. poporul român.
Mulțumind pentru mesajul adre

sat și pentru sentimentele exprima
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat să se transmită, din partea sa, 
tovarășului Kenji Miyamoto un sa

lut prietenesc și cele mai bune urări 
de sănătate.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de priete
nie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Japonez, exprimîndu-se dorința 
de a se acționa pentru amplificarea 
pe mai departe a conlucrării bilate
rale, în folosul ambelor partide, al 
dezvoltării relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Schimbul de păreri in probleme 
ale vieții politice mondiale a relevat 
preocuparea celor două partide față 
de agravarea situației internaționa
le, ca urmare a continuării cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare, a creșterii pericolului unui 
război nuclear, care ar duce la dis
trugerea a însăși vieții pe planeta 
noastră. S-a subliniat că, în aceste 
condiții, se impune ca toate parti
dele comuniste și muncitorești, for
țele democratice și progresiste de 
pretutindeni, toate țările și popoare
le să-și intensifice lupta pentru a 
determina oprirea cursului periculos

al evenimentelor, pentru înfăptuirea 
unor măsuri reale de dezarmare, in 
primul rind nucleară, pentru ince- 
tarea experiențelor nucleare de că
tre S.U.A. și alte state posesoare 
de arme nucleare, pentru prevenirea 
militarizării Cosmosului.

în .acest context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
realizarea unui acord privind retra
gerea din Europa a rachetelor nu
cleare și pină la urmă eliminarea 
acestora de pe continent ar avea o 
mare importanță în înfăptuirea pro
cesului de dezarmare.

în timpul convorbirii s-au relevat 
însemnătatea întăririi unității, soli
darității și colaborării dintre parti
dele comuniste și muncitorești, ne
cesitatea întăririi conlucrării lor in 
lupta pentru pace, pentru progres 
economic și social.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

In cel de-al doilea an al cincinalului

Pentru depășirea planului, pentru ridicarea întregii activități 
economice la un nivel superior de calitate și eficiență 
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Pregătirea producției legumicole
o cerință de mare însemnătate

Timpul optim pentru unele lucrări 
din agricultură este ACUM!

Legumicultura este o activitate 
intensivă, grădinarii urmărind atit 
realizarea de recolte mari la hectar, 
cit și practicarea culturilor duble și 
intercalate. Cultivarea legumelor in 
cadrul fermelor specializatei folo
sirea semințelor din soiuri produc
tive și a tehnologiilor stabilite de 
cercetarea științifică sînt de natură 
să contribuie la sporirea pro
ducției legumicole. De altfel, așa 
cum a indicat conducerea partidului, 
producția de 8,5 milioane tone legu
me prevăzute a se obține in acest 
an urmează să se realizeze nu prin 
extinderea suprafețelor destinate 
acestor culturi, ci prin creșterea 
randamentelor la hectar. Intrucît în 
legumicultura pregătirea viitoarei re
colte începe chiar din aceste zile, in 
cadrul investigației de față am cău
tat să aflăm ce se face acum și ce. 
probleme trebuie rezolvate 
intensificarea producției în 
sector.

La Institutul de cercetări 
legumicultura Vidra am urmărit să 
aflăm dacă actualele soiuri de le
gume și tehnologiile recomandate 
sînt de natură să asigure obținerea 
de recolte superioare la hectar și 
ce trebuie întreprins practic. înce- 
pind din aceste zile, 
terea 
tură.

pentru 
acest

pentru

pentru creș-
randamentului în legumicul-

Amelioratorii au creat nume- 
soiuri de legume cu potentialroase _ . .

productiv ridicat — ne spune Ștefan 
Răduică. directorul institutului. 
Avem soiuri de tomate de vară- 
t.oamnă care pot asigura recolte de 
80—90 tone la hectar, de ardei cu 
un potențial de 45 tone, de ceapă — 
cu 25—35 tone la hectar. Aceste 
soiuri pot da producții mari numai 
în condițiile aplicării corecte a teh
nologiilor stabilite, care să pună în 
valoare potențialul lor biologic. Iată 
de ce. concomitent cu extinderea lor 
în cultură și înlocuirea celor care 
s-au dovedit necorespunzătoare —

AȘEZĂRI ÎNSCRISE VIGUROS ÎN SPAȚIUL CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE

carp: Oraș al unei

meritate renașteri
în fiecare zi, un venera

bil bătrin, profesorul pen
sionar Iosif 
bate incet 
orașul la a 
a participat 
de ani, ca ofițer al armatei 
române și orașul in care 
s-a intors, pentru a rămme, 
îndată după ultima zi de 
război. Pășește incet pri-, 
vind contemplativ înfățișa
rea bătrinei urbe care, in
tre timp, a trăit o formida
bilă transfigurare, devenind 
altceva, cu totul altceva 
decit ceea ce fusese in a- 
cele zile de octombrie cind 
compania sa a pătruns, cu 
arma in mină, in oraș alun
gind de pe pozițiile Întări
te ultimele formațiuni de 
luptă horthyste. Era și ulti
ma brazdă de pămint ro
mânesc care se întorcea in- 
tegrindu-se firesc in trupul 
țării. în cea mai mare par
te, reperele fizice ale ace
lor lupte — un colț de stra
dă cu case pitice, o clădi
re coșcovită, un gard dără
pănat — au dispărut. Bă- 
trinul n-ar mai ști să spu
nă exact unde au fost pen
tru că, între timp, geome- 
triile orașului s-au trans
format, s-au orinduit alt
fel, după alte legi urbanis
tice și esteticei cu alte di
mensiuni și pretenții, po
trivit altor orizonturi de 
viață. Exact : viața însăși 
— oamenii, chipurile lor, 
veșmintele lor, verticalita
tea ținutei și călcătura lor, 
sentimentele ce transpar

Ardelean, sirâ- 
orașul Oarei, 
cărui eliberare 
in urmă cu 43

din privirile lor — este cu 
totul alta, aparține unei 
lumi care și-a dobindit, pe 
toate planurile, demnitatea. 
Bâtrinul se așază uneori pe 
o bancă din preajm^ impo
zantului monument ■— fla
cără de piatră înălțată spre 
cerul liber și senin al pa
triei — ridicat in centrul 
acestui oraș pentru eterni
zarea, in conștiința celor 
prezenți și a urmașilor, a 
eroismului, a jertfelor pe 
care le-au cerut libertatea 
și starea de unitate a aces
tui popor. Pe bancă stind, 
bâtrinul profesor iși citește 
pe îndelete ziarul, răspun
de la zeci și sute de salu
turi — aici toți îl cunosc, 
toți îl salută cu un respect 
aparte. De multe ori este 
invitat la casa de cultură, 
la liceu sau în noile Între
prinderi pentru a le vorbi 
tinerilor acestui oraș des
pre un trecut pe care ei nu 
l-au trăit, dar a cărui cu
noaștere 
El insă 
trecutul 
trecutul 
nu pot fi judecate fără dia
lectica timpului și a istoriei 
noastre. El a trăit, cu toate 
fibrele sale, cu sufletul 
său de pedagog, întreaga 
ascensiune a acestui oraș 
și a oamenilor săi, de la o 
condiție la alta, de la nă
zuință la realizare.

„Puțin timp înainte de 
război — istorisește el a- 
tunci — am fost numit 
profesor la Cărei. Dar

le este necesară, 
nu poate despărți 
de prezent ; nici 
și nici prezentul

n-am ajuns în oraș decît ca 
ofițer al armatei române 
care a eliberat Transilva
nia de nord. Pentru că, in
tre timp, venise războiul 
pe care l-am traversat, de 
la un capăt la altul, din 
tranșee in tranșee, pînă la 
deplina victorie asupra fas
cismului. Mi-am ocupat 
postul de profesor în oraș 
cu o întirziere de cinci ani 
și cu o experiență de viață 
care m-a determinat să 
gindesc că eu trebuie să 
rămin, și in timpul de pace 
care urma, un combatant, 
un om al luptei pentru 
destinul nou al poporului 
nostru, destinul socialist, 
destinul dreptății sociale, 
al egalității in drepturi, al 
dezvoltării și prosperității 
pentru toți. Am fost profe
sor și director de școală. 
Prin clasele mele și prin 
miinile mele au trecut trei 
generații de locuitori ai 
orașului — bunici, părinți, 
nepoți. Știu de unde au 
pornit și văd unde au a- 
juns. Și sînt mîndru. Tot ce 
s-a clădit in oraș și consti
tuie azi un chip nou și o 
bază economică nouă a 
orașului s-a făcut prin 
munca și prin devotamen
tul acestor oameni față de 
țelurile societății, socialis
te... Și iată, iijtr-un inter
val istoric atît de scurt, 
orașul nostru, ca toată 
România noastră, cu fru
musețile noii sale civili
zații, ne înconjoară, ne-a 
ridicat existența în sferele

demnității, ale unei 
diții sociale noi, superioa
re. Trăim acum, împreună, 
ceea ce părinții și bunicii 
voștri credeau că e doar un 
vis depărtat...

Auditoriul bătrînului pro
fesor, cunoscind bine reali
tățile orașului, înțelege 
sensul acelor cuvinte care 
se sprijină pe amănunte și 
elemente concrete din via
ta orașului. Pentru cititor 
însă (deși și cititorii aces
tor rinduri trăiesc, in loca
litățile lor, realități de ace
eași anvergură) trebuie să 
facem unele precizări.

Dicționarul enciclopedic, 
ediția 1972, spune despre 
Cărei următoarele : „oraș 
în județul Satu Mare, in

Cimpia Eriului ; 26,2 mii 
loc. (1971). Nod feroviar. 
Expl. de nisipuri metalur
gice și argile. Termocen
trală. Fabrici de cărămidă, 
mobilă, uleiuri vegetale și 
fermentarea tutunului; mo
rarii, reparații de mașini și 
utilaje...". Se mai spune 
ceva despre un castel care 
aparține unei istorii de 
care nu ne amintim cu plă
cere. După nici 15 ani, da
tele din dicționar privitoare 
la acest oraș au devenit to
tal invechite.

Careiul numără acum a- 
proape 30 000 de locuitori. 
Dar nu creșterea numerică 
este aici importantă. Im
portante, chiar foarte im
portante sint creșterile,

transformările survenite in 
structura acestei populații, 
în caracterul și „calitatea" 
ocupațiilor, a orizontului 
economic, social, a cadru
lui (citește și condițiilor) 
de viață. Dintr-o fostă urbe 
agrară și, oarecum, comer
cială, Careiul a deven.t 
oraș industrial, in adevăra
tul ințeles al cuvintului. 
Cercetind statisticile orașu
lui am împărțit timpul de 
după eliberare în două pe
rioade. Din 1949 pină in 
1965 și din 1966 pină în 
1986. Și iată ce rezultă : în

Mihai CARANFIL
Ocîav GRKJMEZA

(Continuare în pag. a V-a)

acțiune pe care institutul nostru o 
sprijină indeaproape — este nece
sar să fie aplicate cu cea mai mare 
rigurozitate tehnologiile stabilite. Am 
în vedere folosirea rațională a în
grășămintelor chimice și organice, 
înființarea culturilor in perioadele

• optime, asigurarea unor densități 
superioare. irigarea rațională. în
deosebi pe brazdă, combaterea inte
grală a buruienilor. De asemenea, 
pentru folosirea intensivă a terenu
rilor destinate legumiculturii se im-

• pune să fie practicate mai mult de- 
cît in trecut sistemele combinate de 
cultivare a legumelor, care concură 
la obținerea de pe aceeași suprafa
ță . a două și chiar trei recolte pe 
an. deci asigur.ă creșterea producției 
medii la hectarul fizic.

Se desprinde concluzia că majori
tatea soiurilor actuale de legume, 
prin aplicarea unor tehnologii cores
punzătoare. pot asigura producții 
mari la hectar. Ia nivelul cerințelor 
practicării unei legumiculturi inten
sive. Se impune insă ca organele 
agricole și specialiștii din unitățile 
agricole să asigure tot ce este ne
cesar pentru respectarea tehnolo
giilor stabilite. Pe această linie con
tinuăm investigația noastră la 
Trustul legumelor de cimp din Mi
nisterul Agriculturii.

— Amplasarea culturii legumelor pe 
cele mai potrivite terenuri consti
tuie prima condiție de care depinde 
creșterea randamentului la hectar in 
acest sector — ne spune inginerul 
Paul Focșeneanu, directorul trustu
lui. împreună cu organele locale de 
specialitate, am luat măsuri ca le
gumele să fie cultivate in grădinile 
tradiționale, să aibă surse sigure de 
apă. astfel incit să fie irigate in 
întregime. De asemenea, se acțio
nează in vederea concentrării pro
ducției și specializării fermelor, re
zultate bune in această privință ob- 
ținîndu-se în județele Arad. Brăila, 
Satu Mare. Bacău. Giurgiu și altele., 
în județul Timiș, avîndu-se în ve
dere neajunsurile care s-au mani
festat în 1986 în producția legumi
colă, au fost luate măsuri in vede
rea concentrării producției, speciali
zării unităților și respectării tehno
logiilor. problemă urmărită înde
aproape de comitetul județean de 
partid. Asemenea măsuri au fost 
luate și în alte județe.

— Intrucît ne aflăm tocmai în pe
rioada în care se produc răsadurile, 
ce se face și ce trebuie întreprins, 
în continuare, pentru ca din aceas
tă verigă să se asigure ceea ce este 
necesar în vederea intensificării 
producției de legume ?

— în primul rînd au fost luate 
măsuri ca fiecare unitate agricolă 
cultivatoare de legume să-și produ
că răsadurile necesare. Combatem 
tendința acelor conducători de uni
tăți agricole care preferă să-și pro
cure răsadul de la unitățile care au 
sere. A aduce răsadul din alte părți 
prezintă unele neajunsuri : cost ri
dicat. calitate necorespunzătoare — 
răsadul nu este căljt pentru condi
țiile 'de afară, se înregistrează pier
deri la transport și la plantare. în 
al doilea rind. din aceste zile de 
iarnă acționam pentru ca insămîn- 
tările in răsadnițe să se facă eșalo
nat. potrivit graficelor stabilite. în 
acest scop se transportă biocombus-

tibilul pentru amenajarea de răsad
nițe. se folosesc și alte spații care 
există. Solicităm însă industriei chi
mice să ne livreze la timp folia de 
polietilenă necesară acoperirii spa
tiilor destinate producerii răsadu
rilor.

— Așa cum ați remarcat, efortu
rile ce se fac acum la producerea ' 
răsadurilor vor duce la obținerea de 
recolte mari numai în măsura în 
care se creează condițiile necesare 
păstrării densității plantelor, ceea ce 
presupune executarea corectă a lu
crărilor prevăzute în tehnologii. Ce 
trebuie întreprins practic, în aceas
tă direcție, ce probleme sînt de re
zolvat ?

— Tehnologiile stabilite șl care au 
fost însușite la cursurile învățămîn- 
tului agrozootehnic și la cele de per
fecționare ale specialiștilor din le
gumicultura au drept scop ca de la 
însămînțări și de la plantare să se 
asigure densitățile prevăzute în 
tehnologii, care să fie menținute 
apoi prin lucrări corespunzătoare. 
Experiența celorlalți ani a demon
strat că pe parcursul vegetației, da
torită calității necorespunzătoare a 
lucrărilor de întreținere și de iri
gare a culturilor, densitatea plante
lor se diminuează, ceea ce duce la 
scăderea randamentului la hectar. 
De exemplu, o cultură intensivă de 
tomate se realizează numai in con
dițiile cînd se face și palisarea, adi-

loan HERȚEG
Foto : Sandu Cristian

(Continuare in pag. a Ill-a)

CONSTANTA

A început construcția primului mineralier
ce 165000 tone

La întreprinderea 
de construcții navale 
Constanța a început 
debitarea tablelor pen
tru construcția celei 
mai mari nave care 
s-a realizat pină a- 
cum in România — 
mineralierul de 165 000 
tdw. Noul tip de navă 
se construiește la 
indicația secretaru
lui general al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și 
are la bază un pro
iect elaborat de spe-

cialiștii din 
ICEPRONAV 
Mineralierul 
lungime de peste 300 
de metri, lățimea de 
46 metri și inălțimea, 
pină la puntea de co
mandă, de 24.4 metri, 
urmînd să fie înzes
trat cu un motor de 
19 100 CP realizat la 
Reșița. El va permite 
reducerea la jumătate 
a cheltuielilor de 
transport pe tona de 
minereu față de nave
le de 65 000 tdw. In
stalațiile de bord și

cadrul 
Galati, 

are o

aparatura de naviga
ție sînt ■ realizate în 
tară la cei mai înalți 
parametri de tehnici
tate. Navaliștii con- 
stănteni și-au propus 
ca la construcția nou
lui mineralier să ridi
ce indicele de folosire 
a tablelor la peste 
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flMte ile partid pentru dări de seamă si alegeri - sub semnul exigentelor formulate de tovarășul Nicolae Ceausescu

CÎND TOȚI COMUNIȘTII MUNCESC CU RĂSPUNDERE 
Șl COMPETENȚĂ, FORȚA COLECTIVULUI CREȘTE

„Mă adresez organizațiilor de partid și tuturor comuniștilor de a acționa 
cu toată hotărîrea în creșterea rolului fiecărei organizații, al fiecărui membru 
al partidului în buna desfășurare a muncii în toate sectoarele de activitate”.

NICOLAE CEAUȘESCU

In viața municipiului Buzău și a organizației sale de partid 
s-au petrecut, în perioada care a trecut de la ultimele adunări 
și conferințe pentru dări de seamă și alegeri, importante eve
nimente, numeroase schimbări. Au intrat in funcțiune noi 
și moderne capacități de producție ; producția marfă indus
trială a crescut în ultimii doi ani cu peste 1,3 miliarde 
lei, productivitatea muncii a sporit cu 8 la sută, au fost 
construite aproape 2 500 de apartamente. In nomenclatorul 
industrial al unităților municipiului a apărut o întreagă gamă 
de noi produse, multe la nivelul realizărilor de virf ale 
economiei naționale, ale tehnicii mondiale. In mod firesc, con- 
ducînd întregul proces de dezvoltare economică, de perfecțio
nare a organizării și modernizare a producției, de ridicare pe 
noi trepte calitativ-intensive a întregii activități, au crescut și 
capacitatea de mobilizare, competența și experiența organelor 
și organizațiilor de partid.

Pornind în acest nou an de muncă, al doilea al cincinalului, 
organele și organizațiile de partid din municipiul Buzău au ca 
obiectiv permanent al întregii lor activități. îndeplinirea hotă- 
rîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, a importantelor in
dicații și orientări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, formulate în vizita efectuată, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în municipiul și județul Buzău in 
luna septembrie 1986.

Cir acel prilej, la marea adunare populară din mu
nicipiul Buzău, ca și la întîlnirea cu membrii birou
lui comitetului județean de partid, secretarul general al parti
dului a cerut să fie stabilite în cel mai 'curt timp programe 
speciale de recuperare a rămînerilor în urmă la producția marfă 
și fizică, la export, la investiții, să se manifeste ordine și disci
plină pretutindeni, să se instaureze un climat de exigență și 
înaltă răspundere.

Așa cum o dovedesc și rezultatele primei luni a acestui an, 
puternica organizație de partid a municipiului Buzău - care 
numără peste 30 000 comuniști, constituiți în aproape 600 de 
organizații de bază, prezenți pretutindeni, în locurile vitale ale 
producției materiale, ale activității sociale și spirituale - dispune 
de capacitatea, de forța revoluționară necesară amplificării 
rezultatelor obținute și îndeplinirii cu succes a noilor sarcini. 
Sigur, mai sînt încă rămîneri în urmă, neajunsuri în stilul de 
muncă al unor organe și organizații de partid, al unor cadre, 
al unor comuniști cu răspunderi în conducerea producției. Dar 
esențial este faptul că peste tot, în toate unitățile, am întîlnit 
o atmosferă angajantă, caracterizată de efortul și hotărîrea 
fermă de a răspunde prin fapte indicațiilor, cerințelor formulate 
de secretarul general al partidului în cuvîntarea ținută la re
centa ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de a înlătura neajunsurile, de a obține noi și importante reali
zări, de a aduce îmbunătățiri substanțiale stilului și metodelor 
de muncă, determinînd o nouă calitate și eficiență în toate 
domeniile, inclusiv al vieții de partid.

Dar să dăm cuvîntul faptelor, așa cum se prezintă ele in 
adunările de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de 
partid.

Rezultatele - măsura angajării

exemplificăm : Nicolae Oltea- 
nu, lăcătuș : „Biroul organi
zației de bază a rămas da
tor în ce privește trage
rea la răspundere a tuturor co
muniștilor care nu-și îndepli
nesc în cele mai bune condiții 
sarcinile încredințate, care mai 
tărăgănează îndeplinirea lor, 
indiferent de funcția pe care o 
au“. Ștefan Roșea, rectificator : 
„Critica secretarului general al 
partidului privind lipsa de pre
ocupare pentru continua perfec
ționare a pregătirii profesionale 
este întru totul valabilă și pen
tru noi. Conducerea secției tre
buie să dovedească mai multă 
grijă față de această problemă". 
Aurel Barbu, macaragiu : ,.în 
cadrul adunărilor generale, al 
discuțiilor individuale, numeroși 
comuniști au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii. 
Biroul de partid, conducerea

care le mal avem, să facă pro
puneri pentru înlăturarea lor.

Spiritul de combativitate și 
de exigență revoluționară, de 
analiză critică și, autocritică a' 
întregii activități desfășurate 
trebuie să caracterizeze conținu
tul dezbaterilor fiecărei adunări 
de dare de seamă și alegeri din 
organizațiile de partid. Aceasta 
înseamnă nu numai evidențierea 
lipsurilor și neajunsurilor care 
mai există în munca colectivu
lui, a biroului organizației de 
bază, ci și a modului in care 
fiecare comunist iși îndeplinește 
sarcinile la locul său de muncă. 
Or, din păcate, in unele adună
ri, deși colectivele respective se 
confruntă cu multe lipsuri și 
neajunsuri, critioa s-a făcut in 
general, fără nominalizarea celor 
vinovați. De asemenea, deși au 
fost obținute unele rezultate 
bune în munca unor colective.

beneficiari din țară". Fără nici 
o excepție, toți vorbitorii, între 
care maistrul Ionașcu Stoica, 
proiectantul Gheorghe Busuioc, 
șeful de echipă. Dumitru Șohan, 
sudorul Constantin Van, șeful 
de atelier ing. Mihai Turcin, 
s-au referit la diversele moda
lități prin care organizația de 
partid poate asigura mobiliza
rea mai intensă a capacității 
creatoare a colectivului în ve
derea îndeplinirii prevederilor 
din programul de modernizare 
a întreprinderii, consolidării și 
amplificării exportului, asigu
rării unei calități ireproșabile.

Liceul industrial nr. 1 (con
stată oricine vizitează această 
unitate de învățămînt) ocupă 
poziții de invidiat în municipiu 
și județ atît prin procesul in- 
structiv-educativ modern și efi
cient asigurat de un valoros

care au luat cuvîntul la adu
nare, între care Vasile Anghel, 
directorul liceului, maistrul 
Florin Vrabie, profesoarele Ma
ria Ștefan, Aurelia Dănilă, A- 
glaia Tache ș.a., a fost concen
trată în mod firesc asupra ca
lității procesului instructiv-e- 
ducativ, astfel incit rezultatul 
muncii colectivului, produsul 
lui finit — absolventul liceului 
— să fie un om capabil să se a- 
dapteze necesităților producției' 
de mîine și în perspectivă, 
avind un nivel de pregătire cît 
mai înalt. In acest scop, s-a a- 
rătat. centrul de greutate al 
pregătirii elevilor a fost mutat 
in uzină, lecțiile de instruire 
tehnologică au loc direct în ha
lele de producție, iar rezultatele 
obținute la concursurile pe me
serii și olimpiadele pe obiecta 
atestă calitatea muncii de aici.

COMUNIȘTII SE DEFINESC PRIN FAPTELE LOR

In această săptămină incă 50 de familii 
de buzoieni se vor muta in casă nouă. 
Printre constructori l-am intilnit pe 
dulgherul Dumitru Tesleanu, de la briga
da nr. 1 structuri, care din cei 29 de ani 
de muncă 11 i-a petrecut pe șantierele din 
Buzău, iar in 1986 a ocupat locul I pe 
țară la Olimpiada constructorilor. „Am 
satisfacția datoriei împlinite și a faptului 
că am lucrat la mii ,de apartamente, la 
numeroase obiective social-culturale".

Două dintre ultimele invenții și ino
vații ale inginerului Cristian Bobi, de la 
Întreprinderea de contactoare, lansate in 
fabricație, au dus la creșterea Valorii pro
ducției marfă a întreprinderii cu peste 18 
milioane lei anual-, iar beneficiarii obțin 
importante economii de energie la fiecare 
convertizor și transformator de sudură 
echipat cu dispozitivele de limitare a 
mersului in gol create de acest tinăr spe
cialist.

Zilnic, tinerele mașiniste Dorina Radu 
și Constanta Moise iși depășesc normele 
de lucru. Despre 
maistrul Nicolae 
cuvinte de laudă, 
1 100 de oameni 
capacitate de producție a întreprinderii de 
sirmă și produse din sirmă — uzina de 
cord metalic — este de a da numai pro
duse de cea mai bună calitate, competi
tive pe plan mondial.

calitatea muncii lor 
Constantin are numai 
iar ambiția celor peste 
ai muncii de la noua

drul discuțiilor individuale, ast
fel ca efectul lor să se facă re
simțit cît mai repede.

Așadar, două organizații de 
bază care, deși sînt net diferen
țiate, întrunesc și asemănări, 
cele esențiale, definitorii consti- 
tuindu-le calitatea membrilor 
lor, gradul ridicat de pregătire 
de specialitate, competența pro
fesională, angajarea lor în în
deplinirea sarcinilor care le re
vin. Pornind tocmai de la ase
menea premise, este greu de a- 
preciat altfel decît superficiali
tate modul in care a fost pregă
tită darea de seamă a organiza
ției de bază de la atelierul de 
autoutilare. Dacă n-am fi parti
cipat la adunare și ne-âm fi 
oprit numai la lectura dării de 
seamă și a proiectului de hotă- 
rîre, am fi rămas cu o imagine 
deformată asupra activității a- 
cestei organizații. Pentru exem
plificare, trei aspecte : din 52 de 
membri de partid ai organiza
ției, în darea de seamă* au fost 
citați ca evidențiați 37 (!) ; cri
tica și autocritica au lipsit cu 
desăvîrșire ; atît în darea de 
seamă, în proiectul de hotărîre 
(ca de altfel și în dezbaterile 
din adunare) a fost cu totul 
omisă preocuparea pentru ridi
carea specializării profesionale, 
pentru reciclarea cunoștințelor. 
Cit despre adunarea generală a 
organizației de la liceul indus
trial, rezultatele merituoase 
n-au determinat o stare 
automulțumire, dar faptul că 
spiritul critic și autocritic 
s-a făcut simțit în dezbateri a 
diminuat într-o oarecare măsu
ră conținutul acestora.

Este limpede faptul că acolo• 
Un principiu, o cerință statutară 

lărgirea democrației interne 
de partid

de

nu

unde se obțin rezultate bune, 
unde organizațiile de partid au 
făcut proba capacității lor de 
a-și exercita rolul de conducă
tor politic, de a uni și mobiliza 
forțele colectivelor, pretențiile, 
exigența față de acestea trebuie 
să fie pe măsură, la nivelul dis
ponibilităților pe care le au.

In acest .sens, ca într-o repli
că dată situațiilor amintite, re
levăm faptul că în ultimii 
ani colectivul Filaturii de 
pieptănată și-a îndeplinit 
stant sarcinile de plan, iar 
calitatea lor produsele buzoiene 
întrunesc toți parametrii cali
tativi solicitați pe plan in
ternațional, ceea ce a și fă
cut ca volumul exportului 
să înregistreze creșteri con
siderabile. în cuvîntul său la 
adunare, inginera Dumitra Solo
mon, membră a organizației nr. 
9, secretar al comitetului de 
partid din întreprindere, a pre
cizat că acest succes nu poate 
constitui motiv de automulțu- 
mire. Prin participarea tutu
ror membrilor organizației, a 
maiștrilor, a conducătorilor 
locurilor de muncă la rezolva
rea problemelor producției se 
pot obține rezultate superioare. 
„Fiecare conducător al locului 
de muncă — a spus vorbitoarea 
— trebuie să fie, pe lingă un 
bun profesionist și organizator 
al activității, și un om politic 
care să-și asume integral răs
punderea pentru sarcinile ce îi 
revin lui și colectivului. Mai 
avem încă de îndreptat unele 
situații și noul birou ales va 
trebui să urmărească acest as
pect ca pe un obiectiv al activi
tății sale de zi cu zi".

doi 
lină 

con- 
prin

fiecăruia și
— Cum a muncit organizația 

noastră de partid ? După cum 
sînt rezultatele colectivului și 
ale fiecăruia dintre noi.-

Cuvintele acestea rostite de 
inginerul Mihai Ciurea, în ca
drul adunării de dare de seamă 
și alegeri a organizației de bază 
nr. 1 geam tras, de la între
prinderea de geamuri, reflectă 
un evident adevăr. Adevăr ce 
izvorăște din concepția că mun
ca fiecărei organizații de partid 
trebuie apreciată nu după vorbe, 
după angajamente, ci după re
zultatele concrete obținute în 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
a programelor de muncă și ac
tivitate ale fiecărui colectiv. Iar 
aceasta înseamnă, implicit, mo
dul în care fiecare comunist se 
angajează cu toate forțele și po
sibilitățile, cu întreaga sa capa
citate și răspundere personală la 
bunul mers al muncii tuturor, 
la îndeplinirea sarcinilor între
gului colectiv.

...La un moment dat. planul 
pe luna ianuarie al secției geam 
tras era în pericol să nu fie în
deplinit. O mică fisură a apărut 
Ia bazinul cuptorului instalației 
T.F.D. de 1 300 tone. Sticla in
candescentă începuse să curgă. 
Pentru oprirea avariei, sin
gura soluție era placarea ex
terioară. Inconvenientele aces
tei operații erau însă nu
meroase — loc îngust și po
ziție foarte grea de lucru, dar, 
mai ales temperatura înaltă, do
goritoare a pereților cuptorului, 
atmosfera sufocantă în care tre
buia să se muncească. Nu pu
teau acționa deodată decît cite 
2—3 oameni și numai 15—20 de 
minute. S-au oferit și au lucrat 
prin rotație, fără- întrerupere 
mai multe zile, aproape toți co
muniștii, șamotori și ingineri, 
sudori și maiștri, electricieni sau 
operatori. Și defecțiunea a fost 
remediată. Sigur, a fost o si
tuație de excepție, dar ea ilus
trează în același timp munca 
desfășurată de organizația de 
partid pentru educarea fiecărui 
comunist intr-un înalt spirit de 
angajare, de răspundere pentru 
bunul mers al activității între
gului colectiv.

Sau alt fapt. în scopul ono
rării înainte de termen a 
comenzii de traverse meta
lice pentru export s-a cerut 
atelierului S.D.M. din sec
ția mecano-energetică a între
prinderii de producție industria
lă pentru construcții căi ferate 
executarea unei matrițe speciale. 
Termen — o săptămină. A fost 
executată într-un timp mult

a tuturor
mai scurt, dar printr-o mun
că asiduă, fără întrerupere, 
de către un. grup de co
muniști — maiștri, matrițeri, 
frezori și strungari. Efectul 
acestei acțiuni, despre care în 
adunare s-a amintit doar în 
treacăt, poate fi mai bine în
țeles dacă precizăm că matrița 
respectivă asigură dublarea pro
ductivității muncii în realizarea 
produselor amintite. Și încă un 
exemplu, din aceeași între
prindere. Ca urmare a nu
meroaselor acțiuni și inițiative, 
a neobositei activități a co
muniștilor, în 1986 colectivul 
întreprinderii a economisit 1 286 
MWh energie electrică — ceea 
ce reprezintă, conform norme
lor de consum, necesarul de e- 
nergie electrică al întreprinde
rii pentru o lună de zile.

Este un merit al adunărilor 
de dări de seamă și alegeri din 
organizațiile de bază la care am 
participat in aceste zile — la 
întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 
căi ferate, întreprinderea „Tex
tila", Filatura de lină piep
tănată, întreprinderea de pre
lucrare a maselor plastice. 
Depoul C.F.R., întreprinde
rea de utilaj tehnologic și 
altele — că ele au reliefat nu 
numai rezultatele obținute de 
colectivele respective în ansam
blul lor. ci și munca și contri
buția fiecărui comunist la obți
nerea acestor rezultate. în a- 
ceastă privință este demn de 
remarcat că dările de seamă, 
dar mai ales dezbaterile au ana
lizat întreaga activitate desfășu
rată pornind de la exigențele, 
de la cerințele exprese formu
late de secretarul general al 
partidului în cuvîntarea la 
ședința Comitetului. Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Sub sem
nul acestor cerințe, al înaltei 
exigențe comuniste, al respon
sabilității față de îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor, a pro
gramelor stabilite au fost, re
liefate rezultatele, succesele 
obținute, dar cu deosebire a 
fost analizat modul in care 
fiecare comunist s-a anga
jat și și-a îndeplinit sar
cinile și atribuțiile, cum a 
acționat pentru realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan 
și, in primul rind, a producției 
destinate exportului. livrarea 
unor produse de calitate supe
rioară. competitive, pentru spo
rirea productivității muncii, re
ducerea consumurilor de mate
riale, energie și creșterea efi
cienței economice.

Critica deschisă, constructivă 
conferă dezbaterilor

substanță și eficiență
Iată un fapt : toți cel 11 co

muniști care au participat la 
dezbateri. în cadrul adunării de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației de bază nr. 12 insta- 
'______________________________

lății de ridicat — S.D.M. din 
întreprinderea de producție in
dustrială pentru construcții căi 
ferate au exprimat in cuvîntul 
lor diverse observații critice. Să

Pe inginerul Gabriel Mogoș l-am sur
prins in „laboratorul viu" al stațiunii de 
cercetare și producție legumicolă exami- 
nînd cu atenție cum se comportă noile 
soiuri de ceapă (Aurie de Buzău, Dia
mant) și de tomate (Diana) înainte de 
lansarea in marea producție. Ne-a asigu
rat că pentru 1981 unitățile agricole din 
județ și din țară vor beneficia numai de 
‘semințe din verigile superelită și elită, 
de mare productivitate, adecvate condi
țiilor adverse de mediu.

încă din prima lună a acestui an, co
lectivul filaturii 
onorat exemplar 
siv contractele 
Printre cei care 
substanțială în acest sens se numără și 
comunista Marieta Răducanu, care lu
crează pe mașina de filat cu inele. Față 
de norma de 86 kg de fir normal reali
zează zilnic 102—105 kg. „In 1986 am fost 
fruntașă in întrecerea socialistă pe între
prindere și vreau să-mi păstrez titlul".

de lină pieptănată și-a 
sarcinile de plan, inclu- 
cu beneficiarii externi, 
și-au adus o contribuție

Pictorul-decorator Ion Pasare 
atelierul de creație al fabricii „Perla" a 
ciștigat in 1986 locul I pe țară la Olim
piada sticlarilor. Cea mai mare satisfac
ție a sa și a întregului colectiv de la în
treprinderea de sticlărie-menaj Berca-Bu- 
zău o constituie insă vasele decorative 
tip „Galle" realizate recent după o nouă 
tehnologie, la elaborarea căreia a avut o 
contribuție substanțială și din acest an 
este promotorul unui nou brevet de in
venție.

In mai toate adunările gene
rale ale organizațiilor de bază, 
așa cum se practică de mai 
mulți ani, la desemnarea de că
tre comuniști a candidaților 
pentru birourile organizațiilor 
de bază s-au făcut mai multe 
propuneri decît numărul celor 
care urmau să fie aleși. De la 
caz la caz s-au propus cu doi- 
trei și chiar mai mulți candi
dați decît numărul celor pre
conizați a fi aleși.in birourile 
organizațiilor de bază.

La adunarea generală a orga
nizației de bază din Liceul in
dustrial nr. 1, de pildă, pentru 
cei șapte membri ai biroului or
ganizației de bază au fost în
scriși pe buletinele de vot nouă 
candidați.

Am remarcat : fiecare din cel 
care făceau propuneri nu 
rostea doar un nume care să 
fie trecut pe lista candidaților. 
Ei iși asumau răspunderea pen
tru propunerea făcută, aduceau 
argumente pentru calitățile pro
fesionale, politice, morale ale 
celor pentru care optau. „Mi-a 
fost greu, a trebuit să mă gîn- 
desc mult înainte de a tăia de 
pe buletinul de vot două nume 
— ne-a precizat o profe- 

îi cunosc bine și îi

secției le-au notat, dar nu 
ne-au mai Informat cum au fost 
rezolvate ele". Ion Ioniță, 
maistru : „Avem încă mul
te cazuri de indisciplină, de in- 
tîrzieri de la program. Dar și 
biroul organizației noastre, ca 
și conducerea atelierului privesc 
cu destulă ușurință acest 
portant aspect 
ciplinei".

Am discutat 
electricianul 
secretarul biroului organizației 
de bază, reales în unanimitate 
de comuniștii organizației.

— Pregătind adunarea de dare 
de seamă și alegeri — ne spune 
el — biroul organizației de bază 
a îndrumat și cerut comuniștilor 
să analizeze întreaga activitate 
desfășurată în spiritul de înaltă 
exigență al cuvîntării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta 
ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. a! P.C.R.. să 
pună accentul nu numai asupra 
experienței bune, ci, mai ales, 

lipsurilor și neajunsurilor pe

lm-
al ordinii șl dis-

după adunare eu 
Ștefan Vraciu,

a

sînt încă mari rezerve, mari po
sibilități de perfecționare a or
ganizării producției și a muncii, 
de îmbunătățire a calității pro
duselor, de obținere a unor re
zultate superioare. Așa este ca
zul și la organizația nr. 4 țesă- 
torie de la întreprinderea „Tex
tila". Multe dintre neajunsurile 
Înregistrate la capitolul calitatea 
produselor se datoresc întreți
nerii necorespunzătoare a răz
boaielor de țesut. Cu toate a- 
cestea, multă vreme biroul orga
nizației de partid, conducerea 
secției nu au luat măsurile ne
cesare pentru înlăturarea cauze
lor. „în primul rînd, arăta co
munistul Ștefan Teodoru, se im
pune eliminarea acelei optici 
greșite a unor maiștri si membri 
ai biroului organizației de partid 
care, chipurile din spirit de 
omenie, trec cu vederea unele 
lipsuri și nu acționează prompt 
pentru rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă secția in 
întreținerea și exploatarea la 
parametri optimi, a utilajelor din 
dotare".

corp de profesori, ingineri și 
maiștri instructori, prin utila
rea corespunzătoare a labora
toarelor, atelierelor și cabine
telor potrivit cerințelor produc
ției moderne, cît și prin ordinea 
exemplară ............ "
deni.

intîlnită pretutin- 
Atenția tuturor celor

O notă comună a dezbaterilor 
din cele două adunări generale 
a constituit-o relevarea preo
cupărilor stăruitoare ale birou
rilor organizațiilor de bază pen
tru aplicarea operativă a pro
punerilor 
cu diferite

făcute de comuniști 
prilejuri, ca și în ca-

soară.
Stimez pe toți cei nouă. O ase
menea alegere democratică, fo
losirea posibilității de a-i alege 
în biroul organizației de bază 
pe cei mai buni dintre cei mai 
buni ccfrnuniști ne oferă certi
tudinea că din gîndirea și op
țiunea tuturor va avea cîștig de 
cauză activitatea viitoare, ma
turitatea politică, gîndirea co
lectivă".

La adunarea generală la care

ne referim a participat și to
varășul Pericie Pascu, secretar 
al comitetului municipal de 
partid. In legătură cu subiectul 
aflat în discuție ne-a spus : „Ne 
preocupă in cel mai înalt grad 
modul de a determina ca adună
rile generale și conferințele de 
partid să constituie, peste tot, 
o expresie a aplicării consec
vente a principiilor statutare și 
a normelor democratice în viața 
de partid. Nu insist acum asu
pra a ceea ce toată lumea cu
noaște : alegerea prin vot se
cret. din mai mulți candidați, a 
celor care urmează să facă parte 
din biroul organizației de bază 
sporește exigența comuniștilor 
față de cei pe care îi aleg, după 
cum sporește și responsabilita
tea acestora față de cei care 
i-au ales. Se pare — este doar 
o primă constatare — că unii 
din membrii comitetelor de . 
partid desemnați să conducă a- 
dunările generale de dări de 
seamă și alegeri ignoră acest 
aspect; mai mult, sub pretextul 
de a le desfășura într-un timp 
cit mai scurt, de a evita even
tuale surprize — ce surprize ? 
nu înțeleg — prin consultarea 
adunării generale se grăbesc să 
sisteze propunerile atunci cînd 
numărul candidaților coincide 
cu numărul membrilor biroului 
pe care urmează să-1 aleagă. 
Este o practică rutinieră, rigidă, 
care aduce numai daune și pe 
care de acum, din perioada de 
început a adunărilor generale, o 
combatem cu fermitate".

Am consemnat această opinie 
pentru că ea — am putea spune 
— nu se referă doar la adună
rile din Buzău.

Din desfășurarea adunărilor, cîteva învățăminte concrete

Resurse ale exigenței 
insuficient

Două organizații de bază cu 
activitate net diferită :

_ .... ~ It.i atelierul 
de autoutilare al întreprinderii 
de prelucrare a maselor plastice 
și organizația de bază din ca
drul Liceului industrial nr. 1. 
în activitatea celor două orga
nizații de bază sînt însă multe 
lucruri comune de care ne-am 
dat seama prin participarea la 
adunările generale de dare de 
seamă.

Comuniștii, Întregul colectiv 
de la „autoutilare" reprezintă o 
forță marcantă în întreprindere, 
aportul lor la procesul de* mo
dernizare puțind fi întîlnit 
toate secțiile și atelierele 
aici. Mașini și instalații de 
complexitate din ce în ce

o
organizația nr. 5 din

în 
de 

o 
mai

valorificate
mare au fost concepute 
preună cu .
prinderii și executate in 
ireproșabil. Contribuția 
tora se 
productivității muncii, în 
sumuri reduse de materii 
me și materiale, în recuperarea 
materialelor refolosibile.

Un merit cu totul remarcabil 
al comuniștilor, al colectivului 
in ansamblul său îl reprezintă 
calitatea înaltă și diversificarea 
continuă a producției — o parte 
apreciabilă a acesteia fiind des
tinată exportului. „Este primul 
atelier de autoutilare din muni
cipiul Buzău — cum s-a apre
ciat în adunare — care a „ieșit" 
la export, executînd totodată 
instalații șl mașini și pentru

îm- 
proiectanții între- 

mod 
aces- 

regăsește în creșterea 
con- 
pri-

După ce am participat la mai multe adunări generale de dare 
de seamă și alegeri din unități ale municipiului Buzău am con
siderat normală și necesară o discuție cu primul secretar al 
comitetului municipal de partid, tovarășul Ilie Călugăru, pentru 
a-i prezenta cîteva opinii și a sublinia, desigur, și unele neajun
suri constatate incă de la debutul primelor adunări. Cu această 
intenție, ne-am dus la comitetul municipal de partid. Acolo i-am 
întîlnit într-o seară pe toți secretarii, pe unii membri ai biroului 
care, după ce participaseră la primele adunări, și-au propus să 
tragă concluzii, să formuleze primele observații și invățămintele 
de rigoare. Concluzii și învățăminte de care să se țină seama, 
chiar din ziua următoare, în desfășurarea adunărilor generale.

Am participat la acea „operativă" a secretariatului comite
tului municipal de partid. Aveam, desigur, multe constatări 
pozitive, dar și observații critice — o parte din ele relatate în 
însemnările de pină acum. Ceea ce ne-a surprins plăcut a fost 
faptul că din analiza exigentă a modului de pregătire și de 
desfășurare a adunărilor generale la care au participat, secre
tarii comitetului municipal de partid au stăruit asupra învă
țămintelor pe care acestea le oferă. Astfel incit aplicarea lor 
promptă, sâ determine ridicarea conținutului viitoarelor adunări 
generale și conferințe de partid. Multe din observațiile, consta
tările critice — de fapt, într-un anume fel, și 
făcute la această analiză ,ne-au întregit propriile 
Iată pe scurt cîteva dintre acestea :

autocritice — 
consta țări.

• S-a apreciat că unele din dările de seamă 
cifre, uneori nesemnificative, in loc să abordeze

abundă in 
problemele 

producției prin sarcinile specifice muncii de partid, prin stilul 
și metodele folosite pentru stimularea gindirii creatoare și unirea 
eforturilor oamenilor, pentru incetățenirea responsabilității și 
exigenței, aplicarea propunerilor făcute de comuniști, a măsu
rilor proprii și a celor stabilite de organele de partid supe
rioare ;

• Dările de seamă șl dezbaterile să reflecte In mai mare 
măsură și cît mai concret cum se aplică principiul muncii și

personale, cum și-au înde-conducerii colective, al răspunderii
plinit comuniștii sarcinile încredințate, cum se manifestă spiri
tul revoluționar in întreaga lor activitate, să analizeze cu exi
gență sporită, mai profund, felul în care își îndeplinesc atribu
țiile, spiritul de responsabilitate al cadrelor de conducere ;

• Problemele vizînd aplicarea prevederilor din programele 
de modernizare și organizare a producției, de reducere dras
tică a consumurilor materiale și energetice, cele referi
toare la ridicarea pregătirii profesionale și specializării perso
nalului muncitor, să fie examinate prin prisma responsabilității 
de care dau dovadă toți cei chemați să le aplice și nu doar 
prin enunțarea lor la modul general sau prin sublinierea im
portanței lor - oșo cum s-a petrecut la unele adunări ;

• Lo stabilirea măsurilor cuprinse in hotăririle pe care le 
adoptă adunările de dare de seamă și alegeri să se aibă in 
vedere nu doar prevederile pentru o perspectivă de unu - doi 
ani, ci și acelea cu aplicabilitate imediată care, fiind trans
puse grabnic in fapt, pot determina efecte pozitive in îndepli
nirea sarcinilor de plan, în realizarea exportului, creșterea ca
lității producției și a productivității muncii, economisirea ma
teriilor prime și energiei electrice, întărirea ordinii și discipli
nei ș.a.

La toate acestea se impune totuși o concluzie. Aceea că In 
totalitatea lor adunările de dări de seamă și alegeri au reflec
tat hotărîrea profundă a fiecărui comunist, a fiecărei organiza
ții de partid de a răspunde prin fapte înflăcăratelor chemări 
ale secretarului general al partidului, sarcinilor stabilite Ia 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R., 
de a acționa cu toată hotărîrea pentru înlăturarea neajunsu
rilor care mai există, pentru mobilizarea tuturor forțelor la 
indeplinirca exemplară a planului și programelor de activitate, 
astfel incit rezultatele obținute în acest al dbilea an al cinci
nalului să reflecte capacitatea organelor și organizațiilor de 
partid de a uni și dinamiza toate forțele colectivelor de muncă.

Pagină realizată de Constantin MORARU, 
Al. PINTEA, Stellan CH1PER
Fotografii : SANDU CRISTIAN
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TERMOCENTRALELOR - CÎT MAI MULT CĂRBUNE 
Șl NUMAI DE BUNĂ CALITATE!

ÎN SECTORUL CASNIC

în această perioadă, asigurarea energiei electrice necesare alimentării 
normale a tuturor consumatorilor reprezintă o problemă esențială a eco
nomiei. In toate termocentralele, îndeosebi în cele pe bază de cărbune, tre
buie să se desfășoare o activitate stăruitoare, să se adopte măsuri ope
rative pentru supravegherea cu mare răspundere și întreținerea în per
fectă stare tehnică a tuturor instalațiilor și agregatelor, astfel incit' pro
ducția de energie electrică să crească substanțial. Totodată, minerii din 
toate unitățile carbonifere au inalta îndatorire de a munci cu abnegație 
și dăruire pentru a livra termocentralelor ritmic, zi de zi, cărbune mai 
mult și numai de bună calitate, asigurind astfel energeticienilor condiții 
pentru folosirea instalațiilor și agregatelor Ia parametri superiori.

Combinatul minier

Valea Jiului :
K’ 1 " ........................................

PUTEREA CALORICĂ
A CĂRBUNELUI - 

URMĂRITĂ RIGUROS 
în toate minele din Valea Jiului, 

activitatea din subteran și de la su
prafață se desfășoară la cotele unei 
înalte exigențe muncitorești, _ în 
spiritul sarcinilor și orientări
lor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Trăgînd învățămintele 
necesare din activitatea desfășurată 
în anul trecut și în prima parte a 
acestui an, organele și organizațiile 
de partid, consiliul oamenilor mun
cii, colectivele din toate unitățile 
miniere s-au implicat cu mai multă 
răspundere în acțiunile întreprinse 
pentru folosirea integrală a capaci
tăților de producție, creșterea mai 
rapidă a indicilor intensivi de utili
zare a complexelor mecanizate și a 
combinelor de înaintare, perfecțio
nării organizării muncii și a pro
ducției în abataje, folosirea deplină 
a forței de muncă și întărirea or
dinii și disciplinei în fiecare for
mație de lucru, a răspunderii și an
gajării minerilor și cadrelor tehnico- 
inginerești în îndeplinirea ritmică, zi 
de zi, a planului de producție.

Ca urmare a măsurilor luate, ni
velul producției a crescut în cele 
mai multe unități miniere de la o zi 
la alta și s-au expediat cantități 
mai mari de cărbune la termocen
trala Mintia-Deva, înregistrîndu-se 
în prezent un plus față de prevede
rile contractuale de peste 20 000 tone 
cărbune energetic, cu o putere calo
rică mai mare decit era prevăzut. 
S-au evidențiat în mod deosebit mi
nerii de la Lupeni, Paroșeni, Valea 
de Brazi, Lonea și Vulcan, care 
au înregistrat depășiri între 150 și 
1 300 tone cărbune.

Cum a evoluat mai exact produc
ția de cărbune energetic in prima 
decadă din luna februarie ? Amă
nunte aflăm de la ing. Otto Abra
ham, inginer-șef cu producția la 
Combinatul minier Valea Jiului : 

„Așa cum se observă în graficul de 
producție, luna februarie a debutat 
bine, 7 unități miniere inregistrind 
depășiri de plan la producția de căr
bune. La Lonea, Paroșeni, Lupeni, 
Valea de Brazi, Vulcan, Aninoasa,

Măsuri luate in aceste zile de minerii 
din Valea Jiului, Berbești-Alunu, Rovinari 

pentru aprovizionarea ritmică 
a termocentralelor cu cărbune

Dilja, planul de producție nu numai 
că este îndeplinit, dar se înregis
trează și depășiri. Sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid, 
în toate minele din Valea Jiului se 
acționează pentru înfăptuirea obiec
tivelor prioritare din programul de 
activitate pe primul trimestru al 
acestui an. Pe scurt, subliniez aten
ția ce se acordă creșterii producti
vității muncii în subteran, principala 
cale de sporire a producției de căr
bune. La Paroșeni, Uricani și Valea 
de Brazi se iau măsuri concrete 
pentru punerea în funcțiune înainte 
de termenul stabilit a noilor abataje 
frontale dotate cu complexe mecani
zate, sporirea vitezelor de avansare 
cu cel puțin 4—5 la sută în abata
jele frontale și la lucrările de pre
gătire a noilor fronturi de lucru. 
O atenție deosebită se acordă în 
continuare creșterii indicelui de folo
sire a utilajelor și instalațiilor mi
niere și, nu in ultimul rind, a tim
pului de lucru, punîndu-se accentul 
pe întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă. Sînt asigurate 
toate condițiile ca, în această lună, 
din minele Văii Jiului să se livreze 
termocentralelor cantități sporite de 
cărbune de bună calitate. (Sabin 
Ccrbu).

Bazinul 'minier

Berbești-Alunu :

CĂRBUNELE 
EXTRAS 

ESTE LIVRAT 
ÎN ACEEAȘI ZI

Hotărîți să-și aducă o tot- mai mare 
contribuție la sporirea producției de 
energie electrică, minerii din cadrul 

sectorului Cucești al Bazinului car
bonifer Berbești-Alunu acționează 
cu fermitate și exigență muncito
rească pentru realizarea zilnică a 
unor producții superioare de lignit 
cu putere calorică tot mai ridicată. 
Numai formațiile de lucru de Ia mina 
Cucești, bunăoară, au extras și livrat 
suplimentar termocentralelor aproa
pe 1 300 tone cărbune, în fruntea în
trecerii situîndu-se ortacii din for
mația condusă de Pavel Voiculescu, 
care au realizat aproape jumătate din 
depășirea înregistrată.

— Sîntem pe deplin conștienți că 
în condițiile specifice ale iernii — ne 
spune inginerul șef al sectorului, 
Gheorghe Miclea, cel mai bun căr
bune energetic îl dau exploatările 
subterane. Tocmai de aceea am în
tărit formațiile de lucru din abata
je și am redistribuit forțele tehnice 
în scopul asigurării unei asistențe de 
specialitate competente in toate 
schimburile. Aceasta a făcut ca, de 
la începutul anului și pînă în prezent 
să expediem spre termocentrale lig
nit de cea mai bună'calitate, fără 
corpuri străine și steril, cu putere 
calorică ridicată. De asemenea, pen
tru prevenirea deprecierii cărbunelui, 
întreaga producție extrasă este livra
tă pe cit posibil in aceeași zi.

— Ce alte măsuri au fost luate 
pentru sporirea și mai accentuată a 
producției ?

— Un rol important în atingerea 
acestui obiectiv îl are punerea cit 
mai grabnică în funcțiune a noilor 
capacități. în luna ianuarie, de 
exemplu, planul la lucrările de pre
gătiri a fost depășit de peste 3 ori, 
creînd astfel condiții ca în aceste 
zile să trecem la montajul unei benzi 
transportoare pe planul înclinat 505 
bis și, implicit, să devansăm darea în 
exploatare a unui nou front de ex
tracție a lignitului in abatajul 620. 
O dată cu finalizarea acestor lucrări, 
colectivul minei Cucești va avea po
sibilitatea să dubleze producția zilnică 
de cărbune, ceea ce va determina de

sigur creșterea contribuției la asigu
rarea termocentralelor cu lignit de 
putere calorică superioară. (Ion 
Stanciu).

întreprinderea minieră

Rovinari :

TOATE 
EXCAVATOARELE - 
FOLOSITE INTENSIV, 

LA ÎNTREAGA 
CAPACITATE

Insușindu-și cu răspundere munci
torească sarcinile complexe ce le 
revin în acest an, în care trebuie să 
livreze economiei naționale peste 11 
milioane tone lignit, colectivul în
treprinderii miniere Rovinari acțio
nează stăruitor în vederea realizării 
sarcinilor de producție și livrării 
către termocentrale a unor cantități 

tot mai mari de cărbune energetic, 
de bună calitate. Punind accentul pe 
folosirea cu indice superior a liniilor 
tehnologice de excavare și transport, 
pe întreținerea și supravegherea 
atentă a funcționării utilajelor con
ducătoare, pe întronarea unui climat 
de ordine și disciplină la fiecare 
punct de lucru, minerii din carierele 
Girla, Tismana II, Tismana I și Ro- 
vinari-Est au asigurat, incă din pri
mele zile ale anului, fluxul neîn
trerupt al producției de cărbune, au 
extras pină in prezent suplimentar 
circa 130 000 tone lignit.

— Sintem conștienți că acum, în 
această perioadă, principala noastră 
datorie este aceea de a livra termo
centralelor cantități sporite de căr
bune — ne-a spus brigadierul Con
stantin Vlădoianu. Stă în puterea 
noastră, a minerilor gorjeni, să rea
lizăm zi de zi producții tot mai mari, 
la nivelul dotării tehnice de care 
dispunem. Acest fapt a fost verificat 
în practică anul trecut, cînd 7 for
mații de pe excavatoarele cu rotor, 
printr-o mobilizare exemplară, au 
reușit să extragă fiecare cantități- 
record de peste 3,5 milioane metri 
cubț masă minieră. Este și motivul 
pentru care, în luna ianuarie, am 
organizat aici, Ia Rovinari, o amplă 
dezbatere cu toți excavatoriștii, in 
urma căreia am declanșat o întrecere 
minerească pentru creșterea produc
ției de cărbune. Toate cele 18 echipa
je de la Rovinari sint hotărite să rea
lizeze suplimentar în 1987 o produc
ție de peste 100 000 tone cărbune, în 
condițiile creșterii puterii calorice cu 
minimum 10 kilocalorii/kg și redu
cerii substanțiale a cheltuielilor 
totale și consumurilor specifice 
normate.

— Spiritul de angajare responsabi
lă în care acționează colectivele din 
toate carierele întreprinderii, ' sub 
conducerea organelor și organizați
ilor de partid — ne-a precizat ingi
nerul Nicolae Bercea, directorul uni
tății — a stat la baza lansării de 
către colectivul nostru a chemării la 
întrecere către toate unitățile de 
extracție a cărbunelui din carierele 
de lignit. Dorim și ne-am propus 
să extragem și să livrăm termocen
tralelor, cu deosebire celor de la 
Rovinari și Turceni, mai mult căr
bune, curat și cu putere calorică 
ridicată, astfel incit și energeticienii 
să se achite cu cinste de marile în
datoriri ce le revin în această pe
rioadă, în întregul an. Prin buna 
întreținere și exploatare a utilajelor 
din fluxul tehnologic reușim să 
asigurăm o încărcare optimă a trans
portoarelor, să realizăm în acest fel 
producții zilnice de peste 25 000 tone 
cărbune. în luna februarie punem 
un accent deosebit pe alimentarea 
termocentralelor Rovinari și Turceni 
cu cantități mai mari de cărbune 
expediat direct de Ia rotor, care, fiind 
mai proaspăt, prezintă însușiri su
perioare. (Dumitru Prună).

Consumul energetic — 
redus cu peste 20%!

DIN PREVEDERILE RECENTULUI DECRET!
i Economisirea la maximum a gazelor naturale și energiei
i electrice constituie o cerință prioritară, o îndatorire patria-
/ tică a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean.
. Pentru lunile februarie și martie 1987, la energia elec- i 
’ trică livrată populației pentru iluminat și utilizări casnice, < 
1 cotele lunare stabilite sînt mai mici cu 20 Ia sută decît cele .’ 

actuale. i
Toți cetățenii sînt obligați să ia măsuri stricte pentru J 

economisirea consumului de gaze naturale și energie elec- ' 
trică și să se încadreze în cotele stabilite prin prezentul 
decret. \

CALCULE CARE TREBUIE CUNOSCUTE
CARE SÎNT CONSUMURILE DE ENERGIE
ALE UNOR APARATE ELECTROCASNICE

INTR-O ORA :

• un bec de 40 W 0,04 kWh• un aparat de radio de putere medie 0,06 kWh• un televizor 0,09 kWh• un bec de 100 W 0,1 kWh• un aspirator 0,6 kWh• un fier de călcat 1 kWh• o mașină de spălat „Alba lux" 2,7 kWh• o mașină de spălat automată cu program 3,7 kWh

INTR-O ZI :

• un frigider „Arctic" cu compresor și termostat 1 kWh© un congelator 1,2 kWh• un frigider „Fram" cu absorbție 3 kWh

Analizați cu atenție aceste cifre $1 decideți siiiguri 
măsurile gospodărești pentru reducerea la minimum a 
consumului de energie electrică în vederea încadrării 
în cotele stabilite pentru lunile februarie și martie.

SPUNE CA ÎNTREPRINDEREA A FOST MODERNIZATA?
© O părere bună despre eficiența acțiunii de modernizare și o realitate practică, în secțiile de 
producție, care o infirmă © De ce este tolerată supraaglomerarea cu materiale, semifabricate și 
motoare vechi a spațiilor productive ? • în timp ce la multe locuri se lucrează cu productivitate 
scăzută, utilaje de mare randament zac de multă vreme inactive • O autobază „rătăcită" în 
incinta întreprinderii © Este posibilă și necesară aplicarea unor măsuri de fond care să asigure 

o înfățișare nouă, modernă întreprinderii

Bistrița-Năsăud :

PRODUCȚIE FIZICĂ PESTE PREVEDERI
Puternic mobilizate de indicațiile 

și orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, colectivele de oa
meni ai muncii din economia jude
țului Bistrița-Năsăud își intensifică 
eforturile pentru ca, in condițiile 
unei eficiente tot mai mari, să rea
lizeze sporuri substanțiale la pro
duse necesare economiei naționale 
și solicitate la export. Minerii ex
ploatării de caolin de la Parva, 
producătorii de mecanică fină din 
Bistrița, chimiștii și textiliștii din 
Năsăud și Bistrița, forestierii, pro

ducătorii hîrtiei și materialelor de 
construcții se numără printre frun
tașii întrecerii socialiste. Prin utili
zarea cu randament sporit a capaci
tăților de producție, concomitent cu 
diminuarea consumurilor de ener
gie electrică, gaze naturale și com
bustibili, s-au realizat peste preve
derile planului 122 tone concentrat 
de plumb și cupru, 729 metri cubi 
cherestea, 6 000 metri pătrați țesă
turi lină și tip lină, 157 tone pro
duse prelucrate din polietilenă și 
altele. (Gheorghe Crișan).

Zilele trecute am efectuat o inves
tigație pe tema desfășurării acțiunii 
de perfecționare a organizării și de 
modernizare a producției la una din 
unitățile importante ale industriei 
noastre electrotehnice : întreprin
derea de mașini electrice București. 
In repetate rinduri in ziarul nostru 
au fost prezentate reportaje referi
toare la modul în care harnicul co
lectiv de aici, bine cunoscut și apre
ciat nu numai in țară, ci și peste 
hotare, acționează pentru a realiza 
produse de înaltă calitate, cu per
formanțe ridicate, competitive la ni
vel mondial. Este un adevăr incon
testabil : marca I.M.E.B. reprezintă 
o marcă respectată și preferată, tot 
mai solicitată de parteneri. Faima 
de buni fabricanți de mașini și mo
toare electrice a avut drept rezultat 
si faptul că .muncitorilor și specia
liștilor de aici li s-a încredințat asi
milarea și fabricația unor produse 
din cadrul unor programe priorita
re ale economiei, precum și pentru 
înlocuirea importului.

Dacă producția acestei întreprin
deri a crescut, atit din punct de vș- 
dere cantitativ, cit și calitativ, și s-a 
diversificat considerabil, nu este 
însă mai puțin adevărat că in tot 
acest proces unele condiții tehnice 
și organizatorice de fabricație au 
rămas mult in urmă, sint departe de 
cerințele activității economice mo
derne. Trecînd prin unele secții ' de 
producție, este evident decalajul exis
tent intre nivelul tehnic inalt al pro
duselor și nivelul inapoiat, uneori 
chiar rudimentar al tehnologiilor, al 
organizării fabricației. Și, insistăm, 
aceasta se intimplâ acum cînd aici 
se consideră că măsurile aplicate 
pină acum au dat bune rezultate în 
privința modernizării producției.

Formal, totul pare în regulă : 28 
de măsuri de perfecționare a orga
nizării și modernizare au fost pre
văzute in program. 28 s-au îndepli
nit, cu un efect economic concreti
zat într-o producție-marfă supli
mentară de 9.67 milioane lei și o 
creștere a productivității muncii cu 
4.52 la sută. Ceea ce, să recunoaș
tem, nu reprezintă puțin, dar, așa 
cum aveam să ne convingem, este 
încă departe de posibilitățile reale, 
de rezervele care, în bună parte, 
trebuiau mobilizate încă în această 
primă etapă. în halele de producție, 

în afară de coridoarele, de trecere, 
nu prea ai unde să arunci un ac : 
impresia de aglomerare nu o dau 
însă utilajele, ci îndeosebi materia
lele și semifabricatele care stau in 
stive, incurcind producția, precum 
și ‘motoarele vechi, aduse pentru 
reparații și puse unele peste altele, 
pină cind le va veni rindul să fie 
reparate. Unele din ele nici nu mai 
sint sau n-au fost niciodată în pro
filul de fabricație al intreprinderii. 
Asemenea motoare zac și prin curtea 
intreprinderii.

Profilul hcestei unități este de 
producție și nu de reparații, motoa
rele respective fiind aduse aici in 
urma unor solicitări sau... rugă
minți, urmind a fi reparate atunci 
cind va fi un răgaz în procesul de 
fabricație. Răgaz care nu prea pare 
să apară, din moment ce pe multe 
din motoarele respective s-a așter
nut un strat gros de praf.

De ce sînt atit de multe materiale 
și semifabricate prin secții 1 Tova
rășul Constantin Giurgiu, inginer- 
șef al intreprinderii, este de păre
re că acest ndajuns s-ar explica prin 
diversitatea mare de produse care 
se realizează într-o lună, nu mai 
puțin de 58 de tipuri in luna fe
bruarie, unele în serii mici sau 
chiar unicate. Or, tocmai pentru că 
situația este de așa natură, ar fi 
necesare mai multe mijloace de 
depozitare pe verticală. Acestea însă 
nu pot fi construite, deoarece... spa
țiile sint blocate de materiale, semi
fabricate și motoare pentru repara
ții. Și așa s-a creat un cerc de pro
bleme aparent fără ieșire.

în spiritul cerințelor autogestiunii, 
se impune o inventariere exactă, o 
analiză amănunțită a situației aces
tor stocuri, eliberîndu-se spațiile 
productive de stocurile supranorma- 
tive sau fără mișcare ce trebuie li
chidate conform prevederilor legale.

Spațiile și așa insuficiente, in 
unele ateliere sint blocate de unele 
utilaje, monumente ale uitării și 
nepăsării, aduse atit din țară, cît și 
din import sau realizate pur și sim
plu prin autoutilare, care nu produc. 
De ce ? Explicațiile sînt foarte di
verse și ele ar merita o analiză 
amănunțită din partea organelor de 
resort, în primul rînd pentru a se 
stabili răspunderile celor care le-au 
adus sau le mențin in stare de inac

tivitate. Astfel, unele ar fi fost pro
curate pentru tipuri de motoare ca
re s-au scos din fabricație ori s-au 
modificat constructiv, la altele s-a 
schimbat furnizorul de semifabrica
te, noul producător adaptind con
strucția acestora potrivit propriilor 
condiții tehnologice, la altele, de 
mare productivitate, seria de fabri
cație a fost mai mică decît cea 
scontată, deci nu era eficientă folo
sirea lor ; și, în fine, alte utilaje — 
aduse direct de Ia producător sau 
prin transfer de la unitățile de pro
fil au defecte de construcție, n-au 
mers niciodată. Și, de regulă, este 
vorba de utilaje noi sau aproape 
noi. de mare tehnicitate.

. Ce este de făcut cu ele ? Nimic

La întreprinderea de mașini 
electrice București

altceva decit ceea ce au relevat dis
cuțiile cu specialiștii din întreprin
dere și cu muncitori de la locul 
unde se găsesc acestea și, anume, 
să se întreprindă o foarte serioasă 
analiză asupra fiecărui utilaj in 
parte, astfel îneît cele care pot fi 
folositoare să fie adaptate și mo
dernizate conform cerințelor actuale 
și de perspectivă ale producției, iar 
celelalte să fie transferate sau dez
afectate pentru a nu supraîncărca 
inutil spațiile de producție și așa 
insuficiente ale întreprinderii.

Surprinzător, deși spațiul produc
tiv este foarte redus, in incinta in
treprinderii și-a găsit sălaș și o uni
tate pentru transporturi auto, com
plet străină de activitatea între
prinderii.

Ce se întreprinde totuși pentru a 
rezolva cu forțe proprii unele pro
bleme tehnice și organizatorice ? Am 
notat citeva realizări bune în a- 
ceastă privință, care atestă că aici 
există resurse de creativitate pen
tru sporirea productivității muncii 
sau pentru economisirea resurselor 
materiale și energetice : recupera
toare energetice montate la cup
toare, instalații de mică mecaniza
re pentru manevrat matrițele la for

jă și la unele prese, un dispozitiv 
de derulare a tablei pentru o 
mașină de ștantare a tolelor. în 
alte locuri, intențiile bune și so
luțiile adoptate au avut mai puțin 
succes, cum ar fi cele de la cabinele 
așa-numite „ergonomice“ pentru 
sudură. Cert este că pentru a regă
si cele 28 de măsuri de modernizare 
raportate a fi realizate a trebuit să 
străbatem aproape întreaga între
prindere, intre locurile de aplicare a 
acestora existind incă suficiente 
spații unde spiritul gospodăresc, de 
buni organizatori se cere a fi mai 
mult prezent.

Ce va urma ? In programul de 
modernizare întocmit de întreprin
dere se prevede ca in a doua eta
pă să se treacă la rezolvarea de 
fond a problemelor perfecționării 
condițiilor de producție. Un prim 
pas a și fost făcut : s-a renunțat 
la organizarea fabricației pe cri
teriul produsului finit și s-a tre
cut la organizarea pe criterii 
tehnologice a două secții im
portante de producție. De fapt, nu 
s-a realizat decît o redistribuire a 
răspunderilor intr-o nouă concep
ție. pentru că utilajele au rămas la 
locurile lor și fluxurile de pro
ducție se desfășoară ca și înainte. 
Totuși, se apreciază că ’ astfel se 
asigură o mai bună urmărire a fa
bricației, potrivit priorităților și 
intereselor întreprinderii.

Acțiunile de anvergură de reor
ganizare propriu-zisă nu au înce
put și, din cite am aflat, nu au 
șanse să înceapă in curînd. După 
cum ne relatează ing. Matei Vlă- 
deanu, director tehnic, punctul de ve
dere al conducerii întreprinderii este 
că nu se poate face mai mult, prac
tic nimic important, pină cind 
nu va fi realizată o nouă hală 
pentru sectorul de prelucrări me
canice, dotată cu celule flexibile, după 
care se creează spațiul de manevră 
pentru așezarea rațională în flux și 
a celorlalte sectoare de producție. Se 
insistă asupra „atacării" cu priorita
te a problemei sectorului de prelu
crări mecanice, intrucît, din punct 
de vedere al dotării tehnice, acesta 
este cel mai mult rămas în urmă, 
reprezentînd un loc îngust important 
pe fluxul de fabricație.

Deocamdată, conducerea între
prinderii nu are alt document de 

lucru decît programul de măsuri a- 
mintit, soluția investiției, considera
tă a fi absolut necesară, nefiind 
incă aprobată de forurile de re
sort ale unității. ^Wai mult, nu exis
tă nici un proiect general de mo
dernizare și dezvoltare a intreprin
derii, întocmit, potrivit legii, de un 
institut de specialitate.

Desigur, problemele modernizării 
sint foarte complexe și ele se pun 
in mod diferit, dar cu aceeași acui
tate, in fiecare din unitățile Cen
tralei industriale electrotehnice din 
Craiova, din care face parte și în
treprinderea bucureșteană. Este po
sibil ca măsurile pe care și le-a 
propus întreprinderea de mașini 
electrice București să nu fie cele 
mai judicioase pentru această peri
oadă, poate, și cu siguranță există și 
alte soluții legate de mai buna folo
sire și modernizare a utilajelor ac
tuale din dotare, a capacităților de 
care dispune unitatea. Totuși, o de
cizie trebuie luată pentru că timpul 
trece, iar măsurile de fond nu se pot 
lua de pe o zi pe alta.

Independent de aceasta, așa cum 
a reieșit din discuțiile cu specialiști 
și .muncitori cu experiență ai între
prinderii, nu trebuie slăbită nici un 
moment preocuparea pentru pune
rea in valoare a tuturor rezervelor 
de modernizare și bună organizare 
existente la fiecare loc de muncă, la 
unele din acestea referindu-ne în 
prima parte a articolului. Picătură 
cu picătură se adună efectele eco
nomice mari !' Un bun prilej pentru 
dezbaterea sub toate aspectele a a- 
ce.stei probleme il oferă apropiata 
adunare generală a oamenilor mun
cii, la care forul democrației munci
torești revoluționare al intreprinde
rii este chemat să hotărască măsurile 
cele mai potrivite ce se impun in ve
derea intensificării, în perioada ur
mătoare, a acțiunii de perfecționare 
a organizării și de modernizare a 
producției. Cert este că între
prinderea de mașini electrice Bucu
rești poate și trebuie să devină în 
cel mai scurt timp o unitate mo
dernă, reprezentativă a industriei e- 
lectrotehnice românești.

Cornelia CARLAN 
Eugen D1CH1SEANU

Pregătirea producției 
legumicole

(Urmare din pag. I)
că legarea plantelor pe araci sau 
pe spalier. Numai în acest fel 
pot fi obținute fructe care să 
corespundă normelor de calitate 
la export și exigențelor consumato
rilor noștri. Or, in unele unități a- 
gricole din județe mari cultivatoare 
de legume, anul trecut n-au fost 
arăcite in totalitate tomatele tim
purii, fără a mai vorbi de cele 
de vară și toamnă. în acest caz, 
efectul celorlalte lucrări este mult 
diminuat intrucît fructele rămin pe 
sol. se intirzie coacerea, iar unele 
se degradează, ceea ce explică de 
ce după încheierea recoltării toma
telor timpurii, unitățile agricole nu 
sînt in măsură să livreze tomate de 
vară de bună calitate. Iată de ce 
urmărim ca și tomatele de vară- 
toamnă să fie cultivate după ace
leași tehnologii ca și cele timpurii și, 
în mod deosebit, să fie palisate. în 
acest scop au fost luate măsuri 
pentru procurarea unui număr mare 
de araci și materiale necesare ame
najării spalierilor. în al doilea 
rînd este necesar să fie extinsă iri
garea prin brazde în legumicultura 
și asigurată apa atunci cînd plantele 
au nevoie de ea, adică incepind de 
primăvara devreme, cînd se plan
tează răsadurile, și pînă toamna, la 
sfirșitul perioadei de vegetație. în a- 
ceastă privință avem nevoie de spri
jinul organelor de specialitate care se 
ocupă cu amenajarea și exploatarea 
sistemelor de irigații.

Rezultă, așadar, că, în spiritul in
dicațiilor conducerii partidului pri
vind intensificarea producției legu
micole, au fost luate unele măsuri 
bune, de natură să asigure creșterea 
randamentelor la hectar. Este pozi
tiv faptul că în majoritatea jude
țelor se muncește intens la produ
cerea răsadurilor, se repară solariile 
și se fertilizează terenurile din gră

dini. Totuși, din analizele efectuate 
de direcția de specialitate din Mi
nisterul Agriculturii rezultă că atît 
amenajarea răsadnițelor și a celor
lalte spații de producere a răsadu
rilor, Ca și însămînțarea acestora nu 
se desfășoară potrivit graficelor. 
Iată ce rezultă din datele care re
prezintă stadiul lucrărilor la 9 fe
bruarie. Varza timpurie a fost în- 
sămînțată în proporție de 65 la sută, 
tomatele pentru solarii — 61 la sută, 
iar conopida timpurie — 11 la sută. 
Dacă în județele Ialomița, Constan
ța, Buzău, Arad, Argeș, Satu Mare 
și Botoșani s-a încheiat semănatul 
verzei timpurii în răsadnițe, în jude
țele Tulcea, Mehedinți, Dîmbovița, 
Neamț, Sibiu și altele lucrarea
este mult întirziată. Concomitent cu
grăbirea lucrărilor de însămînțare
în răsadnițe, este necesar să fie
create condiții pentru aplicarea ace
lor măsuri care sînt de natură să 
ducă la creșterea randamentelor la 
hectar, deci la intensificarea legu- 
miculturii. în această direcție, cu 
mai multă răspundere trebuie să se 
acționeze în vederea pregătirii sis
temelor de irigații, astfel îneît să se 
asigure apa necesară cind plantele 
au nevoie de ea.

Există toate condițiile ca în acest 
an să se realizeze o cotitură radica
lă în producția legumicolă, în sensul 
intensificării ei, așa cum a cerut 
conducerea partidului. La aceasta 
va contribui, fără îndoială, apli
carea noilor reglementări privind 
îmbunătățirea sistemului de formare 
și repartizare a fondului de produse 
agricole pentru retribuirea în agri
cultură. Important este ca, o dată cu 
popularizarea acestor reglementări 
în vederea cunoașterii lor amănun
țite, să fie organizată temeinic nftm- 
ca în acord global, astfel îneît în
treaga activitate să se desfășoare pe 
aceste baze noi.

i
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
întreprinderea minieră Bălan, județul Harghita, către toate 

unitățile miniere din ramura minereurilor neferoase
Întreprinderea textilă „11 Iunie“ Cisnădie 

către toate întreprinderile din industria textilă
Minerii și preparatorii, întregul personal 

muncitor de la Întreprinderea minieră 
Bălan, puternic mobilizați de indicațiile și 
îndemnurile cuprinse în cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., privind asigurarea bazei de materii 
prime minerale în consens cu cerințele 
economiei, valorificarea lor superioară, sînt 
hotăriți să nu precupețească nici un efort 
pentru a-și aduce o contribuție sporită la 
înfăptuirea obiectivelor ce le revin din Pla
nul național unic de dezvoltare economico- 
socială a țării pe anul 1987, și adresează 
tuturor oamenilor muncii din unitățile mi
niere care extrag minereuri neferoase che
marea revoluționară la întrecerea socia
listă. angajindu-se să realizeze :

1. Depășirea planului de producție la mi
nereu pirito-cuprifer extras și prelucrat cu 
35 000 tone, iar la metale în concentrate cu 
100 tone la cupru și cu 1 000 tone la sulf.

2. Depășirea planului la producția-marfă 
industrială și la producția-marfă vîndută 
și încasată cu 10 milioane lei, iar la pro
ducția netă cu 6 milioane lei.

3. Depășirea planului la lucrările de des
chidere cu 7 la sută. iar la lucrările de 
pregătire cu 8 la sută.

4. Depășirea planului productivității mun
cii,. calculată pe baza producției-marfă. cu 
1,5 la sută prin :

— creșterea ponderii metodei de exploa
tare cu prăbușire in subetaje la 67 la sută 
din totalul minereurilor extrase ;

— introducerea vagonetelor autodescărcă-

Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte București către toate institutele 

de cercetare științifică și inginerie tehnologică
Oamenii muncii din Institutul de cerce

tare științifică și inginerie tehnologică pen
tru mașini-unelte București, puternic mo
bilizați de ideile, deosebit de valoroase, 
de indicațiile și orientările formulate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al III-lea al oamenilor muncii, de îndru
marea permanentă, de înaltă competență 
primită din partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național al Științei și în- 
vățămintului, precum și de rezultatele 
obținute in anul 1986, cheamă la întrecere 
socialistă toate colectivele de muncă din 
institutele de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru depășirea sarcini
lor de plan pe anul 1987, angajîndu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea cu 10 la sută a planului fizic 
de cercetare-proiectare și asimilarea de noi 
mașini-unelte, realizindu-se suplimentar 
peste prevederile de plan 20 lucrări de 
cercetare-proiectare pentru produse de 
complexitate tehnică ridicată.

2. Realizarea a 10 lucrări de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică pentru 
produse cu parametri tehnici și funcționali 
peste nivelul celor mai bune performanțe 
cunoscute pe plan mondial.

3. Intensificarea acțiunii de modernizare 
și automatizare a proceselor de producție 
îh domeniul prelucrării metalelor prin 
așchiere, prin elaborarea peste plan a do

întreprinderea agricolă de stat lirleasca, județul Brăila, către toate 
întreprinderile agricole de stat cu profil cerealier

Puternic mobilizați de hotărîrile Congre
sului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, de orientările și indicațiile formu
late de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al III-lea al țărănimii, la plenara lărgită 
a Consiliului Național al Agriculturii și la 
recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., colectivul de oa
meni ai muncii din întreprinderea agricolă 
de stat Urleasca, județul Brăila, adresează 
tuturor întreprinderilor agricole de stat cu 
profil cerealier chemarea la întrecere pe 
anul 1987, asumîndu-și următoarele anga
jamente :

1. Realizarea, în cultură irigată, a unor 
producții medii la hectar de 8 600 kg griu 
pe o suprafață de 1 100 ha, 8 700 kg orz pe 
o suprafață de 350 ha, 26 000 kg porumb 
știuleți pe o suprafață de 2 044 ha și peste 
3 000 kg soia pe 1 126 hectare.

Pentru îndeplinirea în bune condiții a 
angajamentelor asumate, vom asigura folo
sirea rațională a'întregii suprafețe de teren 
și sporirea fertilității solurilor prin :

— definitivarea acțiunii de organizare pe 
criterii științifice a teritoriului și asola- 
mentelor, asigurîndu-se o rotație optimă a 
culturilor pe fiecare solă ;

— administrarea îngrășămintelor organice 
pe o suprafață de 500 ha, cu 40 tone la hec
tar, executarea lucrărilor de amendare a 
solului pe 200 ha și de subsolaj pe 3 100 ha;

— introducerea și extinderea în cultură 
a soiurilor și hibrizilor de înaltă valoare 
biologică, folosirea semințelor din verigi 
superioare de înmulțire, realizarea unei 
densități optime și aplicarea strictă a teh
nologiilor de cultură ;

— efectuarea la timp și de calitate a lu
crărilor de bază ale solului, a însămînțări- 
lor și lucrărilor de întreținere, a tratamen
telor de prevenire și combatere a bolilor 
și dăunătorilor ;

întreprinderea de materiale de construcții Deva către toate 
întreprinderile din industria cimentului și materialelor de construcții

Hotăriți să transpună In viață isto
ricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, orien
tările și indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, oamenii muncii de la întreprin
derea de materiale de construcții Deva au 
încheiat primul an al actualului cincinal cu 
o serie de rezultate bune. Astfel, s-au rea
lizat peste plan 21 milioane lei la produc
ția-marfă industrială. 11,5 milioane lei la 
producția-marfă vîndută și încasată, ex
portul a fost depășit cu 42.1 la sută, iar 
productivitatea muncip cu 7 742 lei pe om 
al muncii, in condițiile încadrării in consu
murile de energie și combustibil.

Hotărît să-și aducă o contribuție sporită 
la îndeplinirea sarcinilor ce revin ramurii 
noastre din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială, colectivul 
de oameni ai muncii de la întreprinderea 
de materiale de construcții Deva adresează 
tuturor unităților din industria cimentului 
și materialelor de construcții chemarea la 
întrecerea socialistă pe anul 1987, angajîn- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

1. Obținerea unei producții-marfă supli
mentare de 10 milioane lei, a unei producții 
nete de 4,2 milioane lei și realizarea peste 
plan a 5 000 mc BCA, 2 000 mc stilpi LCA

2 000 mc panouri mari.
2. Onorarea la termen și In condiții

toare cu o capacitate de 3 mc în orizontul 
590 la mina Fagul Cetății ;

— creșterea capacității de incărcare- 
transport în abataje prin extinderea folo
sirii mașinilor de tipul MIT-IP, precum și 
prin experimentarea și introducerea încăr
cătoarelor frontale LK-1 ;

— modernizarea uzinelor de preparare 
prin creșterea suprafețelor de flotare, re
glări de flux și automatizarea proceselor de 
preparare.

5. Reducerea nivelului cheltuielilor totale 
la 1 000 lei producție-marfă cu 10 lei, față 
de plan, și cu 3 lei la cele materiale, asi- 
gurînd un beneficiu peste plan din acti
vitatea de bază de 7 milioane lei.

6. Reducerea consumurilor normate la 
materialele de bază cu 2,5 milioane lei. iar 
la energie electrică cu peste 3 milioane kWh.

7. Depășirea planului de recuperare a 
materialelor refolosibile cu 5 la sută la 
lemn de mină. 10 la sută la fier vechi și 
fontă și realizarea unei economii de peste 
1 milion lei prin recondiționarea și refolo- 
sirea pieselor de schimb și subansamblelor.

Pentru realizarea acestor angajamente, 
vom mobiliza prioritar întreaga capacitate 
tehnică și organizatorică a colectivului de 
oameni ai muncii din unitatea noastră 
pentru :

— perfecționarea organizării șl conducerii 
proceselor tehnologice și îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă ;

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
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cumentației de execuție pentru 7 tipuri de 
celule și sisteme flexibile de prelucrare a 
pieselor de revoluție și prismatice.

4. Realizarea a două sisteme flexibile de 
prelucrare care vor fi implementate in în
treprinderi constructoare de mașini în 
scopul creșterii productivității muncii, a 
calității produselor și reducerii consumu
lui de materiale, energie și manoperă.

5. Depășirea planului- de producție indus
trială cu 10 la sută prin îmbunătățirea 
fluxului de fabricație, a măsurilor de creș
tere a productivității muncii, creșterea gra
dului de utilizare a elementelor modulari
zate și tipizate, creșterea calității și întă
rirea ordinii și disciplinei.

6. Introducerea mai rapidă a rezultatelor 
cercetării in producție prin scurtarea cu 
cel puțin 10 000 ore a duratei de elaborare 
a lucrărilor de cercetare-proiectare față de 
plan.

7. Intensificarea creației tehnico-științifi- 
ce de masă în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", prin realizarea și 
aplicarea în producție a invențiilor și ino
vațiilor din ramură.

8. Reducerea consumului de materii pri
me, materiale și energie cu 14 la sută la 
executanți, prin extinderea optimizării con
structive și activității de tipizare în toate
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— folosirea la întreaga capacitate a sis
temului de irigații și aplicarea pe toată 
suprafața amenajată a normelor de udare 
stabilite în funcție de cerințele de apă ale 
plantelor ;

— utilizarea cu randament maxim a su
prafețelor destinate culturilor duble, succe
sive și intercalate ;

— slringerea la timp și fără pierderi a 
recoltei.

2. Prin depășirea producțiilor planificate 
vom livra suplimentar la fondul de stat 
cel puțin 900 tone griu, 550 tone soia, 250 
tone cartofi ; la fondul de furaje vom livra 
400 tone orz și 6 000 tone porumb știuleți, 
iar la fondul de sămință 1 200 tone griu.

3. în fermele de animale pe care le de
ținem, ne angajăm să obținem producții 
medii de 5 500 litri lapte pe vacă furajată, 
cu 1 100 litri peste prevederile planului. De 
asemenea, vom livra la fondul de stat 174 
tone carne de porc peste nivelul planificat.

în acest scop, vom asigura realizarea in
tegrală și depășirea efectivelor de animale 
planificate, prin creșterea indicilor de nata
litate la 95 Ia sută la vaci și 110 la sută la 
oi și prin obținerea în medie a 18 purcei 
pe fiecare scroafă.

în scopul înfăptuirii angajamentelor din 
domeniul zootehniei, vom asigura respecta
rea riguroasă a tehnologiilor de îngrijire 
și furajare a animalelor, a normelor sanitar- 
veterinare, menținînd astfel starea de să
nătate și potențialul productiv al întregului 
efectiv de animale. O atenție deosebită 
vom acorda realizării unei balanțe furajere 
echilibrate cantitativ și calitativ, prin fo
losirea judicioasă a suprafețelor reparti
zate culturilor furajere și prin valorificarea 
masei vegetative secundare din cultura 
plantelor de cîmp. Pe suprafețele cultivate 
cu plante furajere in ogor propriu vom 
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ireproșabile de calitate a tuturor comenzi
lor pentru export.

3. Realizarea a 10 milioane lei la produc
ția-marfă vîndută și jncasată și a unui be
neficiu de 1 milion peste nivelurile planifi
cate.

4. Depășirea cu 5 la sută a planului de 
produse noi și reproiectate, urmărindu-se 
creșterea gradului de valorificare a mate
riilor prime și materialelor, reducerea con
sumurilor energetice și de manoperă, ridi
carea parametrilor tehnico-economici ai 
produselor.

5. Economisirea in condițiile aplicării noi
lor norme de consum a 110 MWh energie 
electrică, 60 tone c.c. și reducerea cu 1 
la sută a consumurilor de materiale nor
mate.

6. Depășirea productivității muncii plani
ficate cu 5 900 lei pe om al muncii prin 
aplicarea încă din acest an a două măsuri 
prevăzute in programul de organizare și 
modernizare a producției pentru 1988, redu
cerea timpului de staționare a utilajelor în 
reparațiile planificate, ridicarea pregătirii 
profesionale a întregului personal mun
citor.

7. Creșterea cu 1 la sută față de 1986 
a indicelui de utilizare a timpului de lucru 
al personalului muncitor.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

— folosirea integrală a capacităților de 
producție ;

— utilizarea rațională a forței de muncă;
— creșterea indicelui de utilizare a fon

dului de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 1 la sută față de anul 
1986 ;

— perfecționarea profesională a Întregu
lui personal muncitor, prin organizarea 
cursurilor prevăzute în programele aproba
te, calificarea unui număr de 250 oameni 
ai muncii, in special în meseria de mineri, 
și policalificarea a 300 muncitori în cea 
de-a doua meserie.

In vederea imbunătățirii condițiilor de 
muncă și viață ale minerilor, vom 
acționa cu toată fermitatea pentru extinde
rea dotării cu aparatură modernă și mate
riale de protecție și securitate a muncii, 
imbunătățirea aerajului, întreținerea în 
condiții mai bune a căilor de acces și mij
loacelor de transport din subteran, respec
tarea strictă a normelor de protecția mun
cii, diversificarea și creșterea calității 
mesei calde gratuite.

Sub conducerea organizației de partid 
vom acorda o atenție deosebită intensifică
rii muncii politico-ideologice și cultural- 
educative pentru ridicarea continuă a con
științei revoluționare a întregului personal 
muncitor, creșterea răspunderii personale 
și colective, imprimarea unui puternic 
spirit de ordine și disciplină Ia toate locu
rile de muncă vizînd îndeplinirea în mod 
exemplar a sarcinilor încredințate.
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lucrările de cercetare și inginerie tehnolo
gică ce se realizează în institut.

9. Depășirea productivității muncii pla
nificate cu 15 la sută prin utilizarea tehni
cii de calcul în cercetare și proiectare, 
punind un accent deosebit pe proiectarea 
constructivă și tehnologică asistată de 
Calculator.

10. Aplicarea cu fermitate a principiilor 
noului mecanism economico-financiar prin 
reducerea cheltuielilor materiale planificate 
ale institutului cu 5 la sută, asigurarea mă
surilor pentru depășirea beneficiului pla
nificat cu 2 la sută, perfecționarea aplicării 
acordului global.

Consiliul științific din institut va ac
ționa cu fermitate pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1987, 
militînd în spirit revoluționar pentru afir
marea tot mai puternică a cercetării știin
țifice ca forță nemijlocită de producție.

Ne angajăm să nu precupețim nici un 
efort și să răspundem cu întreaga noastră 
capacitate de muncă însuflețitoarelor che
mări adresate întregului popor de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a se face totul pen
tru asigurarea progresului și înflorirea 
continuă a patriei noastre, Republica Socia
listă România.
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obține cel puțin 11 000 unități nutritive la 
hectar.

4. Prin aplicarea consecventă a principiu
lui noului mecanism economico-financiar, 
a autoconducerii și autogestiunii muncito
rești, mai buna organizare a producției și 
a muncii, vom depăși prevederile planului 
la producția netă cu 6,8 la sută și la pro
ducția-marfă cu 8.8 la sută. Vom reduce 
cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă cu 
cel puțin 2 la sută ; consumul normat de 
combustibil convențional se va reduce cu 
10 la sută, iar consumul de energie electrică 
cu 20 MWh. Pe seama creșterii produc
țiilor și reducerii cheltuielilor materiale, 
vom obține un beneficiu peste plan de cel 
puțin 4,5 milioane lei.

Sub conducerea și îndrumarea organiza
ției de partid, consiliul oamenilor muncii, 
comitetul sindicatului și organizația de ti
neret, întregul personal muncitor, printr-o 
mobilizare exemplară, vom întreprinde ac
țiuni politico-educative, de perfecționare a 
pregătirii profesionale a cadrelor, de întă
rire a ordinii și disciplinei, a răspunderii 
în muncă, formarea unei înalte conștiințe 
socialiste, revoluționare la toți oamenii 
muncii pentru generalizarea experienței 
înaintate, tn vederea obținerii unor produc
ții la nivelul posibilităților create de noua 
revoluție agrară.

Pentru a cinsti prin noi realizări de sea
mă Conferința Națională a partidului, tn 
acest an — in care aniversăm împlinirea 
unui sfert de secol de la încheierea coope
rativizării agriculturii și a patru decenii 
de la proclamarea Republicii — vom munci 
cu înaltă răspundere comunistă pentru 
realizarea unei producții record, la nivelul 
criteriilor stabilite prin decretul Consiliului 
de Stat pentru obținerea înaltului titlu de 
„Erou al Noii Revoluții Agrare".
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8. Depășirea cu 3 la sută a planului de 
recuperare, valorificare și introducere în 
circuitul productiv a materialelor refolosi
bile, din care cu 3 la sută la materiale 
plastice și 4 la sută la deșeuri de hîrtie.

9. îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață ale personalului muncitor 
prin crearea unui microclimat corespunză
tor la fiecare loc de muncă, asigurarea 
servirii mesei calde la cantină și micro- 
cantine, diversificarea și imbunătățirea 
meniurilor, construirea, in colaborare cu 
Grupul întreprinderilor de gospodărire co
munală și locativă Hunedoara, a două 
blocuri de locuințe a cite 20 apartamente.

Efectuarea a cel puțin 20 000 ore de 
muncă patriotică pentru înfrumusețarea 
întreprinderii și construcția blocurilor de 
locuințe.

10. Sub conducerea organizației de partid, 
consiliul oamenilor muncii, organizațiile 
de sindicat și tineret vor desfășura acțiuni 
de masă în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" și al competiției spor
tive „Daciada", in scopul antrenării perso
nalului muncitor la creația tehnico-științi- 
fică. educării moral-politice și cetățenești 
a acestuia, petrecerii plăcute și utile a 
timpului liber.

Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea textilă „11 Iunie" Cisnădie, 
județul Sibiu, în frunte cu comuniștii, ac
ționind cu hotărîre și simț de răspundere 
în vederea aplicării în practică in mod 
exemplar a istoricelor hotăriri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, a indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii, a în
cheiat anul 1986 cu rezultate deosebite în 
muncă. Astfel, la producția-marfă s-au ob
ținut suplimentar 13,8 milioane lei, produc
tivitatea muncii a fost depășită cu peste 17 
mii lei pe fiecare om al muncii, iar-din vo
lumul firelor realizate, 99 la sută au fost 
de calitate superioară, fiind destinate în to
talitate producției pentru export.

In lumina sarcinilor și orientărilor de 
inestimabilă valoare formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român și 
Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din decembrie 1986, colectivul în
treprinderii textile „11 Iunie" Cisnădie 
adresează chemarea la întrecerea socialistă 
pe anul 1987 tuturor unităților din indus
tria textilă, angajindu-se să realizeze ur
mătoarele :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
cu 2 la sută prin realizarea de fire cu ca
racteristici fizico-mecanice superioare, iar 
a planului producției nete cu 2,5 la sută.

2. Realizarea peste plan a unei producții-

Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari către toate 
întreprinderile din chimia anorganică și îngrășăminte chimice

Oamenii muncii de la Combinatul de în
grășăminte chimice Năvodari, însufle
țiți de vibrantele îndemnuri ale secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresate întregii națiuni 
la Plenara Consiliului Național al Oameni
lor Muncii din decembrie 1986, pentru ri
dicarea întregii activități la cote calitativ 
superioare, se angajează să realizeze urmă
toarele obiective :

1. Realizarea peste prevederile planului a 
7 000 tone acid sulfuric, 2 500 tone îngrășă
minte cu microelemente, 2 000 tone îngră
șăminte cu fosfor, 100 tone acid sulfuric 
chimic pur, săruri de zirconiu în valoare de 
700 mii Iei. 1 000 MWh energie electrică.

2. Obținerea peste plan a unei producții- 
marfă in valoare de 12 milioane lei prin 
creșterea ponderii produselor de nivel cali
tativ superior.

3. Depășirea planului valoric de export 
cu 15 milioane lei prin prospectarea de noi 
piețe de desfacere și creșterea calității Ia 
nivelul produselor similare pe plan mon
dial.

4. Depășirea prevederilor de plan la pro
ductivitatea muncii cu 7 000 lei de persoană 
prin :

— modernizarea unor faze de fabricație 
la instalațiile tehnologice ;

întreprinderea de industrializare a laptelui Ialomița către toate 
întreprinderile de industrializare a laptelui, cărnii și peștelui

Acționind in spiritul hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, al îndrumărilor și orientărilor 
de o inestimabilă valoare teoretică și 
practică izvorite din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, din decembrie 1986, pentru 
intîmpinarea cu rezultate deosebite a Con
ferinței Naționale a partidului, colectivul 
de oameni ai muncii de la întreprinderea 
de industrializare a laptelui Ialomița chea
mă la întrecere pe anul 1987 toate colecti
vele de muncă din întreprinderile de in
dustrializare a laptelui, cărnii și peștelui, 
angajîndu-se să înfăptuiască următoarele 
obiective <

1. Realizarea peste plan a unei producții- 
marfă in valoare de 15 milioane lei și a 
unei producții nete de 5 milioane lei prin :

— depășirea indicelui planificat de utili
zare a mașinilor și instalațiilor cu 1 la 
sută ;

— creșterea indicelui de valorificare a 
materiei prime cu 3,5 la sută față de plan;

— creșterea ponderii produselor noi șl 
modernizate cu 5 la sută față de plan, prin 
introducerea în fabricație a unui număr de 
10 produse noi ;

— creșterea ponderii produselor de cali
tate superioară în totalul producției-marfă 
realizate de la 65 la sută la 83 la sută ;

— creșterea cu cel puțin 10 la sută a gra
dului de mecanizare și automatizare a tu
turor proceselor de producție in toate sec
țiile de fabricație.

2. Depășirea cu 5 la sută a planului de 
export prin valorificarea superioară a ma
teriilor prime, ridicarea parametrilor cali
tativi ai brinzeturilor și untului și oferirea 
la export a noi cinci produse de brînzeturi.

3. Depășirea planului productivității mun

Oficiul județean de turism Bihor-Oradea către toate 
unitățile de turism

Colectivul de oameni ai muncii din ca
drul Oficiului județean de turism Bihor, 
însuflețit de vibrantele chemări cuprinse 
in cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, la recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., privind 
mobilizarea exemplară a tuturor forțelor 
și resurselor pentru îndeplinirea și depă
șirea planului pe 1987, este hotărît să-și 
onoreze cu cea mai înaltă răspundere sar
cinile ce ii revin, aducîndu-și întreaga 
contribuție la înfăptuirea mărețelor 
obiective ale celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului.

în scopul ridicării întregii activități pe o 
treaptă nouă, calitativ superioară, chemăm 
la întrecere toate oficiile de turism și în
treprinderile balneoclimaterice din sistemul 
Ministerului Turismului, asumîndu-ne ur
mătoarele angajamente :

1. Depășirea volumului planificat de În
casări valutare din turismul Internațional 
cu 4 la sută, prin :

— diversificarea gamei de servicii supli
mentare pentru turiștii străini sosiți la tra
tament in stațiunea Felix, promovîndu-se 
un număr de peste 10 acțiuni turistice noi 
și prin organizarea mai bună a activității 
de schimb valutar atit la punctele de fron
tieră, cît șl la unități hoteliere din muni
cipiul Oradea și stațiunea Felix.

2. Creșterea peste plan a volumului de 
vinzare a mărfurilor românești pe valută 
cu 5 la sută prin Înființarea unui magazin 
universal in stațiunea Felix ; organizarea 

marfă vîndute și încasate de 4,6 milioane 
lei.

3. Depășirea cu 0,2 la sută a gradului de 
folosire a capacităților de producție prin 
optimizarea fluxurilor tehnologice și pro
movarea largă a progresului tehnic in toate 
fazele de fabricație.

4. Creșterea la cel puțin 70 la sută^a pon
derii produselor cu caracteristici fiztco-me- 
canice peste nivelul mondial.

5. Optimizarea rețetelor de amestec care 
să conducă la creșterea gradului de valori
ficare a materiilor prime și materialelor, 
obținîndu-se o eficiență economică supli
mentară de 2 milioane lei.

6. Promovarea de tehnologii adecvate de 
prelucrare a fibrelor care să permită ca în
treaga cantitate de fire planificată să poată 
fi incorporată în țesături și tricotaje desti
nate în exclusivitate exportului.

7. Depășirea planului productivității mun
cii cu 2 la sută, îndeosebi prin înfăptuirea 
măsurilor din programul de organizare și 
modernizare a producției, ridicarea nive
lului de pregătire profesională a tuturor 
categoriilor de personal muncitor, întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă, creșterea in
dicelui de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 0,5 la sută față de 1986.

8. Reducerea volumului cheltuielilor to
tale planificate cu 230 000 lei prin dimi
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— optimizarea fluxulpi tehnologic la in
stalațiile de granulare a superfosfatului ;

— asimilarea în fabricație a îngrășămin
telor cu microelemente, perfecționarea or
ganizării și conducerii producției și a 
muncii ;

— creșterea indicelui de utilizare a in
stalațiilor tehnologice cu 3 la sută față de 
plan ;

— ridicarea nivelului de pregătire profe
sională prin organizarea a 38 cursuri de 
perfecționare și pregătire profesională în 
care vor fi cuprinși 1 520 oameni ai muncii.

5. Prin aplicarea cu fermitate a principii
lor noului mecanism economico-financiar, 
încadrarea în normativele economico-finan- 
ciare, prin gospodărirea rațională a resur
selor materiale, de energie și combustibil, 
întărirea disciplinei tehnologice pe întregul 
flux de fabricație, generalizarea inițiativei 
„Contul de economii al grupei sindicale" se 
vor reduce cheltuielile totale la 1000 lei 
producție-marfă cu cel puțin 3,5 lei față 
de nivelul planificat și cu 3 lei la cheltuie
lile materiale.

Se vor reduce consumurile de materii 
prime față de cele normate cu 8 milioane 
Iei, din care 5 milioane lei se vor obține 
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cii, calculată pe baza producției-marfă, cu 
50 000 lei/om al muncii prin :

— mecanizarea și automatizarea unor 
operații tehnologice din unitățile de indus
trializare a laptelui, mecanizarea transpor
tului intern și uzinal ;

— modernizarea secțiilor de producție — 
unt-înghețată. cașcaval și produse proas
pete ;

— creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 0,5 la sută față de 
anul 1986 ;

— ridicarea gradului de pregătire profe
sională a întregului personal, cuprinderea 
la cursuri a unui număr de 200 oameni ai 
muncii și însușirea celei de-a doua me
serii de către cel puțin 100 muncitori.

4. Reducerea cheltuielilor totale planifi
cate cu 3 lei la 1 000 lei producție-marfă 
și a cheltuielilor materiale cu cel puțin 2 
Iei, îndeosebi prin :

— reducerea consumurilor de energie șl 
combustibil cu 5 la sută față de consumul 
normat ;

— realizarea și recondiționarea unor pie
se de schimb și subansamble în valoare de 
peste 100 mii lei ;

— reducerea cheltuielilor de aprovizio
nare și desfacere a produselor cu 5 la sută:

— realizarea unei economii de 1 500 lei 
pe fiecare om al muncii in cadrul inițiati
vei „Contul de economii al grupei sindi
cale", prin :

— depășirea planului de recuperare cu 
cel puțin 25 la sută la cupru, 30 la sută la 
aluminiu, 10 la sută la bronz. 15 la sută la 
fontă și 40 la sută la folie de polietilenă ;

— accelerarea vitezei de rotație a mij
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unor expoziții și parade ale modei pentru 
prezentarea mărfurilor produse de între
prinderile din județ și zonele limitrofe.

3. Depășirea volumului planificat de În
casări la prestări servicii pentru populație 
cu 200 000 lei prin : creșterea coeficientului 
de utilizare a capacităților de cazare de la 
75 Ia 85 la sută ; valorificarea mai bună 
a bazei materiale în perioada de extrasezon, 
prin oferirea unor programe turistice adec
vate ; creșterea numărului de zile turist cu 
25 000 zile față de anul 1986 ; valorificarea 
mai bună a bazelor de agrement prin oferi
rea unor, noi programe ; înființarea 
unui baby-schi la cabana Leșu și la sta
țiunea Stîna de Vale ; extinderea capacită
ții popasurilor turistice de la Stîna de Vale, 
Munteni și de la Coada lacului baraj Leșu.

4. Depășirea planului de încasări la tu
rismul cu cetățenii români cu 1,5 milioane 
lei, prin creșterea și diversificarea progra
melor de excursii.

5. Depășirea planului de desfacere a 
mărfurilor cu amănuntul prin unitățile de 
alimentație publică cu 2,5 milioane lei.

6. Dezvoltarea activității gospodăriilor 
anexe proprii, astfel incit să se ajungă la 
un efectiv de 1 100 porcine, 300 ovine. 2 500 
păsări, realizarea unei producții de 120 tone 
cartofi și 60 tone legume.

7. Depășirea beneficiului planificat cu 
800 mii lei prin : reducerea cheltuielilor de 
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nuarea consumurilor normate de fibre cu 
5 tone, a celor de energie electrică cu 37 
MWh și utilizarea a 10 tone de fibre refo
losibile peste plan.

9. Realizarea peste plan a unui volum de 
beneficii în valoare de 3 milioane lei.

10. Creșterea volumului de piese • asimi
late și recondiționate în atelierul propriu 
cu 2 la sută față de plan.

11. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale personalului muncitor prin asi
gurarea unui microclimat corespunzător în 
halele de producție, gospodărirea și între
ținerea corespunzătoare a căminelor de ne- 
familiști și a grădinițelor pentru copii.

12. Desfășurarea unei intense activități 
politico-ideologice. cultural-educative de 
masă în scopul ridicării conștiinței întregu
lui personal muncitor, creșterii răspunderii 
personale și colective a tuturor oamenilor 
muncii in vederea îndeplinirii in mod 
exemplar a sarcinilor încredințate.

Acționind cu intransigență și responsabi
litate revoluționară, întregul colectiv de oa
meni ai muncii din întreprinderea noastră 
este hotărît să obțină în anul 1987 rezul
tate deosebite, aducîndu-și în felul acesta 
o contribuție sporită la înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, la progresul continuu 
al patriei noastre socialiste.

prin eliminarea importurilor ; se vor eco
nomisi peste plan 2 000 MWh energie elec
trică și 500 tone combustibil convențional.

6. Recuperarea a 4 000 Gcal. din resurse 
energetice secundare, precum și a 1 000 
tone acid sulfuric rezidual.

7. Realizarea unui volum de recondițio- 
nări de piese de schimb și subansamble cu 
10 la sută mai mare decit prevederile pla
nului.

8. Realizarea unei producții nete supli
mentare in valoare de 7,4 milioane lei și 
depășirea beneficiului planificat cu 6 mi
lioane lei.

9. Creșterea ponderii produselor noi și 
modernizate în valoarea totală a produc
ției-marfă cu 6 la sută față de plan.

10. îmbunătățirea condițiilor de muncă in 
toate secțiile și atelierele de producție, prin 
realizarea de amenajări și dotări corespun
zătoare pentru ușurarea efortului fizic al 
muncitorilor.

11. Intensificarea muncii politico-educa
tive in vederea întăririi ordinii și discipli
nei, respectării cu strictețe a instrucțiuni
lor de fabricație și creșterii siguranței in 
exploatare a instalațiilor tehnologice.

loacelor circulante cu 5 zile prin elimina
rea stocurilor fără mișcare sau cu mișcare 
lentă.

5. îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor lactate la nivelul exigențelor 
consumatorilor prin :

— respectarea strictă a tehnologiilor de 
producție, aplicarea de noi tehnologii, folo
sirea de amelioratori. întărirea ordinii și 
disciplinei tehnologice ;

— promovarea progresului tehnic și sti- 
mujarea creației tehnico-științifice, în ca
drul Festivalului național „Cintarea Româ
niei" ;

— introducerea in producție a rezultate
lor cercetării științifice și tehnologice in 
domeniul industrializării laptelui, printr-o 
mai fructuoasă colaborare cu institutele de 
specialitate.

6. Aplicarea fermă a noului mecanism 
economico-financiar, a principiilor auto
conducerii și autogestiunii muncitorești, în
cadrarea strictă în normativele economico- 
financiare, care vor asigura depășirea pro
ducției-marfă vîndute și încasate planifi
cate cu 18 milioane lei și realizarea unui 
beneficiu suplimentar de cel puțin 4 mi
lioane lei.

7. Efectuarea unui număr de cel puțin 
20 000 ore muncă patriotică pentru înfru
musețarea întreprinderii.

Colectivul de muncă din întreprinderea 
noastră, sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, va acționa cu toată 
fermitatea pentru realizarea exemplară a 
planului pe anul 1987 și a angajamentelor 
asjimate. răspunzînd astfel prin fapte 
vibrantelor îndemnuri și indicații ale secre
tarului generai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

circulație cu 1 la sută, reducerea pierderi
lor și perisabilităților, accelerarea vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante.

8. Depășirea productivității muncii plani
ficate cu 2 la sută prin introducerea și dez
voltarea mecanizării și automatizării pro
ceselor de producție din bucătării și labora
toare, creșterea nivelului de pregătire poli
tică și profesională a intregului personal 
muncitor, întărirea ordinii și disciplinei in 
muncă.

9. Realizarea în devans cu 10 zile a tutu
ror obiectivelor de investiții.

10. Depășirea planului de recuperare a 
materialelor refolosibile cu 10 Ia sută la 
textile, hîrtie, plută, sticlă, realizarea in
tegrală a programului-angajament și a 
obiectivelor inițiativei „Contul de economii 
al grupei sindicale", astfel incit să obținem 
o economie medie de 1 500 lei/lucrător.

Exprimînd hotărîrea tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii din unitățile de tu
rism și balneoclimaterice ale județului 
Bihor, asigurăm că nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a ne îndeplini în cele mal 
bune condiții sarcinile ce ne revin, trans- 
punînd in viață, neabătut, indicațiile secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind creșterea cali
tății și eficienței întregii activități econo
mice și sociale.

COMITETUL DE PARTID 
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VIATA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN v:

LUDUȘ : Cu cetățenii, pentru cetățeni
Ludușul, localitatea care avea să 

fie înscrisă pe harta țării în rîn- 
dul orașelor în anul 1960, a cunos
cut în această perioadă profunde 
prefaceri înnoitoare, aici fiind date 
în folosință mai bine de 2 300 de 
apartamente, precum și școli, creșe 
și grădinițe, unități comerciale și 
prestatoare de servicii către popu
lație. Din cite am aflat de Ia con
siliul popular al orașului, înnoirile 
social-edilitare vor înregistra și în 
acest an ritmuri susținute. Asupra 
a două obiective edilitare s-a refe
rit Gheorghe Sărăcuț, primarul 
orașului, care ne-a spus :

— Prin asigurarea unui larg 
front de lucru în timpul iernii, în 
această perioadă sîntem pe punctul 
de a finaliza ultimele 32 de apar
tamente din cele 460 apartamente

și 1 400 mp spații comerciale și de 
prestări .servicii din nbul și fru
mosul cartier „23 August I". Con
tinuă în ritm susținut lucrările de 
înălțare a unui nou cartier „23 Au
gust II“, situat și el în zona indus
trială a orașului, prin a cărui dare 
în folosință, la finele acestui an, 
spațiul locativ al orașului va fi în
tregit cu alte 770 apartamente. La 
începutul acestui an s-a dat in fo
losință uzina de apă. Ea asigură 
întregul necesar de apă potabilă și 
industrială al localității. De remar
cat că toate aceste înnoiri social- 
edilitare se desfășoară cu contri
buția efectivă a locuitorilor, care, 
numai în 1986, au prestat lucrări 
în valoare de peste 5 milioane lei. 
(Gheorghe Giurgiu).

construcției unui bloc cu 30 de 
apartamente. Succesul are la bază 
creșterea productivității, valorifica
rea superioară a materiilor prime.

a tuturor resurselor materiale și a 
forței de muncă, în condițiile dimi
nuării consumurilor energetice și 
de combustibil. (Manole Corcaci).

SÎNGEORZ BĂI : Dotări moderne pentru sănătatea 
, oamenilor muncii

Pentru oamenii muncii veniți la 
tratament și odihnă în stațiunea 
balneoclimaterică Singeorz-Băi a 
fost amenajată o saună, precum și 
mofete moderne cu funcționalitate 
continuă ce pot asigura pînă la 
1 000 tratamente pe zi în afecțiu
nile cardio-vasculare. S-au execu
tat și sînt în curs de finalizare lu
crările de transport, amenajare și 
depozitare a apelor minerale, care

au readus la suprafață izvoarele 
nr. 4 și nr. 5. foarte solicitate de 
toți cei prezenți in stațiune. A fost, 
de asemenea, amenajată o bază 
modernă de fizioterapie și hidrote- 
rapie, unde vor fi efectuate nume
roase tratamente. Este de remarcat 
și dotarea stațiunii cu un ski lift 
pus la dispoziția celor ce practică 
sporturile de iarnă. (Gheorghe 
Crișan).

VRANCEA : Și iarna se fac amenajări piscicole

IAȘI : Materiale peste prevederi 
pentru șantierele de construcții

Folosind din plin utilajele și 
timpul de lucru, colectivul de mun
că de la întreprinderea de materi
ale de construcții din Iași obține și 
în timpul iernii rezultate remarca
bile în producție. Astfel, de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
s-au realizat însemnate cantități de

prefabricate din beton armat și 
alte materiale de construcții peste 
prevederi. Numai la producția de 
panouri mari pentru locuințe, pre
vederile pentru această perioadă 
au fost depășite cu aproape 
1 000 mc, reprezentînd necesarul

Dezvoltarea producției piscicole
— în conformitate cu prevederile 
programului de autoaprovizionare 
cu bunuri alimentare a populației
— constituie și în acest an un 
obiectiv prioritar al activității în
treprinderii de specialitate din ju
dețul Vrancea.

— în acest scop, ne spune ingi
nerul Vasile Oacheș, directorul în
treprinderii piscicole Vrancea — in 
prezent, deși este iarnă, executăm

lucrările de extindere cu încă 
515 ha a crescătoriei piscicole de 
Ia Măicănești. Tot. în această zonă, 
în primăvară urmează să fie dată 
în exploatare o pepinieră cu 350 
hectare luciu de apă. In curînd. 
vom începe și lucrările de moder
nizare a crescătoriilor piscicole 
existente, în așa fel încît cele peste 
900 ha cu luciu de apă să asigure 
o producție sporită față de anul 
trecut. (Dan Drăgulescu).

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Islamice Iran, marți după- 
amiază a avut loc in Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, in cadrul 
căreia au fost prezentate aspecte ale 
dezvoltării economice și sociale a 
acestei țări. \

Au participat membri ai condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost de față Morteza Saffari 
Natanzi, însărcinat cu afaceri a.i. al 
Iranului la București, membri ai am
basadei.

★
La Biblioteca centrală universitară 

din Capitală s-a deschis marți o ex
poziție de carte cu lucrări tipărite 
de editura „Springer" din R. F. Ger
mania. Expoziția cuprinde volume 
științifice și tehnice din domeniul 
matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, 
geologiei, medicinei, agriculturii, in
gineriei tehnice etc.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Educației și 
învățămîntului, cadre didactice uni
versitare, cercetători științifici, stu- 
denți.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R. F. Germania la București.

(Agerpres)

tv

ZIUA NAȚIONALA a republics islamice iran

HOJATOLESLAM SEYYED ALI KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Iran, vă adresez 
călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace și prosperitate poporului iranian prieten.

Exprim convingerea ță raporturile de cooperare, și prietenie existente 
între țările noastre se vor extinde în continuare, atît pe plan bilateral, cît 
și în viața internațională, spre binele popoarelor român și iranian, al păcii 
și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a trimis o telegramă 
primului ministru al Republicii Isla
mice Iran, Mir Hussein Moussavi, cu 
prilejul aniversării zilei naționale, 
prin care îi adresează calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de

sănătate și succes In activitate. în te
legramă se exprimă, totodată, con
vingerea că guvernele țărilor noastre 
își vor aduce, în continuare, o im
portantă contribuție la dezvoltarea și 
intensificarea raporturilor româno- 
iraniene în toate domeniile de interes 
comun.

grgl O OBLIGAȚIE LEGALĂ Șl MORALĂ:

ÎNVAȚĂ PERMANENT,
^Învață la orice vîrstâ î

CĂREI
(Urmare din pag. I)

20,00 Telejurnal
20,20 Strălucit tezaur de gînd și faptă 

al unei mărețe epoci revoluționa
re (color)

20,35 A patriei cinstire. Versuri și mu
zică

20,45 • Imagini iraniene. Documentar 
(color)

21,00 Film serial (color). „Ambulanța4*. 
Producție a televiziunii ceho
slovace.

21,50 Telejurnal

Secvențe din amplul proces de pregătire profesionala 
la nivelul exigențelor noii calități a muncii și a vieții

Meseriași mai bine pregătiți
pentru servicii mai bine executate

Cerințele perfecționării întregii 
activități economice și sociale im
plică — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii — o atenție tot mai mare 
acordată pregătirii profesionale și 
ehnice, reciclării și recalificării per

sonalului muncitor. Aceasta este o 
■erință stringentă pentru toate 
domeniile de activitate; firește, ce
rință ce se impune și în sectorul 
•hemat să contribuie la realizarea 
mei noi calități a muncii și vieții, 

i^a sate, această activitate este asi
gurată în special de cooperativa de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor.

Dezvoltarea și diversificarea pres- 
'ărilor de servicii în mediul rural 
impun pregătirea unui număr sporit 
le meseriași. Pe lingă meseriile tra

diționale — fierărie, tîmplărie, croi
torie, cizmărie etc. — procesul de 
urbanizare, creșterea standardului 
de viață la sate fac să crească ce
rințele de lucrători pregătiți pentru 
activități mai complexe. Ceea ce 
Impune tot mai insistent întrebarea: 
cum sînt pregătiți viitorii meseriași 
ai satelor, cum se asigură creșterea 
calificării și policalificării lor profe
sionale ?

desfacere a mărfurilor au învățat și 
practică două-trei meserii. Totuși, 
numărul acestora este încă redus în 
raport cu cerințele reale ale cetățe
nilor și ale meseriașilor înșiși. Spe
cialiști din cadrul comisiei de învă- 
țămint amintite apreciază necesita
tea policalificării unui număr de 
aproape 10 000 de meseriași.

Ce se întreprinde ? în 1986 s-a 
organizat policalificarea la locul de 
muncă a unui număr de 1 000 de 
meseriași, iar în anul 1987 vor urma 
cursurile organizate în acest scop 
alți 3 500. Pînă la 9 000—10 000 mai 
este însă.

Obținerea unei calificări supli
mentare pe lingă meseria de bază 
este de natură să asigure folosirea 
integrală a timpului de lucru, tre
cerea cu ușurință de la un loc de 
muncă la altul în raport cu cerințele. 
Pe de altă parte, cu același număr 
de muncitori policalificați, pot fi 
satisfăcute cerințele la meserii nea
coperite. Chiar în exercitarea sarci
nilor din meseria de bază apar de
seori operații din meserii inrudite, 
care nu justifică încadrarea unui alt 
lucrător.

Desigur, în organizarea și aplica-

„Brățările de aur" — me
reu șlefuite. In marea lor maj0' 
-itate, meseriașii satelor se pregă
tesc in școlile profesionale care fac 
parte din sistemul de învățămint. al 
Centrocoop. Cele 14 școli și grupuri 
scolard existente în acest sistem sînt 
frecventate de peste cinci mii de 
elevi. în plus, trei mii de tineri și 
tinere urmează cursurile de califi
care la locul de muncă.

aCTIVITITEI
DE CALIFICARE 

SI POLICALIFICARE 
A MESERIAȘILOR 

SATELOR

— Pregătirea profesională a cadre
lor este corelată cu cerințele dezvol
tării, micii industrii și prestărilor de 
servicii care. în cursul actualului 
cincinal, urmează să-și dubleze 
valoarea producției-marfă — pre
cizează președintele comisiei de 
pregătire și perfecționare profesio
nală a CENTROCOOP. Ortansa 
Vîlceanu. Cererea mare de meseriași 
'.a sate devine și mai mare. De 
meseriași temeinic pregătiți atît sub 
raport profesional, cît și al spiritu
lui de organizare, al capacității de a 
practica meseriile noi și în mediul 
rural, deciși să contribuie efectiv la 
prosperitatea localității respective.

— Ceea ce înseamnă...
— ...că viitorii meseriași ai satelor 

trebuie sau. în orice caz. e bine să 
fie recrutați dintre localnici. Este o 
premisă a stabilității și permanenti
zării meseriașilor la sate, problemă 
pe cît de importantă pe atît de 
actuală. în plus, selecționarea tine
rilor pentru școlarizare trebuie să 
tină seama și de înclinația spre me
seria aleasă, de dorința de a o în
văța, de nivelul de pregătire din 
ipoala generală sau din liceu (pen
tru a putea face față rigorilor pro- 

■ esului de învățămint). Sînt cerințe 
obligatorii, față de care factorii de 
conducere din cooperație și. desigur, 
consiliile populare respective trebuie 
să manifeste exigență și responsabi
litate maxime. Pentru că. in ultimă 
instanță, calitatea prestărilor de 
servicii depinde de meseriaș, de 
omul respectiv.

De la calificare la polica
lificare Meseria?uî satelor trebuie 
;ă se situeze, practic, la nivelul celui 
de la orașe. în plus, datorită număru
lui restrins al locuitorilor din comune, 
și deci al solicitărilor față de un 
anume profil de servicii. unii 
meseriași nu-și pot ocupa continuu 
timpul de muncă. Soluția impusă de 
această condiție obiectivă este poli
calificarea. O bună parte a celor o 
sută de mii de lucrători ai unităților 
cooperației de producție, achiziții și

rea programelor de policalificare 
trebuie să se țină seama de gradul 
de complexitate al meseriilor res
pective, de nivelul de calificare in 
meseria de bază, de cunoștințele, 
deprinderile, aptitudinile și expe
riența în muncă ale celor selecțio
nați pentru a urma cursurile de poli
calificare. Dintre combinațiile de 
meserii înrudite posibile au fost ale
se 68. considerate de cea mai mare 
utilitate : brutar-bucătar. cofetar- 
patiser, sudor-lăcătuș mecanic — 
tinichigiu, tîmplar-dulgher, depana
tor radio—TV și de alte obiecte de 
folosință îndelungată, mecanic auto- 
mecanizator, lăcătuș-electrician etc. 
Este însă nevoie de stabilirea cît mai 
exactă a celor mai solicitate combi
nații de meserii specifice diferitelor 
zone ale țării. Spunem aceasta in- 
trucît, chiar și la o sumară inves
tigație, rezultă „goluri" în pregă
tirea unor meseriași, cum ar fi : 
pentru împletituri din materii pri
me vegetale (răchită, sorg etc.), în 
meseriile de cojocar-tăbăcar ș.a.

Desigur, policalificarea implică un 
plus de efort, dar el trebuie depus. 
Selecția exigentă a celor mai buni 
meseriași în vederea policalificării 
este o premisă a reușitei. Ea se află 
insă în strinsă legătură cu ridicarea 
generală a gradului de calificare al 
meșteșugarilor din mediul rural, 
fiind o realitate că unii dintre ei — 
mai mult decît la orașe — nici 
atunci cînd practică o singură spe
cialitate nu se străduiesc întotdeauna 
să lucreze ireproșabil. Cu atît mai 
mult în cazul unor meserii de o mai 
mare tehnicitate — spre exemplu 
depanator obiecte de folosință înde
lungată, ce incumbă cunoștințe de 
electronică și electrotehnică — se 
cere un dIus de pregătire in anii de 
școlarizare.

Pregătire profesională, 
dar și spirit de organizare. 
Pentru a ne convinge de felul în 
care unitățile de învățămint de 
care dispune Controcoop asigură o 
pregătire școlară adecvată, ne-am 
deplasat la unul din grupurile șco
lare existente, cel din Constan

ța. Ni s-a spus de la început, 
cu nedisimulată satisfacție, că unii 
dintre absolvenți, după ani buni de 
muncă și de pregătire, repară in 
fața clientului aparate complexe cu 
componente electrotehnice sau elec
tronice, reușind să cucerească în
crederea oamenilor, de ,ji s-a dus 
vestea peste șapte sate".

Grupul școlar și-a asumat răspun
derea de a repara în atelierele pro
prii aparatura și materialul didactic 
al școlilor și liceelor din munici
piul și județul Constanța. Directorul 
grupului școlar. Ion Buliga, ne arată 
laboratoare moderne dotate prin 
autoutilare, o interesantă și instruc
tivă expoziție cu zeci de aparate 
electrdnice sau electrotehnice reali
zate in orele de practică productivă.

De asemenea, pentru serviciile 
care nu au caracter tehnic — bu- 
cătari-ospătari, bucătari-cofetari, vîn- 
zători pentru toate mărfurile, vitri- 
nieri-decoratori etc. — pregătirea 
școlară are ca punct central apli
carea principiului autogospodăririi. 
Să menționăm că în laboratoarele 
de bucătărie sau de cofetărie-pati- 
serie cursanții învață să prepare 
pește 1 000 de feluri de mîncare. iar 
rețetarul de cofetărie-patiserie cu
prinde circa 500 de preparate. Este 
vorba de o producție în valoare de 
1 500 000 lei pe an, cu desfacere în 
mai multe cantine și alte unități cu 
consum colectiv.

De fapt, multe dintre măsurile de 
pregătire și policalificare a mese
riașilor, anunțate la comisia de în- 
vățămînt din Centrocoop, se regă
sesc — materializate — Ia Constanța, 
ca și la celelalte grupuri școlare 
cooperatiste din Brăila, Sibiu. Ora
dea, Ploiești. Gherla și altele. Dar. 
în același timp, se pot constata și 
unele neîmpliniri în procesul for- 
mativ-educativ.

Astfel, la unele profiluri din grupu
rile școlare ce pregătesc meseriași 
pentru mai multe județe, din cauza 
unor deficiențe de organizare, in
formare, popularizare, numărul can- 
didaților la examenele de admitere 
e mai mic decît cel al locurilor 
aprobate. Pentru meseria de electro
mecanic, de pildă, la Constanța nu 
a fost trimis nici un candidat din 
județul Hunedoara, pentru care fu
seseră repartizate cinci locuri ; de 
asemenea, din județele Călărași și 
Teleorman (cite 2 locuri) și Sălaj (3 
locuri) nu a fost îndrumat nici un 
candidat. Se constată și alte ano
malii. Pentru meseriile de bucătar- 
ospătar sau coafeză, deși nu sînt 
deficitare sub aspectul acoperirii lor 
cu cadre, se prezintă un număr ex
cesiv de candidați, în vreme ce 
pentru alte profiluri — cizmar, croi
tor. blănar. zidar-finisor — numă
rul cursanților este mult mai redus. 
Uneori chiar mai mic decit numă
rul locurilor.

Aceleași discrepanțe se constată 
și pe „harta meșteșugurilor" din 
unele județe. Un studiu întocmit in 
cadrul UJECOOP Constanța relevă 
că numărul de meserii „neacoperite" 
este mare, îndeosebi în localitățile 
mai îndepărtate de reședința jude
țului. In timp ce comunele din 
vecinătatea municipiului Constanța 
au zeci și sute de meseriași, din 
mai toate profilurile, în unele sate nu 
există nici unul. (Comunele mai în
depărtate. cum sînt Gîrliciu și Pan- 
telimon, au doar cite doi meseriași 
din care unul la... sifonărie).

Există multe propuneri interesante 
privind perfecționarea pregătirii me
seriașilor. aflate în atenția forurilor 
de resort. Important este ca pregă
tirea meseriașilor — pe plan nume
ric și calitativ — să corespundă 
cerințelor dezvoltării și diversificării 
activităților de mică industrie și 
prestări servicii din toate locali
tățile.

C. BORDEIANU

prima perioadă s-au investit pentru 
dezvoltarea economică 310 milioane 
lei. în a doua — 2,8 miliarde. S-au 
construit in prima perioadă 60 de 
apartamente ; în a doua — 4 600 (pa
tru cartiere noi de blocuri). Cinci- 
noi școli și licee, 40 km străzi asfal
tate, 332 000 mp de trotuare, 44 km 
canalizare, 68,8 km rețea de apă, ter- 
moficarea orașului, un hotel, ștrand 
cu apă termală, modernizarea și ex
tinderea rețelei electrice, o policli
nică nouă, un cinematograf nou, iată 
doar o parte din ceea ce a dobîndit 
orașul în anii de care vorbim. O în
zestrare urbanistică la nivelul cadru
lui nou de viață pe 'care l-a creat, 
pentru întreaga Românie, Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

O înzestrare urbanistică modernă, 
transformări în structura socială au 
urcat in trupul orașului ca seva in 
copaci, transfigurîndu-1, întinerindu-1, 
determinîndu-1 să înflorească și să-și 
întindă ramuri noi spre soare. Seva 
aceasta este... noua putere economi
că a orașului.

S-a pornit, la naționalizare, de la 
un atelier de construit și reparat 
unelte agricole, cîteva prese de ulei, 
un depozit de fermentat tutun și de 
la alte cîteva ateliere neînsemnate. 
Pină in 1965 toate acestea au fost 
doar reorganizate, sistematizate cum
va. Apăruse o singură construcție in
dustrială cu totul nouă ; topitoria de 
in. După prima vizită de lucru pe 
care a făcut-o aici, în 1967, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, orașului i s-a tra
sat un destin cu adevărat nou. Și, 
Hnd pe rînd, au început să apară noi 
obiective industriale, mari investiții. 
După ce schelele șantierelor erau 
date de o parte, orașul primea o 
nouă capacitate de producție indus
trială, o nouă infuzie de forță — noi 
locuri de muncă, noi profesii, noi 
orizonturi de viață pentru sute și mii 
de oameni. O nouă întreprindere de 
prelucrat in și cînepă (e și acum cea 
mai mare din sud-estul Europei). O fi
latură de fibre tip bumbac. O fabrică 
de produse lactate. întreprinderea de 
ulei „Ardealul". O fabrică de conser
ve din legume și fructe. O asociație 
economică industrială (produce și re
pară utilaje agricole, în special pen
tru zootehnie). O fabrică (uzină ar fi 
denumirea ei mai exactă) de insta
lații și utilaj tehnologic. Și. cea mai 
recentă, cea mai importantă investi
ție a cincinalului trecut — o între
prindere nouă de industrializare a 
sfeclei de zahăr (1 000 t în 24 de ore). 
Și astfel, în mai puțin de două de
cenii, un oraș cu specific agrar a 
devenit un oraș muncitoresc. în 1969 
erau 2 800 de muncitori. Sînt azi 
14 000. Jumătate din populația ora
șului.

Un oraș care produce. Produce 
intens și prosperă.

Discutam, la fabrica (uzina 1) de 
instalații și utilaj tehnologic, cu un 
șef de echipă — Iustin Botean.

— Sînteți din Cărei*?
—- Ca și cum aș fi. Am venit aici 

în tinerețe...
— Vorbiți-ne despre oraș, despre 

familie...
— Dacă vorbesc despre familia 

mea e ca și cum aș vorbi despre 
oraș. Că orașul a crescut ca și 
familia. în toate. Am trei feciori 
care lucrează aici în uzină. Și o 
noră. Doi sudori, doi lăcătuși. Avem 
o casă, făcută din munca noastră. 
Dar, pentru că cel mare s-a însurat, 
n-a mai avut loc Ia noi și a primit 
apartament la bloc. Care cum o să 
se însoare o să se mute la bloc. 
Poate 
dacă o

E un
De la vizita din 1967, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a mai vizitat 
orașul de cîteva ori, trasînd astfel, 
de la o etapă la alta, căi și rit
muri noi în dezvoltarea orașului, în 
consens cu dezvoltarea economică 
a, județului și a întregii țări. La 
vizita din 1986, pe care locuitorii de 
aici și-au înscris-o între evenimen
tele de neuitat, secretarul general 
al partidului a indicat redimensio- 
narea, într-o viziune incă mai mo
dernă. a sistematizării orașului și 
noi obiective de atins în dezvol
tarea economică.

Cu o perspectivă nouă,. orașul 
pornește astfel într-o nouă etapă a 
existenței sale, adăugind vechilor 
simboluri istorice pe cel al înnoirii 
totale, al unei binemeritate renaș
teri. Asemenea tuturor localităților 
României socialiste.

cel mic 
vrea, 
destin !

cu mine,

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Gaițele — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Arheologia dragostei — 18 ;
(Sala studio-99) : Medalion liric 
„Mihai Eminescu" — 16,30
• Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la Sala

mică a Teatrului Național) : Vînză- 
torui de păsări — 18,34)
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket —• 18 ; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Aventura unei arhive — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Acești nebuni fățarnici — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,

sala Magheru) : Scapino — 18 ; (Sala 
studio) : Idioata — 18,30
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase*4 (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Clntă, ciocîrlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero Ia purtare — 9; Cenușă
reasa — ÎS
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 15 ; (sala

Cosmonauților, 11 12 04) : Anotimpu
rile mînzului — 15
0 Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

cinema
• Sania albastră : FAVORIT (45 31 70) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 februarie, ora 20 — 14 fe
bruarie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi caldă pentru această perioadă a anu
lui. Cerul va fi mal mult noros. Vor 
cădea ploi locale mai frecvente în sud- 
vestul și vestul țării și izolat în sud-est. 
In regiunile nordice, precipitațiile vor 
fi, trecător, și sub formă de ninsoare. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări în nord-estul și 
vestul țării. Temperaturile minime vor. 
fi cuprinse între minus 7 și plus 3 
grade, mai ridicate în regiunile sudice 
pînă la 5—6 grade, iar maximele se vor 
situa, în general, între 2 și 12 grade. 
Se va produce ceață, îndeosebi în cen
trul țării.

Poporul Iranian săr
bătorește astăzi ziua 
sa națională. Se îm
plinesc opt ani de la 
revoluția islamică din 
11 februarie 1979, care 
a dus la înlăturarea 
regimului monarhic și 
la inaugurarea unei 
etape noi, de adînci 
prefaceri politice, eco
nomice și sociale în 
viața acestei țări.

Așa cum se știe. Ira
nul este una dintre 
cele mai întinse țări 
ale Asiei de sud-vest, 
avînd o suprafață de 
1 648 000 kmp și □ 
populație de aproxi
mativ 38 milioane ' de 
locuitori. în subsolul 
'său se găsesc mari bo
gății naturale. înce- 
pînd cu petrolul (care 
o plasează printre ma
rii producători de „aur 
negru" ai lumii) si 
continuînd cu fosfații, 
cuprul, fierul, uraniul, 
bauxita. în anii care 
au trecut de la înfăp
tuirea revoluției, ca 
urmare a dorinței de a 
așeza pe baze noi eco
nomia iraniană, toate 
aceste resurse, ca și o 
serie de ramuri in
dustriale de bază, au 
fost trecute sub ' con
trolul statului : s-a 
trecut, de asemenea, la 
naționalizarea bănci
lor, companiilor de a-

sigurare, transporturi
lor ; a fost înfăptuită o 
reformă agrară. Aces
te măsuri cu caracter 
structural au dat un 
puternic impuls dez
voltării economiei na
ționale, făcînd ca, în
tr-o perioadă de timp 
foarte scurtă, pe harta 
tării să-și facă apari
ția o serie de impor
tante obiective econo
mice din cele mai di
verse domenii. Astfel, 
la Kerman a fost con
struit un complex de 
extracție și topire a 
cuprului, la Isfahan a 
fost înălțat un mare 
furnal al combinatului 
siderurgic, iar la Arak 
a început construirea 
unui modern combinat 
petrochimic. Valorifi
carea resurselor petro
liere — principala bo
găție a țării — va ocu
pa și de acum înainte 
un loc important în 
cadrul proiectelor de 
dezvoltare, pînă în 
anul 1990 urmînd să 
fie realizate cinci rafi
nării, fiecare cu o ca
pacitate de cîte 200 mii 
barili pe zi.

Rezultatele obținute 
de poporul iranian pe 
calea dezvoltării so- 
cial-economice sînt 
urmărite cu simpatie 
de poporul român. 
Aceste sentimente con

stituie o expresie a 
tradiționalelor relații 
de prietenie dintre 
cele două popoare, re
lații care au ca teme
lie trainică principiile 
deplinei egalități în 
drepturi, avantajului 
reciproc, respectului 
suveranității și inde
pendenței naționale, 
neamestecului in tre
burile interne. Coope
rarea româno-iraniană 
își găsește materiali
zare în construirea în 
Iran a unor importan
te obiective industria
le și agricole, care 
contribuie la valorifi
carea resurselor natu
rale ale țării, la pro
gresul ei.

Pronunțîndu-se con
secvent pentru apăra
rea păcii, pentru înce
tarea conflictelor mi
litare din întreaga 
lume, inclusiv din 
zona Golfului, dezvol- 
tînd neobosit relațiile 
cu toate statele In 
spiritul coexistenței 
pașnice, România nu
trește convingerea că 
evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-ira- 
niene corespunde pe 
deplin intereselor ce
lor două țări si po
poare, constituind, tot
odată. un aport la 
promovarea cauzei ge
nerale a colaborării 
internaționale.
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ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE NATAȚIE 
ÎȘI CONTINUĂ SERIA SUCCESELOR

Amatorii de sport, și nu 
numai ei. cunosc desigur 
bilanțul strălucit cu care 
înotătoarele noastre — Ta
mara Costache; Noemi 
Lung și Stela Pura — au 
încheiat anul sportiv pre
cedent : un titlu suprem 
(obținut prin record al lu
mii) și o medalie de bronz
— la campionatele mon
diale de senioare ; două 
titluri continentale și alte 
șase medalii — la campio
natele europene de juni
oare. plus alte rezultate 
prestigioase.

Iată. însă că nici nu 
s-au stins bine ecourile 
unor asemenea frumoase 
succese — în premieră pen
tru natația noastră — și 
altele au și venit intru 
completare și confirmare, 
în tradiționalul circuit de 
•natație ce se organizează 
la fiecare început de an pe 
bătrinul continent, înotă
toarele românce au reușit 
(ca și în 1986, de altfel) 
rezultate de răsunet mon
dial. Douăsprezece victorii 
în concursurile de la 
Cannes și Strasbourg, 
șase victorii la Paris, patru 
la Berlin, cinci la Bonn —
— cîteva dintre ele în- 
semnînd și cele mai bune 
performanțe mondiale în 
probele respective — re
prezintă un debut excelent 
și deosebit de promițător 
in noul an competițional, 
mai cu seamă în condițiile 
în care concurența a fost 
selectă, cu deosebire la 
Berlin și Bonn listele de 
start cuprinzînd sportive 
de renume, chiar cam
pioane mondiale.

Tamara Costache — 
eleva ploieșteancă desco
perită și antrenată de pro
fesorul Mihai Gothe — 
rămine (indiscutabil, deo
camdată) înotătoarea noas
tră nr. 1, deși n-a împlinit 
încă 17 ani. De la vîrsta 
de... trei ani, cînd a început 
să înoate, iar apoi de la opt 
ani, în cadrul școlii cu 
profil de natație din Plo
iești, s-a remarcat mereu, 
deopotrivă printr-un ales 
talent nativ completat și 
sporit printr-o muncă asi
duă zilnică, de o tenacitate 
ieșită din comun. Ca o pa
ranteză semnificativă: anul 
acesta și-a petrecut Reve
lionul și vacanța de iarnă, 
cu colegele ei din lotul 
național, la Sinaia. Singura 
zi in care nu a făcut an
trenament a fost 1 ianua
rie. De ce ? „Pentru că in 
acea zi piscina hotelului 
Montana a fost închisă" — 
explica ea unui reporter, 
cu sinceră părere de rău). 
Dragostea de înot, ambiția 
au ajutat-o pe Tamara 
Costache și în cel mai greu 
moment al ei de pînă 
acum : pe la vîrsta de 12 
ani, suferind de o boală 
care în mod normal te în
depărtează definitiv de 
sport, a fost nevoită să în-

Tomoro Costache Noemi Lung

trerupă antrenamentele ; 
dar numai pentru un timp, 
fiindcă a avut puterea să 
reia și să recupereze. Pen
tru ca, peste numai alți 
patru ani, să devină cam
pioană și recordmană mon
dială pe distanța de 50 m. 
(în bazin de 50 m lun
gime). în acest an, la sfîrșit 
de ianuarie și început de

cele mai bune performanțe 
la 400 m mixt în anul 1986. 
în recentul circuit conti
nental a învins-o pe cam
pioana mondială de la Ma
drid, Kathleen Nord, sta
bilind și cea mai bună per
formanță obținută vreoda
tă în această probă numită 
și „procedeul procedeelor": 
4 minute și 31,36 secunde.

Rezultate de răsunet mondial - 
un mobilizator exemplu 

pentru alte discipline sportive

februarie, a învins în toa
te concursurile din circui
tul european, printre al
tele reușind din nou o 
cursă pentru istoria nata- 
ției cu nemaiîntîlnitul timp 
de 24,29 pe 50 m — ceea 
ce înseamnă depășirea unei 
noi limite, aceea de 25 se
cunde. (Precizăm însă că 
performanțele obținute în 
bazin de 25 m lungime 
nu sînt recunoscute drept 
recorduri mondiale). Și, ca 
și cînd n-ar fi fost de-a- 
juns, Tamara a realizat și 
a doua performanță din 
toate timpurile pe „suta" 
de metri, învingînd la Ber
lin chiar pe recordmana șl 
campioana mondială a pro
bei — Kristin Otto, din 
R. D. Germană. Românca 
Tamara Costache și-a con
firmat supremația autori
tară în probele scurte, ti
tlul de cea mai rapidă îno
tătoare de pe glob reve- 
nindu-i de cîtva timp fără 
nici o discuție 1

Noemi Lung — tînăra 
băimăreancă specialistă pe 
distanțe lungi — avea 
vreo opt ani cind profe
sorul Gheorghe Dimeca, 
același care-i îndrumă în 
continuare pregătirile, a 
dus-o pentru prima oară la 
un bazin de înot îm
preună cu sumedenie de 
alți copii din cartierul Să- 
sat. înainte de a împlini 19 
ani are deja o carte de vi
zită pe care au fost în
scrise, pe lingă atîtea și 
atîtea performanțe națio
nale, balcanice și europe
ne, o medalie de bronz la 
Mondialele din Spania și

Succesele ei sînt și mai bi- - 
' ne puse în valoare de fap-' 

tul că la Berlin — adică a- 
casă la înotătoarele care, 
cu o singură excepție, 
și-au adjudecat toate titlu
rile europene ale ultime
lor trei ediții — repre
zentanta noastră a primit 
trofeul pentru cea mai bu
nă performanță feminină a 
concursului (971 de punc
te), ceea ce nu mai reu
șise de 30 de ani nici o 
altă înotătoare străină in
vitată în capitala R. D. 
Germane 1 Hotărît lucru, 
maramureșeanca Noemi 
Lung (care înoată cu foar
te bune rezultate și la 400 
m liber) devine pe zi ce 
trece specialista nr. 1 a lu
mii in proba de 400 m 
mixt.

Stela Pura — o altă ele
vă din Baia Mare a acelu
iași antrenor Gheorghe Di
meca — abia a depășit vîr
sta de 15 ani. Concurează 
cu senioarele, deși este în
că junioară. Talent de cea 
mai înaltă clasă, ea a sur
prins în circuitul european 
numai pe cine nu-i cunoș
tea pe deplin disponibilită
țile. La Paris a fost a doua 
în proba de 800 m și în cea 
de 200 m fluture (cu un 
record național) ; la Berlin 
— a doua la 200 m liber 
(întreeînd-o pe vicecam- 
pioana mondală Mănuela 
Stelmach din R.D.G.) ; la 
Bonn — prima la 200 m 
fluture (depășind, între al
tele, pe campioana mon
dială Cornelia Gressler din 
R.D.G. și pe americanca

Kelley Davies). Evident și 
incontestabil. Stela Pura 
constituie o mare speranță 
nu numai ,.a natației româ
nești, ci chiar a natației 
mondiale 1

Ca și colega ei de club 
Andreea Sighiarto (mai 
tînără cu un an), care de 
asemenea a concurat cu 
unele rezultate meritorii 
în circuitul european de 
început de an, ca și atî
tea alte talente în proces 
de afirmare internațio
nală care provin de cîțiva 
ani de zile din prestigioa
sa școală românească de 
natație feminină.

Succesele de pînă acum 
— ca și- succesele vi
itoare, fără îndoială — au 
drept factor comun serio
zitatea și dragostea de 
muncă a talentatelor noas
tre înotătdare, conștiin
ciozitatea lor la antrena
mente, preocuparea antre
norilor lor pentru aplicarea 
celei mai avansate meto
dologii de instruire spor
tivă, în condițiile optime 
asigurate pregătirii lor. 
Toate, de fapt, își găsesc 
un trainic resort în spiri
tul profund patriotic ce le 
animă pe aceste admira
bile tinere, în mîndria lor 
de a reprezenta tot mai 
prestigios culorile spor
tive ale României.

Și, trebuie remarcat, a- 
semenea performanțe și 
succese de răsunet mon
dial sînt înregistrate în
tr-o disciplină în care pînă 
nu de mult — spunînd lu
crurilor pe nume — se în
registrau rezultate cu ni
mic deosebite, chiar mar
ginale. Prin muncă stă
ruitoare și bine funda
mentată științific, prin te
nacitate și încredere neli
mitată în propriile posibi
lități, natația noastră fe
minină a reușit în scurtă 
vreme să facă un salt va
loric așteptat de ani și 
ani. Acesta este, de fapt, 
mesajul — și exemplul — 
pe care înotătoarele noas
tre fruntașe îl transmit 
tuturor sportivilor și tu
turor disciplinelor spor
tive din țară.

Gheorqhe MITROI

MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Intilnire !n Atlantic : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; II; 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
0 Toate pînzele sus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19

• Misterele mărilor: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 15; 17; 19
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,15; 18,30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,15
0 Mari regizori, mari actori : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30
• S-a pierdut un concurent — 8,45; 
10,45; 12,45, Oliver Twist — 14,45; 17; 
19,15 : DOINA (16 35 38)

• Ali-Baba și cel 40 de hoți : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18, AURO
RA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 15; 18
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13, Aripi spre soare — 15 ; 17 ;
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
• Nava extraterestră : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Apașii î G TULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Atenție la Pană de Vultur : 
PACEA (71 30 85) — 15; 17; 19
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9. Democratizarea vieții politice internaționale
- condiție fundamentala pentru soluționarea 

problemelor contemporaneității
„Soluționarea gravelor și complexelor probleme din viața internațională impune 

intensificarea eforturilor pentru democratizarea relațiilor dintre state. Desigur, recu
noaștem rolul țărilor mari și foarte mari, dar azi nici o problemă nu poate fi soluționată 
doar de cîteva state. De aceea, considerăm că o mare însemnătate are asigurarea parti
cipării active, în condiții de deplină egalitate, la soluționarea problemelor a țărilor 
mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, fără deosebire de 
orînduire socială, care reprezintă marea majoritate a lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU

politice 
cit și căile practice, 

acestui

„România — Ceaușescu". 
Două nume care se îmbină simbolic, 
cu ecouri profunde în conștiința u- 
manității, rezultantă directă a afir
mării politicii externe românești pe 
toate meridianele, grație operei teo
retice și activității practice, acțiuni
lor și inițiativelor secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pentru un mod nou de 
organizare a raporturilor in
ternaționale. Unul din izvoarele 
principale ale înaltei aprecieri și 
considerații de care România socia
listă, președintele ei se bucură astăzi 
in lume îl reprezintă eforturile 
neobosite ale țării noastre, ale con
ducătorului ei îndreptate spre solu
ționarea constructivă a problemelor 
complexe și grave care confruntă 
omenirea, spre întronarea unui spirit 
nou. democratic în raporturile din
tre state. Este meritul incontestabil 
al secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, de a fi elabo
rat și pus în aplicare un concept no
vator privind atit necesitatea obiec
tivă a democratizării vieții 
internaționale, 
mijloacele de înfăptuire a 
proces cu implicații profunde pentru 
soarta păcii și colaborării în întreaga 
lume.

Cu neobosită energie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat drep
tul inalienabil al tuturor statelor, în 
primul rînd al celor mici și mijlocii, 
in curs de dezvoltare și nealiniate, 
de a-și face auzit glasul și de a par
ticipa la soluționarea problemelor 
internaționale majore. In concepția 
României, strălucit exprimată în 
opera teoretică și activitatea practică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. de
mocratizarea relațiilor internaționale 
constituie un proces complex, de na
tură dialectică, ce-și propune un 
mod nou de organizare a raporturi
lor dintre state, pe baza unor prin
cipii și norme de conduită democra
tice — aceasta fiind o condiție sine 
qua non pentru îmbunătățirea clima
tului politic, pentru sporirea încre
derii între toate țările, soluționarea 
echitabilă și justă a marilor proble
me ce confruntă omenirea.

Necesitatea democratizării rapor
turilor interstatale, a participării 
egale la viața internațională a tutu
ror țărilor, indiferent de mărime., 
orînduire socială, forță economică 
sau militară, sităare geografică, este 
strins legată — așa cum subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — de 
profundele transformări revoluționa
re, naționale și sociale, care s-au pro
dus sau sînt în curs de desfășurare în 
societatea contemporană, de schim
bările radicale din raportul de forțe 
pe plan mondial. în actualele condi
ții, ale afirmării tot mai viguroase 
a țărilor socialiste și sporirii con
tinue a influenței lor pe arena inter
națională; ale creșterii ponderii 
rolului țărilor mici și mijlocii, 
curs de dezvoltare și nealiniere, 
căror populație reprezintă circa două 
treimi din populația planetei: ale pu
ternicelor mișcări de emancipare so
cială și națională; ale întăririi for
țelor progresiste, democratice și re
voluționare de pretutindeni — dez
voltarea unor relații noi, democra
tice devine o cerință obiectivă a des
fășurării vieții politice mondiale,

în același timp, în viziunea 
secretarului general al partidului, 
însăși complexitatea problemelor 
care se pun în prezent in fața între
gii comunități internaționale solici
tă. în mod obiectiv, o bază calitativ 
nouă de abordare și soluționare. 
Este vorba de faptul că astăzi, mai 
mult ca oricînd. cursa înarmărilor 
amenință întreaga omenire, efectiv 
toate statele lumii, cu un cataclism 
nuclear, că vechile focare de conflict 
se cronicizează și anar necontenit al
tele noi. că politica forței continuă să 
se manifeste în diferite părți a’e 
globului, iar decalajele dintre țările 
bogate și sărace se adîncesc. o bună 
parte a populației Terrei trăind sub 
spectrul foametei și subdezvoltării. 
Totodată. interdependența dintre 
..Nord’* si’„Sud" a devenit tot mai 
stringentă, iar distanțele planetare 
s-au ..micșorat" ca urmare a impor
tantelor descoperiri științifice si teh
nice. Iar o lume confruntată c-i oro- 
bleme globale cere soluții globale, 
cu participarea tuturor.

si 
în 
a

In interesul cauzei pro
gresului, independenței na
ționale și pâcii. ConcePt‘a n°- 
vatoare, revoluționară a președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind creșterea 
rolului țărilor mici și mijlocii, rolul 
tot mai important pe care sint che
mate să-1 joace in viața internațio
nală, are în vedere faptul că, deși 
între aceste state există numeroase 
deosebiri — ca mărime, orînduire so- 
cial-politică, populație, tradiții etc. — 
ele au infinit mai multe interese și 
preocupări comune, fiind cele mai 
interesate într-o reglementare de
mocratică a tuturor problemelor 
contemporane, care să asigure fiecă

MĂRTURII ALE ÎNALTEI STIME Șl CONSIDERAȚII

POPOARELE - SWINE PE PROPRIILE DESTINE
„Dumneavoastră sinteți unul din cei care au contribuit cel mai 

mult la democratizarea relațiilor internaționale, susținind voinț'a po
poarelor lumii a treia de a rămine stăpine pe destinul lor".

Leopold Sedar Senghor
fost președinte al Republicii Senegal

EXEMPLU CONCLUDENT
„România oferă un exemplu concludent al capacității țărilor mici si 

mijlocii de a se manifesta activ pe arena mondială si de a-si urma 
calea lor proprie de dezvoltare".

Prof. dr. John Burton
cercetător în problemele internaționale 

Marea Britanie

TENACE ȘI NEOBOSIT SUSȚINĂTOR AL TARILOR 
MICI ȘI MIJLOCII

„Președintele Ceausescu este un tenace si neobosit susținător al 
utilității prezenței crescinde, tot mai ferme a. statelor mici si mijlocii 
pe arena internațională, astfel incit lumea să nu devină — pentru a 
folosi o expresie sugestivă a sa — o tablă de șah pe care sțatele să 
fie piese acționate după bunul plac".

Gean Luigi Berti 
fost ministru

in guvernul Republicii San Marino

DEMOCRATIZAREA - UN IMPERATIV FUNDAMENTAL
„Vorbind despre politica externă a României, despre vasta acti

vitate a președintelui Nicolae Ceaușescu, trebuie să remarcăm locul 
de cea mai mare însemnătate pe care-l ocupă în această politică și in 
această activitate imperativul democratizării vieții internaționale. Prin
cipiul egalității in drepturi a statelor este, în viziunea președintelui 
României, elementul fundamental al democratizării vieții interna
ționale".

Prof. univ. dr. Faud Chahine 
. Liban

0 ȚARA MICA, 0 POLITICA MARE

„Președintele Nicolae Ceaușescu ne convinge din nou că o țară 
mică poate face o politică mare".

Săptăminalul „Greece's Weekly"

rei națiuni dreptul la dezvoltare li
beră, independentă, fără nici un a- 
mestec din afară. Datorită inseși 
condițiilor lor — de țări mici și mij
locii, in curs de dezvoltare, nea
liniate —•' ele resping vechea politică 
imperialistă de forță și dictat, de re
împărțire sau consolidare a sferelor 
de influență, pronunțindu-se pentru 
o politică nouă, democratică, bazată 
pe respectarea strictă a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale, deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, militînd pentru 
instaurarea, unui climat de pace și 
colaborare pe planeta noastră. In a- 
ceste condiții, așa cum sublinia secre
tarul general al partidului, partici
parea activă a țărilor mici și mijlo
cii, în curs de dezvoltare și nealinia
te la soluționarea problemelor inter
naționale constituie însăși „chezășia 
rezolvării problemelor in interesul 
progresului, independenței naționale 
și păcii".

Desigur, evidențiind acest adevăr. 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu țin seama de ro
lul important pe care-l au marile 
puteri în ansamblul vieții politice și 
economice mondiale, de răspunderea 

deosebită care le revine în promo
varea unei politici internaționale e- 
chitabile, in instaurarea unui climat 
de înțelegere, destindere și securi
tate pentru toate popoarele. Dar în
seși interesele generale ale omenirii 
cer ca sfera factorilor de decizie să 
nu fie limitată la un număr restrins 
de țări. în condițiile actuale, această 
îngustare nu numai că ar reprezenta 
un anacronism, dar nici n-ar fi po
sibilă. Practic, în zilele noastre devi
ne tot mai limpede că nici una din
tre problemele acute ale omenirii nu 
poate fi rezolvată temeinic peste 
capul sau împotriva celor implicați, 
ci numai cu aportul lor. pe baza lu
ării în considerație a intereselor lor. 
Orice „soluție" care ar ignora aceas
tă realitate nu poate fi viabilă, 

problemele astfel „rezolvate" reiz- 
bucnind mai devreme sau mai tirziu, 
căpâtind un caracter și mai acut.

Un cimp vast de puternică afirma
re a acestor cerințe ii consti
tuie problematica vitală a încetării 
cursei înarmărilor, a trecerii la mă
suri reale de dezarmare. Se știe că 
această problemă a căpătat un ca
racter mondial, atit prin pericolele 
pe care Ie implică la adresa întregii 
umanități, cit și prin antrenarea, 
mai mult sau mai puțin, a cvasito- 
talității statelor lumii, inclusiv a ce
lor mici și mijlocii, ca și prin pove
rile pe care le aruncă asupra tu
turor popoarelor. în aceste con
diții, țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu au subliniat rolul 
deosebit de important ce revine ma
rilor puteri — poziție ce-și găsește 
expresie în relevarea insemnătății 
și in susținerea negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva, chemate să 
ducă la rezultate concrete in dome
niul stăvilirii cursei înarmărilor. în 
același timp. România a considerat 
și consideră că. în gravele condiții 
internaționale actuale, toate țările lu
mii au dreptul și îndatorirea să con
tribuie, într-o formă sau alta, la 
desfășurarea cu succes a tratativelor 
de dezarmare, la încheierea cu succes 

a unor acorduri corespunzătoare. Și, 
desigur, această cerință se aplică și 
tuturor celorlalte mari probleme și 
domenii ale actualității Internațio
nale.

Faptul că glasul țărilor mici și 
mijlocii, al țărilor nealiniate și în 
curs de dezvoltare se face astăzi tot 
mai puternic auzit în concertul mon
dial reprezintă o concludentă dovadă 
a viabilității tezelor României socia
liste.

Intre vorbe și fapte, con
cordanță deplină. Militînd cu 
consecvență pentru participarea acti
vă a tuturor statelor la opera de edi
ficare și întărire a păcii, la dezvolta
rea colaborării și asigurarea progre
sului in întreaga lume, România so
cialistă, sub impulsul hotăritor al 
președintelui ei, a dat și dă, în 
același timp, un exemplu din cele 
mai convingătoare de concordanță 
între vorbe și fapte.

în această direcție se constituie ca 
un exemplu rolul atit de dinamic și de 
activ al României în viața interna
țională, permanenta sa prezență în 
miezul celor mai „fierbinți" pro
bleme politice ale contemporanei
tății. De pildă, sint cunoscute efortu
rile României la O.N.U., în toate fa
zele Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, în cadrul Con
ferinței pen.tru dezarmare de la Ge
neva, ai altor foruri și reuniuni in
ternaționale pentru a le imprima un 
caracter cit mai reprezentativ, pen
tru a impulsiona participarea și im
plicarea tuturor țărilor, pe baza de
plinei egalități în drepturi, pentru a 
asigura instaurarea unor reguli si 
proceduri democratice de lucru, care 
să permită accesul tuturor la dez
baterea problematicii de interes ar
zător a omenirii. Ca rezultat al 
inițiativelor românești, al activității 
susținute de delegațiile țării noastre, 
in numeroase documente adoptate de 
cele mai diverse foruri și organisme 
internaționale se regăsesc incorpo
rate poziții, teze, formulări izvorite 
din conceptele președintelui 
Nicolae .Ceaușescu asupra principa
lelor probleme ale lumii de azi.

în același timp, ideea ca participa
rea democratică a statelor la viața 
internațională să devină o normă de 
conduită generală își găsește1 expre
sia in amplul și intensul dialog in
ternațional. neobosit promovat de 
președintele Nicolae Ceaușescu, în 
documentele convenite la cel mai 
înalt nivel — tratate, declarații so
lemne, comunicate comune — cu re
prezentanți a zeci și zeci de state de 
pe tot cuprinsul planetei.

Totodată, ca o strălucită expresie 
a modului in care înțelege — ca țară 
făcind parte din categoria statelor 
mijlocii — să participe la viața in
ternațională, România a desfășurat, 
în special in perioada de la Congre
sul al IX-lea al partidului, o activi
tate externă de o extraordinară in
tensitate, de o deschidere fără pre
cedent in întreaga sa istorie. Practic, 
nu a existat și nu există problemă 
importantă a contemporaneității — 
dezarmarea, încetarea experiențelor 
nucleare, indepărtarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune din Europa, 
necesitatea reglementării conflictelor 
și diferendelor existente pe calea 
tratativelor, lichidarea subdezvoltării 
și făurirea unei noi ordini economice 
internaționale etc. — la a cărei dez
batere România — ca un drept ina
lienabil, o îndatorire față pe pro
priul popor și față de toate popoare
le, ca o expresie a atributelor suve
ranității naționale — să nu-și fi adus 
in mod distinct contribuția con
structivă, prin prezentarea unor 
programe de acțiune, a unor inițiati
ve, idei, propuneri dintre cele mai 
prețioase, indreptate spre asigurarea 
păcii, independenței și progresului 
tuturor națiunilor.

Această vastă și neobosită activita
te constructivă a adus țării noastre si 
conducătorului său un înalt prestigiu 
internațional, o unanimă stimă și 
considerație. Pe bună dreptate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu este as
tăzi apreciat ca unul din cei mai stră
luciți exponenți ai intereselor supre
me ale popoarelor, luptător principial, 
ferm și consecvent pentru edificarea 
unei lumi a păcii și demnității. în 
care toate națiunile să participe ne
mijlocit la asigurarea propriului vii
tor — pașnic, liber 'și prosper.

Nicolae PLOPEANU

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 

ROMÂNIEI
BERNA. — La Berna a avut 

loc o manifestare, in cadrul că
reia au fost evocate succesele 
deosebite obținute de poporul 
român in toate domeniile de ac
tivitate, îndeosebi in perioada de 
cind la conducerea țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au 
fost, de asemenea, infățișate 
inițiativele românești de politi
că externă privind realizarea 
securității, dezarmării și păcii 
în Europa și in lume.

Au participat reprezentanți ai 
Departamentului Federal pen
tru Afacerile Externe, oameni 
de cultură și artă, membri ai 
Asociației de prietenie helveto- 
romăne.

LONDRA. — La Centrul euro
pean de studii folclorice din 
orașul galez Llangollen (Marea 
Britanie) a fost inaugurată o 
expoziție de pictură și sculptură 
românească contemporană. Cu 
aceeași ocazie, a fost organizată 
o expoziție de carte româ
nească.

La vernisaj au participat pre
ședintele și președintele execu
tiv ai consiliului districtual 
Clwyd, primarul orașului Llan
gollen, alte oficialități locale.

BUENOS AIRES. — tn cadrul 
unei manifestări culturale or
ganizate la Buenos Aires au 
fost prezentate succesele obți
nute de poporul român în toate 
sectoarele, evidențiindu-se, tot
odată, politica de pace, colabo
rare și înțelegere intre națiuni 
promovată pe plan extern de 
președintele României socialiste.

A fost organizată o expoziție 
documentară de fotografii.

Datoria externă — o grea 
povară pentru țările 

în curs de dezvoltare
BELGRAD 10 (Agerpres).— Dato

ria externă a țărilor in curs de dez
voltare este o problemă de prim 
ordin în domeniul relațiilor interna
ționale, totalul ei depășind 1 000 mi
liarde dolari. Țările in curs de dez
voltare au plătit in 1985. sub formă 
de rambursare a datoriilor, suma de 
141 miliarde dolari, din care 76 mi
liarde sub formă de dobinzi. Prin
cipalele zece țări debitoare din lume 
au fost nevoite să afecteze plății 
dobînzilor circa 31 la sută din to
talul veniturilor provenind din ex
port. sau zece la sută din valoarea 
produsului lor național brut, infor
mează publicația iugoslavă „Revue 
de Politique Internationale".

Pentru evitarea confruntărilor po
litice și pericolului grav al prăbu
șirii sistemului monetar și financiar 
internațional, revista apreciază ne
cesar, ca țările creditoare să reducă 
ratele dobîhzi'lor. De âserh'erieâ. sb 
impune convocarea unei conferințe 
monetare și financiare internaționa
le care să examineze în mod serios 
problema datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare.

DELHIConvorbiri indo-aîgane
DELHI 10 (Agerpres). — Primul 

ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, l-a 
primit pe Abdul Wakil, ministrul de 
externe al Afganistanului, care a 
efectuat o vizită la Delhi. Agenția 
P.T.I. relevă că discuțiile s-au con
centrat. in principal, asupra necesi
tății unei reglementări politice a 
problemei in jurul Afganistanului. 
Abdul Wakil a reafirmat angaja
mentul guvernului său față de efor
turile întreprinse sub egida O.N.U. 
pentru o reglementare pașnică a 
acestei probleme.

în cadrul unei conferințe de pre
să. ministrul afgan și-a exprimat 
speranța că noua rundă de convor
biri indirecte dintre Afganistan și 
Pakistan care urmează să aibă loc 
la Geneva ar putea fi ultima și că 
va contribui la soluționarea proble
melor din regiune. El a subliniat că 
guvernul afgan este hotărît să con
tinue politica de reconciliere — 
transmite agenția P.T.I.

în legătură cu conflictul 
ciadian

PARIS 10 (Agerpres). — Aflat în
tr-o vizită oficială la Paris, șeful 
statului congolez, Sassou Nguesso, 
președinte in exercițiu al Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.), a 
conferit la Palatul Elysee cu pre
ședintele Franței, Francois Mitter
rand. informează agenția E.F.E. La 
sfirșitul convorbirilor. președintele 
Nguesso a relevat că au loc consul
tări in legătură cu un plan elaborat 
de O.U.A. „pentru a se cunoaște 
exact posibilitățile realizării unei 
soluții definitive" in Ciad.

La rindul său, președintele 
Mitterrand a declarat că. in pofida 
întăririi prezentei militare în Ciad, 
Franța nu și-a modificat poziția față 
de conflictul ciadian, respectiv de a 
nu participa Ia operațiuni militare 
la nord de paralela 16.

Intîlnirea secretarilor cu probleme agrare ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești 

din țările membre ale C.A.E.R.• »

MOSCOVA 10 (Agerpres). — M. 
Chebeleu transmite .: La 10 februarie 
a inceput, la Moscova, intilnirea 
secretarilor cu probleme agrare ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor 
comuniste și muncitorești din țările 
membre ale C.A.E.R. întîlnirea este 
consacrată unui schimb de experien
ță în îndeplinirea hotărîrilor congre

NEW YORKSesiunea Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au inceput lucrările 
sesiunii Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației, din care fac parte 48 de 
țări, intre care și România.

în baza rezoluțiilor adoptate la cea 
de-a 41-a sesiune a Adunării Gene
rale, Comitetul special va examina 
o serie de măsuri și acțiuni menite 
să contribuie la sporirea rolului și 
eficacității Organizației Națiunilor 
Unite in întărirea legalității inter
naționale, în promovarea cooperării 
dintrp state pe diferite planuri, in 
reglementarea pașnică a diferendelor,

Să se pună capăt experiențelor 
cu arma nucleară!

Luări de poziție în diferite țări ale lumii

«

BONN. — într-o declarație dată 
publicității la Bonn, organizația 
obștească vest-germanâ „Inițiativa 
Krefeld" a protestat împotriva re
luării de către S.U.A., la 3 februa
rie, a experiențelor sale subterane 
cu arma nucleară, apreciind că 
aceasta este contrară intereselor 
popoarelor din întreaga lume, care 
se pronunță pentru adoptarea unor 
măsuri concrete de oprire a cursei 
înarmărilor și de prevenire a răz
boiului nuclear. în document se 
cere guvernului vest-german să in
tervină pe lingă administrația
S.U.A. pentru angajarea unor nego
cieri de fond între Statele Unite și 
Uniunea Sovietică în vederea în
cheierii unui acord de interzicere a 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară.

VIENA. — Filiala din Austria a 
organizației internaționale ecologis- 
te antirăzboinice „Greenpeace" a 
dat publicității la Viena un apel a- 
dresat Statelor Unite cerindu-le să 
desfășoare o politică externă rațio
nală și să renunțe la continuarea 
experiențelor nucleare. Un aseme
nea pas ar contribui intr-o mare 
măsură la desfășurarea unor trata
tive privind încheierea unui acord 
internațional de renunțare la orice 
fel de experiențe nucleare, se sub
liniază în declarație. Se menționea

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO 10 (Agerpres). — Cotidia

nul egiptean „Al Ahram", citat de 
Q.N.A., informează că președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, a adresat președintelui Egip
tului. Hosni Mubarak, un mesaj in 
care ii cere să întreprindă acțiuni în 
direcția sprijinirii palestinienilor din 
taberele de refugiați libaneze. Mesa
jul relevă că locuitorii taberelor se 
confruntă cu o situație deosebit de 
grea.

RIAD 10' (Agerpres). — Organiza
ția Conferinței Islamice își exprimă 
îngrijorarea in legătură cu pierde
rile de vieți omenești in rindul lo
cuitorilor din taberele de refugiați

In sprijinul soluționării problemelor politice și economice 
ale Americii Centrale

Reuniunea de la Ciudad de Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 10 

(Agerpres). — Reuniunea miniștrilor 
de externe din țările Americii Cen
trale, țările membre ale „Grupului 
de la Contadora", precum și ai Co
munității Economice Europene, care 
se desfășoară in capitala Guatema- 
lei. are in centrul dezbaterilor reali
zarea unor mecanisme economică de 
colaborare in zonă și in afara ei in 
scopul depășirii crizei politice, socia
le și economice. Președintele țării 
gazdă, Vinicio Cerezo. a subliniat în 
cuvintul său că țările din America 
Centrală trebuie să găsească soluții 
care să răspundă cu adevărat inte
reselor și nevoilor lor. fără nici un 
fel de amenințări sau ingerințe 
străine.

Vorbind în numele „Grupului de 
la Contadora". Alberto Consalvi a 
relevat că actuala reuniune poate să 

selor partidelor din țările socialiste 
și realizării Programului complex al 
progresului tehnico-științific al țări-, 
lor membre ale C.A.E.R. pină in anul 
2000, extinderii colaborării în dome
niul agriculturii.

Din partea Partidului Comunist 
Român, la întîlnire participă tova
rășul Vasile Bărbulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în înfăptuirea dezarmării și consoli
darea păcii și securității internațio
nale.

La sesiunea sa din 1986. Adunarea 
Generală a cerut Comitetului special 
să examineze ca o problemă de 
primă importanță necesitatea men
ținerii păcii și securității internațio
nale sub toate aspectele sale și căile 
de întărire a rolului O.N.U. în pro
movarea acestor obiective majore. 
Adunarea Generală a recomandat, de 
asemenea, ca eforturile comitetului 
să se concentreze asupra probleme
lor referitoare la eliminarea perico
lelor la adresa păcii și a situațiilor 
care pot degenera în conflicte ar
mate.

ză, de asemenea, că „în ceea ce 
privește problematica experiențelor 
nucleare. Statele Unite ar trebui să 
se alăture poziției pe care se si
tuează cu consecventă Uniunea So
vietică".

DUBLIN. — Fizicienii din Repu
blica Irlanda, afiliați la Organizația 
internațională de prevenire a unui 
război nuclear, au adresat guvernu- l 
lui de la Dublin apelul de a spri- 
jini eforturile opiniei publice mon- ) 
diale vizind interzicerea testării ar- i 
melor nucleare, relatează ziarul * 
„The Irish Times". într-o scrisoare i 
semnată de președinta organizației 
irlandeze, Mary Danphy, se subli- ) 
niază că refuzul S.U.A. de a pune l 
capăt acestor . experiențe sporește ' 
riscul izbucnirii unei catastrofe. i

STOCKHOLM. — Pronunțindu-se 
pentru încetarea tuturor experien
țelor nucleare, Peter Wallensteen. 
profesor la Universitatea din Up
psala. și-a exprimat opinia că acesta 
este domeniul în care s-ar putea 
ajunge cel mai ușor la un acord, 
într-o declarație făcută la Stock
holm. el a subliniat că există in 
prezent tehnologia necesară pentru 
verificarea respectării unui aseme
nea acord, care ar crea premise fa
vorabile progresului în direcția 
dezarmării nucleare.

palestinieni libaneze. într-o declara
ție dată publicității la sediul din 
Jeddah (Arabia Saudită) al organi
zației, O.C.I. lansează guvernelor 
arabe un apel la acțiuni menite să 
ducă la încetarea ostilităților.

Sase palestinieni au fost răniți, din 
care doi grav, cind forțele israeliene 
de ocupație din teritoriul de pe 
Malul de vest al Iordanului au des
chis focul asupra participanților la 
o demonstrație împotriva ocupației 
organizată de sute de tineri în ta
băra de refugiați palestinieni Balata, 
de lingă Nablus. în timpul demon
strației au fost fluturate steaguri pa
lestiniene. s-a cerut încetarea ocu
pației israeliene. Forțele de ocupație 
au operat arestări.

deschidă calea unor multiple posibi
lități pentru dezvoltarea regiunii. El 
a reafirmat punctul de vedere potri
vit căruia soluțiile pentru problema
tica zonei trebuie să se axeze pe 
dreptul popoarelor centro-americane 
de a decide singure, subliniind fap
tul că rădăcinile adinei ale crizei 
trebuie căutate în intirzierea dez
voltării și în inegalitățile ce caracte
rizează de secole această regiune.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Leo Tindemans, care este și pre
ședinte în exercițiu al Comisiei 
C.E.E., a scos in. evidență sprijinul 
Pieței comune față de „Grupul de la 
Contadora" și a subliniat urgența 
stabilirii unui climat de încredere in 
America Centrală, indispensabil so
luționării problemelor socioecono- 
mice ale regiunii.

ILE DE PRESA
e scurt

TRATATIVE. Cea de-a patra 
rundă a negocierilor sovieto-ameri- 
cane in problema incetării expe
riențelor cu armele nucleare a fost 
întreruptă marți la Geneva, pină la 
16 martie, anunță agenția T.A.S.S. 
Tratativele de pină a-um nu au 
ajuns la nici un rezultat pozitiv.

LA MOSCOVA a avut loc marți 
a întrevedere intre Mihail Gorba- 
eiov, secretar general al C.C. al 

P.C.U.S., și Aii Salem El-Bida. se
cretar general al C.C. al Partidu
lui Socialist Yemenit. în aceeași 
zi. în capitala sovietică s-au în
cheiat convorbirile dintre delegații 
de partid și guvernamentale ale 
U.R.S.S. și R D.P. Yemen.

HOTARÎRE. Comitetul Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol a adoptat o hotărîre cu pri
vire la activitatea pentru ridicarea 

combativității organizațiilor de 
bază de partid — anunță agenția 
T.A.S.S. In actuala etapă de dez
voltare a Mongoliei crește continuu 
rolul conducător al partidului in 
toate sferele construcției socialiste, 
relevă documentul, subliniind că al 
XIX-lea Congres al P.P.R.M. a in
dicat ca sarcini importante ale în
tregului partid perfecționarea sti
lului muncii de partid și ridicarea 
combativității organizațiilor de 
bază.

SEMNARE. R. P. Chineză a sem
nat marți protocoalele Tratatu
lui de denuclearizare a zonei Pa
cificului de sud — relatează agen
ția China Nouă. în cursul fesțivi- 
tății de semnare oficială a docu
mentelor, care a avut loc la Suva, 

capitala statului Fiji, reprezentan
tul guvernului chinez a declarat 
că Guvernul R. P. Chineze respectă 
prevederile tratatului privind crea
rea unei zone libere de arme nu
cleare. menținerea păcii și secu
rității în Pacificul de sud și nu va 
proceda la folosirea sau amenința
rea cu folosirea armelor nucleare 
sau la experimentarea unor ase
menea arme în regiune.

DEMISIE. Primul ministru al 
guvernului din landul vest-german 
Hessen, Holger Berner, și-a anun
țat demisia din funcția de pre
ședinte al Partidului Social-Demo
crat în statul federal al cărui ca
binet îl conduce. Demisia sa sur
vine la o zi după ce Joschka 

Fischer, reprezentant al Partidului 
Ecologist, a părăsit postul de minis
tru pentru mediul înconjurător. în 
lunile aprilie sau mai urmează a 
avea loc alegeri anticipate de land, 
ca urmare a rupturii survenite in 
cadrul coaliției P.S.D.-P.E.

NEGOCIERI. Guvernul filipinez 
a inceput, Ia Manila, negocieri cu 
Frontul Național de Eliberare 
„Moro", din sudul țării, în vederea 
incetării conflictului dintre cele 
două părți, care durează de 14 ani. 
Negociatorul șef guvernamental, 
Aquilino Plmental, a subliniat că, 
în ciuda unor obstacole care tre
buie să fie înlăturate, negocierile 
reprezintă un pas important în di
recția găsirii unei păci drepte și 

durabile. Cele două părți au conve
nit să reia discuțiile la 20 februarie.

NOUA CONDUCERE A PASOK 
Comitetul Central al Mișcării So
cialiste Panelene (PASOK) a 
ales noul Birou Executiv, care cu
prinde 11 membri. în noul orga
nism au intrat opt noi membri — 
transmite agenția Taniug.

PRETURILE COMBUSTIBILI
LOR au crescut, in luna ianuarie, 
in Elveția, cu 17 la sută compara
tiv cu luna precedentă — infor
mează Oficiul guvernamental de 
statistică al acestei țări. Creșterea 
se datorează sporirii costului pe
trolului, hotărîtă de către miniștrii 
de resort ai țărilor O.P.E.C. in luna 
decembrie, și, în consecință, a pre
turilor pe piața din Rotterdam.

INTERVIU. într-un interviu citat 
de agenția KUNA, purtătorul de 
cuvint in probleme de politică ex
ternă al laburiștilor britanici, Denis 
Healey, a reafirmat că. în eventua
litatea formării unui guvern de că
tre partidul său. acesta va angaja 
convorbiri cu S.U.A. referitoare la 
prezența armelor nucleare ameri
cane in Marea Britanie, in vederea 
retragerii lor.

ACORD. La Dar es Salaam s-a 
anunțat oficial că Partidul Revolu
ționar din Tanzania, M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola și Par
tidul Congolez al Muncii din Con- 
go au realizat un acord privind 
cooperarea între cele trei partide, 
de guvernămînt, în domeniile po
litic, economic, tehnologic și cultu
ral — informează agenția ANGOP.
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