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Pentru depășirea planului, pentru ridicarea întregii activități 

economice la un nivel superior de calitate și eficiență
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Intîmpinat cu sentimente de înaltă prețuire și profundă stimă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut o vizită de lucru în unități industriale din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, joi dimineața, o vizită de lucru in două 
unități reprezentative ale industriei noastre — întreprinderea 
„23 August" și întreprinderea de țevi „Republica" din Ca
pitală.

ECONOMISIȚI CU MAXIMĂ SEVERITATE ENERGIA!Aceasta constituie o cerință, o îndatorire, un îndemn pentru crearea condițiilor necesare desfășurării normale a activității economice și sociale
întilnirea de lucru cu aceste mari colective muncitorești. acum, la . începutul celui de-al doilea an din actualul cincinal, cînd întregul nostru popor este angajat intr-o intensă activitate creatoare pentru transpunerea în viață a indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, cuprinse în cuvîntarea rostită la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — a prilejuit o analiză aprofundată, exigentă a modului in care se acționează pentru îndeplinirea, încă din primele luni, a sarcinilor de plan pe 1987, care prevăd continuarea dezvoltării în ritm înalt a întregii economii naționale, corespunzător obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru aplicarea programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție.Ca de fiecare dată, secretarul general al partidului, președintele Republicii, a fost întimpinat cu cele mai alese sentimente de dragoste și stimă de cei ce muncesc pe această mare platformă industrială a Bucureștiului. Marele număr de oameni ai muncii veniți în întîm- pinare purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, steaguri tricolore și roșii, mari pancarte pe care se aflau înscrise urări la adresa partidului comunist și a secretarului său general, a eroicului nostru popor, constructor încercat al vieții ■noi, socialiste, pe pămîntul patriei. S-a scandat cu Însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu — muncitorii!“. Puternicul detașament muncitoresc de la cele două întreprinderi, care a înscris pagini de neuitat tn istoria mișcării muncitorești, iar astăzi ișt aduce o importantă contribuție la edificarea unei industrii moderne și puternice a adresat din nou, din adîncul Inimilor, "tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul recentei aniversări a zilei de naștere și omagierii îndelungatei sale activități revoluționate, tradiționala urare de ani mulți și fericiți, multă sănătate și putere de muncă, noi și tot mai mari succese în activitatea ce o desfășoară cu dăruire patriotică și abnegație revoluționară pentru binele și fericirea națiunii, pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii și creșterea prestigiului României in Întreaga lume.Sub semnul acestor vibrante și Înălțătoare simțăminte s-a desfășurat vizita la care au fost prezenți tovarășii Ion Dincă, Constantin Olteanu, Silviu Curticeanu, reprezentanți ai conducerii unor ministere, centrale industriale, institute de cercetări.La ÎNTREPRINDEREA „23 

AUGUST" muncitorii și specialiștii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o entuziastă primire. Manifestîndu-și deosebita satisfacție de a se reintilni cu secretarul general al partidului, de a-i raporta noile realizări obținute in îndeplinirea planului pe anul în curs și pe întregul cincinal, colectivul întreprinderii a exprimat, și cu acest prilej, nemărginita recunoștință pe care comuniștii. întregul popor o poartă celui mai iubit fiu al națiunii noastre, de numele căruia sînt legate marile înfăptuiri ale acestei epoci fără precedent din istoria țării.O formațiune alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Un grup de tineri și tinere a oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu. in semn de aleasă prețuire, buchete de flori.La sosire, secretarul general al partidului a fost salutat cu deosebit respect de Mihai Moraru, ministrul industriei de utilaj greu, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de profil și ai consiliului oamenilor muncii al .întreprinderii.Noua vizită de lucru la această mare unitate a industriei noastre constructoare de mașini a început la secția prototipuri și incercări. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat de către directorul Întreprinderii, Paul Blaier, in legătură cu modul in care muncitorii, inginerii și tehnicienii au acționat pentru îndeplinirea sarcinilor trasate cu prilejul precedentei vizite privind perfecționarea organizării șl modernizarea proceselor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, astfel incit acestea să corespundă mai bine exigențelor sporite ce se manifestă atit in țară, cit și pe piața externă. S-a arătat că, în spiritul indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, a fost aplicat un program complex de profilare, dezvoltare și modernizare a fabricației în principalele fabrici și secții ale Întreprinderii, Prin organizarea pe criterii științifice a producției și a muncii, a fluxului tehnologic, prin modernizarea mașinilor și utilajelor din dotare, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație s-a asigurat o creștere însemnată a productivității, a -eficienței întregii activități, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, de energie și combustibil. Au fost concepute și realizate un număr însemnat de produse 

noi, care atestă capacitatea creatoare a colectivului de la „23 August1*,  posibilitățile existente de a ridica neîntrerupt nivelul tehnic și calitativ al mașinilor și utilajelor ce poartă marca „Faur".O atenție deosebită a fost acordată modului în care conducerea ministerului, a centralei de profil și a întreprinderii acționează pentru asimilarea unor noi tipuri de motoare și compresoare, grupuri de foraj și alte produse cu parametri tehnici și funcționali superiori, destinate atit economiei naționale, cit și exportului.Vizitînd fabrica de motoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că problema principală pentru acest sector este realizarea unei game variate de motoare, cu performanțe ridicate, la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. Secretarul general al partidului a atras atenția că nu numai numărul acestor produse este important, ci, în primul rînd, calitatea acestora. Ca urmare, s-a cerut să fie elaborat un program special de diversificare a gamei motoarelor și de ridicare a parametrilor la nivel mondial, la realizarea căruia vor participa atit specialiștii din cercetare, cit și cadre din învă- țămîntul tehnic superior. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca noile tipuri de motoare, compresoare pentru agregate de foraj și explorări să fie testate în condiții de exploatare identice cu cele în care vor funcționa.In cadrul secției de montaj locomotive au fost prezentate realizările dobîndite de oamenii muncii pe linia diversificării și înnoirii fabricației, a Îndeplinirii sarcinilor ce ’le revin in acest domeniu.In continuare, au fost vizitate sectoarele calde ale întreprinderii — turnătoriile de oțel și fontă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost Informat că, în ultimii ani, au fost realizate șapte noi linii de fabricație — patru la turnătoria de fontă și trei la cea de oțel. Prin introducerea unor tehnologii noi, de virf, și reorganizarea liniilor tehnologice, a sporit productivitatea muncii, au fost diminuate consumurile de metal, de energie electrică și de materiale tehnologice, îmbunătățindu-se condițiile de muncă.Apreciind rezultatele dobîndite, secretarul general al partidului a cerut ca programul de modernizare a sectoarelor calde să fie încheiat in cursul acestui an atit la întreprinderea „23 August**,  cit și pe întreaga Capitală. Totodată, s-a indicat ca metoda modernă și de mare eficiență de turnare in forme vidate a otelurilor, aplicată cu bune rezultate aici, să fie extinsă in toate unitățile de profil din țară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, și de această dată, că se impune să se acționeze cu toată hotărirea pentru înfăptuirea programelor de modernizare. astfel incit sectoarele calde de la Întreprinderea „23 August**  să devină un model pentru toate unitățile similare din țară.Mulțumind pentru vizita efectuată, pentru îndrumările și orientările primite, conducerea ministerului, a centralei industriale de profil și a întreprinderii s-au angajat să ia măsurile cuvenite pentru transpunerea exemplară in viață a sarcinilor ce le-au fost încredințate cu acest prilej, pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe anul in curs și pe întregul cincinal.In continuare, în aceeași ambianță de lucru și de entuziastă primire din partea celor ce muncesc aici, a fost vizitată ÎNTREPRINDEREA 
DE JEVI „REPUBLICA", unul dintre pilonii de bază ai industriei noastre metalurgice.In centrul dialogului purtat da secretarul general al partidului cu muncitori, tehnicieni și ingineri ai întreprinderii, cu reprezentanți ai conducerii și specialiști din minister și centrala industrială de resort, au stat probleme privind îndeplinirea ritmică. Ta toți indicatorii, a sarcinilor de plan pe acest an, măsurile ce se impun pentru asigurarea grabnică a - necesarului de țevi, de cea mai bună calitate, pentru unitățile energetice, astfel Incit acestea să funcționeze cu întreaga capacitate, înlăturindu-se deficiențele in aprovizionarea cu energie electrică a unităților economice și sociale, a populației.Ministrul industriei metalurgice. Marin Enache, și directorul întreprinderii, Constantin Giogu, au informat despre rezultatele obținute ca urmare a transpunerii tn viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia ultimei sale vizite, din anul trecut, In a- ceastă unitate, tn scopul sporirii și diversificării producției de material tubular destinat programelor nuclear șl energetic, precum și altor sectoare ale economiei naționale și exportului. S-a menționat că întreaga gamă sortimentală de țevi speciale realizate din oteluri inoxidabile și refractare, precum și celelalte produse noi asimilate s-au realizat cu forțe proprii — ale întreprinderii și institutului central de cercetări metalurgice — și cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Național al Științei și Invătămîntului.

In cadrul unei expoziții au fost prezentate sortimente și tipodimen- siuni noi de țevi laminate pentru industriile energetică, nucleară, aeronautică, extractivă, chimică, constructoare de mașini, pentru alte ramuri de virf ale economiei naționale și pentru beneficiarii de peste hotare.Secretarul general al partidului a fost informat, totodată, de modul in care se înfăptuiește programul de modernizare șl organizare a producției, de acțiunile ce se întreprind in spiritul exigentelor și orientărilor formulate in cuvîntarea rostită la recenta ședința a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Au fost scoase, de asemenea, in evidență preocupările și rezultatele obținute de colectivul întreprinderii in direcția folosirii judicioase a metalului,. a reducerii consumului de materii prime, materiale și energie, recuperării resurselor secundare, sporirii productivității muncii, a eficienței economice a întregii activități a unității. S-a cerut specialiștilor ca. prin perfecționarea proceselor tehnologice, să asigure ridicarea la 96 Ia sută a gradului de utilizare a materiei prime în produse finite.Pe parcursul vizitării uzinei de țevi din oteluri Inoxidabile și refractare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmărit modul de organizare a proceselor de fabricație, de amplasare a agregatelor tehnologice pe suprafețele construite.In noua hală aflată în construcție și destinată fabricării de țevi speciale, secretarul general al partidului a indicat să se revadă proiectele de amplasare a utilajelor, să se asigure, acum cînd se lucrează la fundații, o mai rațională dispunere*  a liniilor de fabricație și utilajelor, a transporturilor tehnologice, astfel incit pe aceleași suprafețe să se obțină o producție suplimentară prevederilor inițiale, insumind aproape 900 000 metri liniari de țeavă. S-a indicat, de asemenea, ca și in hala existentă să se acorde cea mai mare atenție folosirii intensive a spațiului, să se restrîngă suprafața ocupată acum cu produsele finite, intro- ducindu-se sistemul depozitării lor pe verticală.Adresîndu-se unui grup de muncitori, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că neajunsurile ce se manifestă In domeniul aprovizionării cu energie electrică se datorează și nerealizăril sarcinilor de plan de către Întreprinderea „Republica**,  unde nu au fost respectate termenele de livrare a țevilor pentru reparații și punerea In funcțiune a unor unități energetice. Secretarul general al partidului a subliniat că, in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, oamenii muncii de la „Republica" au dreptul ca Ia apropiata lor adunare generală să ceară conducerii unității, directorului a- cesteia să asigure toate condițiile necesare îndeplinirii planului și, prin aceasta, să contribuie la Înlăturarea greutăților în buna funcțidnare a sistemului energetic național.In continuare a fost vizitată secția de țevi pentru cazane energetice. Aici, secretarul general al partidului a indicat conducerii întreprinderii ca, în termen de șase 

luni, să organizeze linii tehnologice pe tipuri de țevi, .în special pentru cele destinate exportului. în vederea ridicării producției, a calității și productiyității muncii.-fn încheierea vizitei, directorul întreprinderii, mulțumind secretarului general al partidului, a exprimat angajamentul tuturor muncitorilor de a înfăptui neabătut indicațiile primite, de a îndeplini în. mod- e- xemplar sarcinile ce le revin pe acest an și pe întregul cincinal.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în aceste importante întreprinderi ale Capitalei, dialogul1 rodnic purtat cu oamenii muncii, cu factori de răspundere din economie, au permis identificarea de noi posibilități de sporire și diversificare a producției, de ridicare a 

Lo întreprinderea „23 August*

nivelului1 tehnic și calitativ al. acesteia, pentru sporirea eficientei întregii activități economice.Puternic. mobilizate de aprecierile și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, colectivele celor două unități industriale bucur.eștene, in mijlocul cărora s-a aflat secretarul. general al partidului', au exprimat hotărirea de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea e- .xemplară a sarcinilor de plan pe anul 1987 și pe întregul cincinal, de a acționa în continuare pentru ridicarea întregii munci la un nivel superior de calitate și eficiență,, de a-și spori contribuția, alături de întregul nostru popor, la realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.

Pentru buna desfășurare a activității economico-sociale în întreaga economie trebuie să se desfășoare acțiuni susținute pentru e- conomisirea severă a enărgiei și combustibililor. Ținînd seama de condițiile iernii, care creează dificultăți în funcționarea sistemului energetic național și a sistemului de transport și distribuție a gazelor naturale, trebuie, acum, mai mult ca oricînd, ca în toate unitățile economice să se ia măsuri operative, susținute, pentru reducerea accentuată a consumurilor de energie electrică și gaze naturale. Situația impune ca resursele energetice de care dispune economia națională să fie utilizate in fiecare unitate, prioritar, pentru realizarea producției fizic^ planificate, acțio- nîndu-se ferm pentru reducerea consumurilor, 'pentru înlăturarea drastică a oficăror forme de risipă. Totodată, în sectoarele neproductive din economie, în gospodăriile cetățenilor este necesar să se a- sigure folosirea cit mai judicioasă, economisirea severă și reducerea substanțială a consumurilor de energie electrică, gaze și combustibil.Pretutindeni, la locurile de muncă și acasă, toți cetățenii trebuie să dea dovadă de maximă răspundere în utilizarea energiei. Trebuie să se înțeleagă clar că economisirea severă a energiei a devenit o cerință economică prioritară, o îndatorire patriotică a fiecărui orn ai muncii, a fiecărui cetățean. Este cu totul intolerabilă -practica unor consumatori - întreprinderi economice, unități comerciale, consumatori casnici - de a încălca reglementările existente privind respectarea consumurilor normate, utilizind în exces și risipind cu iresponsabilitate energia.Întregul program de măsur.i inițiat de conducerea partidului pentru asigurarea producției de energie electrică și gospodărirea cit mai
ÎN PAGINA A III-A :

® Calcule sugestive privind semnificația re
ducerii suplimentare cu unu la sută a consumului 
de energie electrică în industrie

© Ce măsuri trebuie întreprinse pentru redu
cerea consumului în sectorul casnic

@ Cum se acționează în întreprinderi pentru 
economisirea severă a energiei

Judicioasă a acesteia are o mare însemnătate pentru buna desfășurare a activității economice și sociale. Tocmai' de aceea toate organele și organizațiile de partid, toate ministerele, centralele și întreprinderile, toate consiliile populare au datoria să acționeze cu fermitate și răspundere pentru aplicarea riguroasă a măsurilor stabilite, asigurînd participarea tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor la această acțiune de mare interes național.

MUREȘ : Producție 
fizică suplimentarăIn industria județului Mureș, preocuparea statornică pentru' modernizarea continuă a proceselor de producție și funcțio-, narea cu înalt randament a uti-’ lajelor și instalațiilor din dotare s-au concretizat In obținerea unor însemnate sporuri de producție. Astfel, in perioada care a trecut din acest an, au fost realizate in plus fața de sarcinile de plan produse ale industriei electrotehnice, de mecanică fină și optică în valoare de 5.4 milioane lei, 626 tone îngrășăminte chimice, 22 200 mp furnire, 629 mc prefabricate din beton armat,’ 1 115 mc cherestea, 36 000 bucăți cărămizi și blocuri ceramice, precum și însemnate cantități de utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului și alte produse utile economiei naționale. Este de remarcat că a- ceste sporuri de producție au fost realizate. în cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii. (Gheorgbe Giurgiu).

PAȘCANI : în plus față 
de prevederiColectivul de muncă de la întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani, unitate distinsă de două ori consecutiv cu înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste, a pășjt în cea de-a doua lună a anului cu o importantă cantitate de pro- ducție-marfă realizată peste plan. Sporul de producție este destinat atit pieței interne cit, și la export. Acest succes se explică prin aplicarea măsurilor de perfecționare șl modernizare a fluxurilor de fabricație, care au condus la creșterea productivității muncii, precum și prin materializarea cu rezultate bune a numeroase inițiative și propuneri de mare eficiență făcute de oamenii muncii în cadrul adunărilor generale și în activitatea de creație tehnică. (Manolo Corcaci).
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de Organizația județeană Cluj a P.C.R. adresată de organizația județeană Suceava a P.C.R.
tuturor organizațiilor județene de partid și a BucureștiAcționînd neabătut, cu înaltă responsabilitate, pentru înfăptuirea istoricelor ho- tăriri adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, a orientărilor și indicațiilor de o inestimabilă valoare teoretică și practică ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ctitor al României socialiste, eminent militant și conducător revoluționar, care, din cea mai fragedă tinerețe, și-a consacrat întreaga existență împlinirii idealurilor de libertate șl independență, triumfului socialismului, înfloririi necontenite a patriei și afirmării ei demne în rindul națiunilor lumii — oamenii muncii din țara noastră au obținut în primul an al celui de-al optulea cincinal rezultate importante în toate domeniile vieții economico-sociale, concretizate în accentuarea factorilor intensivi ai dezvoltării, sporirea eficienței activității productive, creșterea aportului științei în producția materială, în dezvoltarea învăță- mintului și culturii, în asigurarea condițiilor necesare ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Toate aceste realizări, obținute sub conducerea încercată și clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, se datoresc contribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiatorul șl promotorul Întregii politici interne și externe a partidului șl statului, și se înscriu cu strălucire intre înfăptuirile fără precedent ale perioadei inaugurate de Congresul al IX-lea, cea mai bogată în împliniri din întreaga noastră existență multimilenară, pe care Întregul popor o numește, cu cele mal alese sentimente de profundă stimă și înaltă recunoștință, „Epoca Nicolae Ceaușescu".In acești ani de glorioasă Istorie județul Cluj a cunoscut, asemenea tuturor județelor țării, o dezvoltare șl înflorire fără precedent.Cu Îndreptățită mîndrie patriotică, oamenii muncii din județul Cluj raportează secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că în anul 1986, acționînd cu fermitate pentru continua modernizare a structurii producției și a tehnologiilor, perfecționarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, valorificarea superioară a resurselor de materii prime șl energetice, creșterea puternică a productivității muncii, sporirea eficienței șl rentabilității In toate sectoarele de activitate, au obținut importante rezultate în îndeplinirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială în . profil teritorial.

S-a realizat suplimentar o producție-mar- 
fă industrială de 595 milioane lei, materia
lizată In importante cantități de produse 
fizice de nivel tehnic șl calitativ ridicat,. _Au fost oriorlft integral' toate comenzii'# și contractele ide export; -iar productivitatea muncii a crescut cu 7,6 la sută față de anul 1985. In această perioadă s-au realizat importante economii față de normele șl normativele de consum, obținîndu-se, comparativ cu anul 1985, o reducere a costurilor de fabricație cu 227 milioane lei.Acționîndu-se cu hotărîre pentru înfăp
tuirea programelor de cercetare științifică 
șl dezvoltare tehnologică, coordonată cu Înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere Internațională, în anul 1986 au fost introduse în fabricație un mare număr de produse noi și modernizate, ponderea acestora în valoarea producției-marfă fiind de 25 la sută.In domeniul investițiilor, prin Înfăptuirea integrală a prevederilor de plan atît la total, cit șl Ia activitatea de construcțil-mon- taj, s-a asigurat punerea în funcțiune a 168 capacități de producție industriale, agrozootehnice, obiective social-culturale și edili- tar-gospodărești, darea în folosință a 3 395 apartamente.In anul 1986, la prestările de servicii că
tre populație prevederile au fost depășite cu aproape 150 milioane lei. O seamă de rezultate bune s-au obținut și in celelalte sectoare ale vieții economico-sociale.Rezultatele obținute le datorăm sprijinului permanent, grijii statornice pe care o acordă secretarul general al partidului dezvoltării economico-sociale a județului nostru, indicațiilor prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in întreprinderi industriale, institute de cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, în instituții de cultură și învățămînt, pentru care oamenii muncii, toți cetățenii clujeni își din adîncul inimilor întreaga lor tință.Acționînd In spiritul Istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, al măsurilor stabilite de c^l de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, al indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a

Comitetului Politic Executiv, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Cluj se angajează să muncească cu dăruire, abnegație, cu înalt spirit comunist, revoluționar pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1987, pentru a întîmpina Conferința Națională a partidului cu rezultate de seamă în întreaga activitate economică și socială.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ. Organizația de partid a județului Cluj adresează organizații- lot județene de partid și a municipiului București, tuturor colectivelor de oameni ai muncii din INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI ȘI CIRCULAȚIA MĂRFURILOR o vibrantă chemare Ia întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor din Planul național unic de dezvoltare eco- nomico-socială a României pe anul 1987, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :
I. în activitatea industriala1. Prin folosirea rațională și intensivă a capacităților de fabricație, depășirea cu cel puțin 1 la sută a indicilor de utilizare planificați ai mașinilor, utilajelor și instalațiilor și prin îmbunătățirea organizării producției și a muncii se va asigura depășirea planului producției industriale cu 2 la sută.Această depășire va avea la bază livrarea la export și la beneficiarii din țară a unor importante cantități de de exemplu :— minereu de fier— energie electrică— oțel înalt aliat— produse chimice auxiliare— medicamente— produse— hîrtie— produse2. Prin tehnic și calitativ al competitivității acestora pe piețele externe, livrarea la termen a tuturor mărfurilor contractate, se va asigura depășirea sarcinilor planului de export cu 2 la sută.3. Urmărind cu perseverență înfăptuirea prevederilor programelor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, aplicînd peste 2 800 măsuri, din care 400 în devans din anul 1988, generalizînd acțiunile de înaltă eficiență care privesc mecanizarea, automatizarea șl robotizarea proceselor de fabricație, mai buna organizare și conducere a muncii, perfecționarea pregătirii profesionale, se va asigura, pe ansamblul industriei județului, depășirea cu cel puțin 2 la sută a productivității muncii.' 4. Se va acționa susținut pentru îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și reducerea, pe această cale, a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili, urmărlndu-se obținerea unor economii față de normele de consum de cel puțin :— 5 000 tone metal;— 50 000 mii kWh energie electrică;— 40 000 tone combustibil convențional.Pe această bază și prin diminuarea continuă a celorlalte categorii de cheltuieli, se va asigura reducerea sub nivelurile planificate a costurilor la mia de lei pro- ducție-marfă cu 2 lei la cele totale și cu 1,6 lei la cele materiale.5. Prin înfăptuirea programelor de cercetare științifică și inginerie tehnologică, se vor finaliza 874 obiective de cercetare, dintre care introduce în modernizate, ducția-marfă la peste 32 la sută.6. Se .vor urmări sistematic Identificarea, recuperarea și reintroducerea în procesele tehnologice a tuturor materialelor refolo- sibile, atît de la unitățile economice, cit și de la populație, prevederile de plan urmînd a fi depășite cu 4 la sută.De asemenea, se va acționa în continuare pentru soluționarea tehnică a recuperării tuturor resurselor de energie refolosibilă, economisindu-se, pe această bază, la nivelul județului, peste 315 mii tone combustibil7. Se- nificate sată cu puțin 2 tivelor economico-financiare.

rea obiectivelor de investiții de importanță economică majoră se va asigura sarea punerii în funcțiune cu cel lună a 10 capacități de producție.De asemenea, vor fi finalizate și folosința populației, pînă la 30 noiembrie, toate apartamentele prevăzute în plan.2. Acționînd pentru sporirea eficienței utilizării fondurilor de investiții, prin conlucrarea strînsă a unităților de proiectare cu cele beneficiare și de construcții, se va asigura :— economisirea, față de normele de consum, a 2 000 tone ciment și 400 tone metal;— reducerea sub nivelul planificat al costurilor materiale la mia de lei construcții- montaj cu cel puțin 2 lei ;— depășirea nivelului planificat al productivității muncii la unitățile de construc- ții-montaj cu 2 la sută.
III. în activitatea 
de transporturi

In transporturi auto de mărfuri șl călători:
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peste 200 în devans, se vor fabricație 610 produse noi și ponderea acestora în pro- industrială urmînd să ajungă

convențional.va asigura depășirea sarcinii pla- la producția-marfă vîndută și înca-2,1 la sută și a beneficiilor cu cel la sută, aplicarea fermă a norma-
exprimă recunoș- II. în activitatea de investiții 

și construcții1. Prin concentrarea resurselor tehnico- materiale și a forței de muncă la realiza

1. Creșterea peste nivelul planificat al indicelui de utilizare a mijloacelor auto cu cel puțin 2 la sută.2. Realizarea de prestați! peste prevederile de plan cu cel puțin 1 la sută.3. Depășirea nivelului planificat al productivității muncii cu 2 la sută.4. Economisirea a 150 tone combustibil șl reducerea cu 2 lei a cheltuielilor la mia de lei venituri brute.
In transportul pe calea ferată i1. Prin utilizarea intensivă a mijloacelor de transport și modernizarea tehnologiilor de încărcare-descărcare se va asigura creșterea cu 1,5 la sută a încărcăturii statice și cu 2 la sută a vitezei comerciale.2. Depășirea planului de venituri brute cu 2 la sută.3. Reducerea cu peste 1 Ia sută a consumului de energie electrică și combustibil la remorcare și cu 5 lei a cheltuielilor mia de lei venituri.I la

IV. în domeniul desfacerii 
de mărfuri și prestărilor'0 

de servicii către populație
1. Se va acționa pentru înfăptuirea Integrală a programelor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială, sporirea producției de preparate și semipreparate culinare cu 4 la sută peste nivelul cat.2. Reducerea cu ce! puțin 1,5 la cheltuielilor de circulație.3. Diversificarea șl modernizarea rilor de servicii, care să asigure depășirea planului cu cel puțin 2 la sută.

★Organele șl organizațiile de partid din județul nostru vor situa în centrul întregii activități politice șl organizatorice asigurarea condițiilor de îndeplinire și depășire a prevederilor de plan pe anul 1987 șl îndeosebi a livrărilor pentru export, acționînd perseverent, cu toată fermitatea, în spiritul orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general Partidului Comunist Român, ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la înfăptuirea obiectivelor dezvoltării intensive, prin perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție, ridicarea nivelului tehnic șl calitativ al produselor, creșterea competitivității acestora pe piețele externe, valorificarea superioară a resurselor materiale și energetice, sporirea eficienței și rentabilității in toate sectoarele vieții economico-sociale.Comuniștii, toți județul Cluj, ferm ce se va desfășura dețene de partid în un puternic factor ridicarea pe noi trepte, calitativ superioare, a activității consacrate înfăptuirii exemplare a mărețelor obiective ale actualei etape de dezvoltare, se angajează să nu precupețească nici un efort, să traducă neabătut în viață sarcinile ce le revin din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului, din orientările și indicațiile de excepțională însemnătate teoretică și practică ale conducătorului iubit și stimat al partidului și poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aducîndu-și, astfel, contribuția la ridicarea scumpei noastre patrii pe noi culmi de progres și civilizație.

planifi-
sută aprestă-

alla "recenta

oamenii muncii din convinși că întrecerea între organizațiile ju- anul 1987 va constitui mobilizator, asigurînd

COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Angajați cu toată fermitatea in grandioasa operă de transpunere în viață a istoricelor hotărîri . adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, revoluționar încercat și patriot Înflăcărat, a cărui activitate eroică s-a identificat, de peste cinci decenii, cu lupta gloriosului nostru partid comunist, cu interesele vitale ale poporului, cu aspirațiile sale supreme de pace, libertate, independență și progres, oamenii muncii din patria noastră au obținut, în anul 1986, importante realizări In dezvoltarea industriei, agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, în creșterea eficienței economice, în domeniul științei, în- vățămîntului, culturii și artei, în ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor celor ce muncesc.Succesele obținute de poporul nostru, sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, se datoresc contribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, care, aplicînd creator adevărurile general valabile ale socialismului științific la condițiile concrete din România, a desfășurat o strălucită activitate revoluționară pentru fundamentarea teoretică și practică a principiilor construcției socialiste în etapa actuală și în perspectivă și care exprimă în cel mai înalt grad interesele vitale ale națiunii noastre.Oamenii muncii din județul Suceava," a- semenea întregului nostru popor, raportează că. acționînd cu înaltă răspundere comunistă pentru transpunerea în viață a orientărilor și indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au realizat, în anul 1986, producția marfă industrială în proporție de 103,9 la sută, cu o depășire de 818 milioane lei, concretizată în importante cantități de produse fizice, cum sînt : fier din minereu de mangan, pirită, plumb și zinc în concentrate, produse de mecanică fină, hirtie ambalaj, fibre de in, țesături de lină și tip lină, tricotaje, confecții textile și din înlocuitori, sticlărie menaj, fructe conservate și altele. O. atenție deosebită a fost acordată realizării produselor destinate exportului, corespunzător comenzilor și contractelor încheiate, pțin continuarea acțiunilor de profilare și specializare a unor secții, sectoare, formații de lucru, îmbunătățirea structurii sortimentale, asigurarea cu prioritate a bazei tehnico- materiale, efectuarea unui control riguros pe toate fazele procesului de fabricație.Aplicarea In practică a programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție a condus la depășirea productivității muncii cu 2,9 la sută, economisirea a 610 tone metal, 12 500 tone combustibil convențional, 26 mii MWh energie electrică, 2 000 mc material lemnos, față de normele de consum. Totodată, în unitățile județului au fost valorificate importante cantități de materiale refolosibile din lemn, hîrtie, sticlă și altele.Cheltuielile materiale de producție au fost mai mici decît cele planificate cu 55 milioane lei, obținîndu-se, în același timp, o depășire a planului de beneficii în industrie de 140 milioane lei și o producție netă peste plan în valoare de aproape 470 milioane lei. Au fost puse In funcțiune 47 capacități de producție industriale și agrozootehnice, precum și alte importante obiective social-culturale și edilitar-gospo- dărești.Puternic stimulați de Indicațiile, aprecierile, orientările și exigențele formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în-cuvintarea rostită la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie 1987, document de o excepțională importanță teoretică și practică, mobilizator program de muncă și acțiune al întregului popor, sîn- tem hotărîți ca în întîmpinarea Conferinței Naționale a Partidului, care va avea loc în acest an, să acționăm cu înalt spirit revoluționar, cu toată capacitatea și. dăruirea pentru îndeplinirea exemplară a hotărîri- lor Congresului al XIII-lea al partidului, pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1987, an hotărîtor în înfăptuirea actualului cincinal, aducindu-ne astfel o contribuție sporită la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, Organizația județeană de partid Suceava adresează organizațiilor județene de partid și Organizației de partid a municipiului București, tuturor colectivelor de oameni ai muncii din INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI ȘI CIRCULAȚIA MĂRFURILOR o vibrantă și insuflețitoare chemare la întrecere pentru depășirea sarcinilor din Planul național unic de dezvoltare economico-socială a României pe anul 1987, angajindu-se să realizeze următoarele obiective :
A. în activitatea industrială1. Depășirea planului la producția-marfă Industrială cu 2 lâ sută, prin obținerea unor sporuri la producția fizică planificată, concretizate în principal în :— 2 000 tone fier din minereuri de mangan ;

— 10 000 tone pirită In echivalent 40 la sută sulf ;— 100 tone plumb în concentrate ;— 40 tone zinc în concentrate ;— 30 tone cupru în concentrate ;— 150 tone fibre și fire artificiale ;— 40 milioane mp hîrtie ambalaj ;— 2 milioane bucăți produse tricotate ;— confecții textile în valoare de 15 milioane lei ;— 150 tone preparate din carne ;— 200 tone produse din lapte.2. In activitatea de export se va acționa pentru" adaptarea operativă a producției la cerințele pieței externe, reproiectarea produselor, creșterea ponderii sortimentelor cu grad ridicat de prelucrare și a celor care valorifică superior resursele interne, contractarea, pregătirea tehnologică și lansarea în fabricație, asigurarea cu prioritate a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă calificate, execuția produselor și livrarea lor la termaa, conform comenzilor și contractelor încheiate cu partenerii externi, întărirea controlului de calitate pe întregul flux de producție. Toate acestea vor asigura depășirea planului valoric la export cu cel puțin 2 la sută.3. Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 30 ianuarie 1987, in toate întreprinderile industriale se va acționa cu hotărîre pentru realizarea programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție ; se vor aplica aproape 2 000 măsuri, din care 300 în devans din anul 1988 și vor continua analizele și cercetările pentru găsirea de noi soluții care să completeze prevederile din programele actuale. Pe această bază, se va asigura :— Depășirea nivelului planificat al productivității muncii în industria republicană cu cel puțin 2 la sută prin introducerea a 200 tehnologii noi și modernizate, din care 50 peste plan ; 270 mecanizări și automatizări ale "proceselor de producție, din care 70 peste nivelurile prevăzute ; aplicarea a minimum 500 de măsuri de organizare mai bună a producției și a muncii și 80 pentru perfecționarea pregătirii forței de muncă ;— Creșterea ponderii produselor noi și modernizate in valoarea producției-marfă cu cel puțin 4 la sută față de plan prin asimilarea și introducerea In fabricație, suplimentar prevederilor, a unui număr minim de 30 sortimente ;— Indicele de utilizare ■ fondului da timp maxim disponibil al mașlnilor-unelte pentru prelucrarea metalului va spori cu 2 la sută față de nivelul planificat.4. Finalizarea peste prevederile de plan a minimum 10 obiective de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic care vizează valorificarea superioară a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, diminuarea consumurilor, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea parametrilor tehnico-economici ai produselor din fabricație și ai mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotare.5. Pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice , se vor intensifica cercetările geologice, vor fi modernizate tehnologiile de extracție și preparare a minereurilor, se vor pune în funcțiune în devans unele capacități energetice. In acest scop :— se vor Identifica suplimentar, față de sarcinile planificate, rezerve de 20 mii tone minereuri de mangan și 50 mii tone minereuri de .baritină ;— vor crește randamentele cu 2 la sută la extracția minereurilor cuprifere și cu cel puțin 1,5 la sută la recuperarea bari- tei din minereul supus prelucrării ;— se vor pune în funcțiune 5 microhidro- centrale față de 4 prevăzute in plan, iar prin exploatarea la întreaga capacitate a celor existente și care urmează să intre în circuitul economic productiv, se va realiza o producție de energie electrică cu 20 la sută peste sarcinile planificate.6. Reducerea consumurilor normate și economisirea a minimum 2 000 tone metal, 30 mii tone combustibil convențional, 20 mii MWh energie electrică și 2 000 mc material lemnos prin modernizarea și reproiectarea proceselor de fabricație și a produselor, gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, cultivarea unei înalte responsabilități față de modul în care sînt folosite resursele existente, valorificarea superioară a acestora și înlăturarea oricărei forme de risipă.7. Planul de recuperare șl valorificare a materialelor refolosibile se va depăși cu cel puțin 4 la sută.8. Prin valorificarea cu eficiență sporită a resurselor materiale și umane, introducerea în circuitul economic productiv a materialelor refolosibile, depășirea cu 10 milioane lei a planului de recondiționări, a ansamblelor, subansamblelor și pieselor de schimb, vor fi create condiții pentru reducerea cheltuielilor totale la 1 000 lei pro-

ducție-marfă, cu 2,3 lei șt a celor mate- ■ riale cu 1,8 lei.9. Depășirea sarcinii planificate Ia producția-marfă vîndută și încasată cu 2,5 la sută, iar a beneficiilor cu 2 la sută, prin întărirea disciplinei de plan și contractuale, aplicarea cu fermitate a noului mecanism economic și încadrarea cu strictețe în normativele financiare stabilite.
B. în activitatea de investiții 

și construcții1. Devansarea punerii în funcțiune cu cel puțin 20 de zile față de termenele planificate a 10 obiective de investiții prevăzute pentru modernizarea proceselor de fabricație și dezvoltarea bazei de materii prime minerale și energetice,2. Vor fi date în folosință cu cel puțin 20 de zile mai devreme un număr de 500 apartamente.3. Depășirea planului productivității muncii in activitatea de construcții-montaj cu 2,5 la sută.4. Diminuarea cu cel puțin 2 le! a cheltuielilor totale și materiale planificate la 1 000 lei producție de construcții-montaj, prin limitarea la strictul necesar a fondurilor de organizare de șantier și gospodărirea judicioasă a resurselor materiale.
C. în activitatea 

de transporturi auto1. Prin folosirea rațională a mijloacelor de transport, optimizarea transporturilor, îmbunătățirea activității de întreținere și reparare a parcului din dotarea unităților, aplicarea strictă a normativelor de utilizare pentru fiecare autovehicul, se va depăși cu 2 la sută indicele planificat de utilizare a mijloacelor de transport marfă șl călători și se vor economisi 200 tone combustibil față de normele de consum.2. Depășirea planului de prestații cu cel puțin 1 la sută și creșterea productivității muncii cu 1,5 la sută, comparativ cu nivelul planificat
D. în domeniul desfacerii 
mărfurilor și prestărilor 

de servicii către populație1. înfăptuirea integrală a Programului privind aplicarea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare, asigurarea fondului de marfă tn structura și In cantitățile stabilite, diversificarea gamei sortimentale in vederea satisfacerii cerințelor tuturor categoriilor de consumatori.2. îmbunătățirea calității preparatelor șl semipreparatelor culinare realizate în alimentația publică, diversificarea gamei sortimentale a acestora, în conformitate cu principiile alimentației raționale, științific fundamentată și depășirea pe această bază a prevederilor planului de producție culinară cu 20 milioane lei.3. Reducerea cheltuielilor de circulație planificate cu 1,5 la sută prin îmbunătățirea organizării activității de aprovizionare și desfacere, repartizarea judicioasă a fondului de marfă, întărirea disciplinei de plan și financiare, creșterea fermității și exigenței în apărarea avutului obștesc.4. Prin dezvoltarea rețelei cu 120 unități noi și diversificarea serviciilor se vor depăși sarcinile de plan la prestările de servicii pentru populație cu 100 milioane lei.
★Mobilizind întreaga capacitate creatoare și energia comuniștilor, ale maselor largi de oameni ai muncii In scopul îndeplinirii și depășirii prevederilor planului de dezvoltare economico-socială in profil teritorial în anul 1987, organele și organizațiile de partid din județul nostru vor situa în centrul muncii politico-organizatorice și tehnico-economice înfăptuirea programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, creșterea mal accentuată a productivității muncii, reducerea consumurilor de materii prime, materiale. energie și combustibil, sporirea e- ficiențel întregii activități economice, continua perfecționare a pregătirii profesionale, tehnice și științifice a întregului personal muncitor, întronarea unui spirit de înaltă răspundere, ordine șl disciplină la fiecare loc de muncă.Ne exprimăm convingerea că întrecerea ce se va desfășura între organizațiile județene de partid și a municipiului București va asigura o largă mobilizare a tuturor colectivelor de oameni ai muncii, va ridica pe trepte calitativ superioare activitatea din toate domeniile vieții economice și sociale, pentru înfăptuirea exemplară a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism.

COMITETUL JUDEȚEAN SUCEAVA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Întreprinderea minieră Paroșeni

către toateRăspunzînd chemărilor și îndemnurilor secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare al țării, de a da patriei cit mai mult cărbune, colectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră Paroșeni a extras și livrat economiei naționale, în primul an al celui de-al 8-lea cincinal, 1.1 milioane tone huilă, îndepli- nindu-și cu 52 de zile mai devreme sarcina anuală, realizînd cea mai mare producție din istoria de 20 de ani a întreprinderii.Rezultatele, bune pe care colectivul nostru le-a obținut în anul 1986 se datoresc, în principal, creșterii productivității muncii prin perfecționarea organizării producției și a muncii, extinderea și folosirea eficientă a noi tehnologii, creșterea indicilorintensivi de folosire a utilajelor, instala-________

unitățile de extracțiețiilor și echipamentelor, ridicarea calificării și perfecționarea profesională a personalului, sint rodul transpunerii în viață a politicii partidului, a orientărilor secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind modernizarea industriei extractive prin promovarea progresului tehnic, introducerea și extinderea metodelor moderne de exploatare și a mecanizării lucrărilor în subteran.Puternic mobilizați de sarcinile reieșite din documentele adoptate de plenarele C.C. al P.C.R. și Consiliului Național al Oamenilor Muncii, de sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1986, de îndemnurile și orientările formulate în aceste forumuri de secretarul general al partidului, precum și la ședința Comitetului Politic Executiv din 30 ianuarie a.c., oamenii muncii de la întreprinderea minieră Pa

roșeni adresează tuturor colectivelor de muncă din unitățile de extracție a cărbunelui din subteran o vibrantă chemare. la întrecerea socialistă pe anul 1987, angajindu-se să realizeze următoarele :1. Depășirea planului la producția de cărbune cocsificabil cu cel puțin 50 000 tone.2. Depășirea planului la lucrările de deschidere cu 200 m 1, iar la lucrările de pregătire cu 500 m 1.3. Depășirea prevederilor de plan la producția-marfă vîndută și încasată cu cel puțin 16 milioane lei și la producția netă cu 5 milioane lei.4. Depășirea productivității muncii planificate, calculată pe baza producției- marfă. cu 3 la sută.5. Aplicînd cu fermitate noul mecanism

economic șl încadrîndu-ne cu strictețe in normativele financiare stabilite, vom reduce cheltuielile totale planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 6 lei și cu 8 lei cheltuielile materiale. Prin aplicarea de către toți oamenii muncii a inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale" vom obține o economie de cel puțin 1 500 lei pe fiecare om al muncii.6. Reducerea consumurilor specifice normate la materialele de bază cu 2 la sută și la energie electrică cu 1,5 la sută.7. Depășirea planului de recuperare a resurselor materiale refolosibile cu 5 la sută, din care cu 10 la sută la aluminiu, 5 la sută la fontă, bronz și cupru.8. Depășirea planului producției-marfă industriale la 1 000 lei fonduri fixe cu 1,5 la sută.9. Depășirea beneficiilor planificate pentru activitatea de bază cu 1,5 milioane lei.In vederea realizării angajamentelor asumate, vom acorda o atenție prioritară folosirii Integrale a capacităților de producție, creșterii indicilor intensivi de utilizare a utilajelor și instalațiilor, perfecționării organizării producției și a muncii, folosirii raționale a forței de muncă, creșterii gradului de securitate a muncii, întăririi ordinii și disciplinei, în care scop vom acționa pentru :— punerea in funcțiune înainte de ter

menul stabilit a două abataje frontale de mare capacitate echipate cu complexe mecanizate ;— sporirea vitezelor medii de avansare cu 5 la sută la abatajele frontale și cu 4 la sută la lucrările de pregătire față de sarcinile planificate ;— creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp al personalului muncitor cu 1 la sută față de anul 1986, prin mai buna folosire a forței de muncă și întărirea ordinii și disciplinei în muncă ;— calificarea și perfecționarea profesională a unui număr de 850 oameni ai muncii și policalificarea a 100 muncitori în cea de-a doua meserie.,10. Vom acorda o atenție deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale minerilor prin :— extinderea dotării cu aparatură șl materiale de protecție, folosirea in cele mai bune condiții a rețelei de degazare și te- legrizumetrice, îmbunătățirea aerajului, întărirea controlului atmosferei în subteran, întreținerea în cele mai bune condiții a căilor de acces și respectarea strictă a normelor de protecție a muncii ;— îmbunătățirea activității cultural-edu

cative și sportive, precum și a dotări! centrului de recuperare a forței de muncă.Organele și organizațiile de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C., consiliul oamenilor muncii vor acorda o atenție deosebită intensificării muncii politico- ideologice și cultural-educative pentru ridicarea continuă a conștiinței socialiste a întregului personal muncitor, pentru întărirea autoconducerii muncitorești și imprimarea unui puternic spirit de ordine și disciplină în organizarea și desfășurarea procesului de producție, asigurind funcționarea cu randament maxim și în deplină siguranță a tuturor utilajelor din dotare.Vom antrena întregul colectiv de muncă la acțiunile educative, de creație teh- nico-științifică șl cultural-artistice organizate în cadrul Festivalului național „Cîn- tarea României".Prin realizarea obiectivelor pe care nl le-am propus în întrecerea socialistă pe anul 1987. vom răspunde cu cinste insu- flețitoarelor chemări pe care ni le-a a- dresat în repetate rînduri cel mal iubit fiu al poporului nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aducindu-ne în acest fel contribuția Ia dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țârii.
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adresată de întreprinderea electrocentrale Craiova către 
toate întreprinderile de producere a energiei electrice și termicePuternic mobilizați de Istoricele hotărîrl ale Congresului al XIII-Iea al P.C.R. și tra- ducînd în fapte indicațiile și îndemnurile adresate tuturor energeticienilor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, oamenii muncii din cadrul întreprinderii electrocentrale Craiova raportează că planul pe 1986, primul an al celui de-ai 8-lea cincinal, la producția de energie electrică, pe bază de cărbune, a fost îndeplinit, obținîndu-se o producție suplimentară de 72,5 milioane kWh.Acționînd in spirit revoluționar, comunist, pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin pe anul 1987, energeticienii din cadrul întreprinderii electrocentrale Craiova adresează chemarea la întrecere socialistă către toate colectivele de oameni ai muncii din unitățile de producere a energiei electrice și termice, angăjîndu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului la producția de e- nergie electrică pe bază de cărbune cu 70 milioane kWh. Exploatarea în condiții de siguranță a agregatelor energetice din dotare și creșterea față de plan a puterii medii efectiv utilizabile cu peste 14 MW ; reducerea duratei de imobilizare în reparații planificate a agregatelor de bază cu cel puțin 5 zile pe agregat și avariilor tehnice cu cel puțin 25 la sută față de realizările anului 1986 prin asigurarea asistentei tehnice în toate schimburile, creșterea continuă a nivelului de pregătire profesio
CHEMAREA LA ÎNTRECERE

Puternic mobilizați de istoricele hotărîrl ale Congresului al XIII-Iea al partidului, ale Congresului al III-lea al oamenilor muncii, de orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae .Ceaușescu, date cu prilejul vizitei întreprinse în județul Dîmbovița în luna septembrie 1986, oamenii muncii de la Combinatul de oțeluri speciale Tirgoviște au obținut importante realizări în primul an al actualului cincinal : depășirea planului la oțel aliat cu 34 000 tone, la țagle și blumuri de relaminare cu 26 000 tone, la bare, blocuri și semifabricate forjate cu 1 200 tone. Față de anul 1985 am realizat Jn plus o producție-marfă în valoare de 1,1 miliarde lei, peste 135 milioane lei Ja producția netă, 29 milioane lei la 

nală a personalului și realizarea unor lucrări de calitate.2. Prin generalizarea inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale1' și, în cadrul acesteia, a programului angajament vom obține o economie de cel puțin 1 400 lei pe fiecare lucrător ; se vor reduce cu cel puțin 1 000 tone c.c. consumurile specifice planificate pentru producerea energiei electrice și termice și cu 1,5 milioane kWh consumurile proprii tehnologice. In acest scop vom asigura funcționarea instalațiilor în regimuri optime din punct de vedere tehnico-economic, obținînd reducerea cu 10 milioane mc gaze naturale, consumate pentru flacăra suport la cazane, prin aplicarea integrală a măsurilor de modernizare a instalațiilor de preparare și ardere a prafului de cărbune la cazanul nr. 5 de 370 tone/oră.3. Creșterea eficienței economice a întregii activități și reducerea cheltuielilor planificate cu 1,5 milioane lei, în principal prin executarea reparațiilor în proporție de 90 la sută cu forte proprii, depășirea cu 1 milion lei a sarcinilor de plan privind recuperarea șl valorificarea materialelor refolosibile și recondiționarea, peste prevederile de plan, a 2,5 milioane lei piese de schimb.
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export ; productivitatea muncii a fost mai mare cu 140 mii lei pe o persoană, iar costurile totale de producție s-au redus cu 7 lei la 1 000 lei producție-marfă. Am introdus în fabricație 3 tehnologii moderne, am asimilat 12 mărci noi de oțeluri pentru ramurile de vîrf ale economiei naționale.Angajat plenar In transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-Iea al partidului, a vibrantelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1987, colectivul de oameni ai muncii din Combinatul de oțeluri speciale Tirgoviște cheamă la întrecere toate întreprinderile din metalurgia feroasă și de prelucrări metalurgice, angajîndu-se să realizeze următoarele obiective :

4. Perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal și însușirea celei de-a doua meserii de către 100 muncitori.5. Creșterea indicelui de utilizare a fondului de timp' maxim disponibil al personalului muncitor cu 1 la sută față de realizările anului 1986, prin eliminarea absențelor nemotivate și reducerea învoirilor.6. îmbunătățirea condițiilor de muncă șî de viață ale personalului muncitor prin realizarea integrală a planului de măsuri privind reducerea noxelor și îmbunătățirea microclimatului, dotarea cu ^dispozitive și mecanisme pentru reducerea efortului fizic, efectuarea unui număr de 20 000 ore de muncă patriotică pentru amenajarea și întreținerea locurilor de muncă și a spațiilor verzi din incintă.Oamenii muncii din Întreprinderea noastră, în frunte cu comuniștii, sint hotărîți să facă totul pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea obiectivelor ce le revin din programul de modernizare și organizare, contribuind astfel la traducerea în viață în mod exemplar a hotărîrilor celui de-al XIII-Iea Congres al partidului.

1. Depășirea prevederilor de plan la sortimentele solicitate de economia națională cu 10 000 tone oțel aliat și aliat superior, 5 000 tone laminate finite, 1 300 tone bare și blocuri forjate.2. Realizarea peste plan a 60 milioane lei la producția-marfă și 65 milioane lei la producția-marfă Vîndută și încasată.3. Depășirea planului de export cu 2 la sută și realizarea la termen a tuturor contractelor în condiții de calitate și eficiență ridicate.4. Productivitatea muncii planificată, calculată pe baza, producției-marfă, va fi depășită cu 6 300 lei/om al muncii, prin aplicarea programelor de organizare a producției și a muncii șl de modernizare a proceselor de producție, prin ridicarea nive

lului de pregătire profesională a personalului muncitor, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate. Vom devansa 5 măsuri din programul de modernizare cu eficiență ridicată, printre care punerea în funcțiune a instalației de tratare a oțelului în vid cu aport de căldură, realizarea circulației în bandă continuă a transfercarelor de lingouri la cuptoarele adinei și mecanizarea operațiilor de curățire a cuptoarelor.în anul 1987 vor fi cuprinși în cursurile de perfecționare peste 5 000 oameni ai muncii, vor fi calificați In a doua meserie 300 muncitori, iar 200 muncitori în meseriile de oțelari, laminori, forjori.5. O atenție deosebită vom acorda îmbunătățirii nivelului tehnic și calitativ al produselor. Ponderea produselor de nivel tehnic mondial va ajunge la 83 la sută prin asimilarea a 20 de produse noi cu caracteristici tehnice superioare și introducerea de noi tehnologii ca insuflarea de pulberi reactive in oala de turnare, tratarea in vid a oțelurilor pentru decarburare avansată, dezoxidare și aliere.Vom organiza în toate uzinele „cercuri de calitate" și vom desfășura o susținută activitate in colectivele de muncă pentru creșterea răspunderii fiecărui om al muncii fată de calitatea produselor.6. Vom antrena toate cadrele tehnico- lnginerești în soluționarea unor teme din programul de organizare șl modernizare și din „Planul tematic de invenții și inova
CHEMAREA LA ÎNTRECERE 

adresați de Regionala de căi ferate Brașow către toate unitățile 
de căi ferateînsuflețiți de mărețele obiective stabilite de cel de-al XIII-Iea Congres al Partidului Comunist Român, de sarcinile, orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, feroviarii din cadrul , Regionalei de căi ferate Brașov au obținut in primul an al celui de-al 8-lea cincinal rezultate bune. Astfel, au fost satisfăcute solicitările privind transportul de mărfuri, accentul fiind pus pe cel destinat exportului și cel prioritar pe economia națională, iar la traficul de călători planul a fost depășit cu 7,3 la sută. Producția netă planificată a fost depășită cu 7,4 la sută, cheltuielile la 1 000 lei venituri au fost reduse cu 27,6 lei, în condițiile realizării sarcinii de creștere a productivității muncii cu 6,1 la sută.Au fost îmbunătățiți față de plan indicatorii de utilizare a materialului rulant : rulajul vagonului de marfă a fost redus cu 4,1 la sută, tonajul brut pe tren de marfă a fost depășit cu 15,6 tone pe tren, parcursul mediu zilnic al locomotivelor a crescut față de plan cu 1,4 la sută la trenurile de călători și cu 2,9 la sută la cele de marfă, productivitatea locomotivelor a fost depășită cu 3,4 Ja sută, în condițiile reducerii consumului specific normat de motorină și energie electrică.Hotărîți să-și aducă o contribuție importantă la înfăptuirea Programului partidului de-edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în România, răspunzind îndemnurilor adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicplae Ceaușescu, de a îndeplini exemplar sarcinile de plan ale celui de-al doilea an al actualului 

ții" pe anul 1987 șl vom dezvolta * creația tehnico-științifică de masă, realiztnd un volum de economii de cel puțin 10 milioane lei.7. Aplicînd cu fermitate principiile noului mecanism economico-financiar. gospodărind mai bine resursele materiale, de energie și combustibil, extinzind nomenclatorul materialelor cu consumuri normate si întărind disciplina tehnologică pe întregul flux de fabricație, vom reduce cheltuielile totale planificate la 1 000 lei pro- ducție-marfă cu 2 lei, iar cele materiale cu 1 leu.Prin aplicarea prevederilor din progra- mele-angajament în cadrul inițiativei „Contul de economii al grupei sindicale", vom obține. în medie, o economie de cel puțin I 500 lei pe fiecare om al muncii.8. Reducerea consumului de combustibil cu 2 800 tone c.c. față de cel normat, prin respectarea strictă a proceselor tehnologice, recuperarea resurselor secundare și îmbunătățirea proceselor de ardere.9. Depășirea cu 2 la sută a planului de recuperare a materialelor refolosibile. Vom valorifica superior elementele de aliere prin sortarea corespunzătoare a șutajelor și vom depăși cu 10 la sută planul de re
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cincinal, oamenii muncii din cadrul 1 legio- nalei de căi ferate Brașov chea mă la întrecere pe anul 1987 colectivele c ie oameni ai muncii din toate unitățile -> de transport pe calea ferată, asumîn- du-șl următoarele obiective :1. Satisfacerea integrală șl la timp a tuturor cererilor din transportul de mărfuri ' și călători în condiții de deplină siguranță și regularitate a circulației.2. Reducerea cu 8,6 lei față de nivelul planificat a cheltuielilor maxime la 1 000 lei venituri brute.3. Depășirea sarcinilor de plan la producția netă cu 1,5 la sută.4. Depășirea planului de beneficii cu 10 milioane lei.5. Creșterea peste nivelul planificat a gradului de folosire a mijloacelor de transport, prin sporirea încărcăturii medii .statice a vagonului de marfă cu 1 la sută, reducerea rulajului cu 2 la sută și sporirea vitezei medii conlerclale a trenurilor de marfă cu 2 la sută față de plan.6. Mobilizarea tuturor oamenilor muncii pentru aplicarea cu strictețe a măsurilor stabilite în vederea reducerii consumurilor de combustibil și energie pentru remorcare, în vederea obținerii față de normele de consum a unei economii de cel puțin 1 la sută.7. Reducerea timpului de Imobilizare a 
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condiționate a pieselor de schimb șl sub- ansamblelor.10. Realizarea peste plan a unei pro- ductii nete in valoare de 20 milioane lei și a unui beneficiu suplimentar de 12 milioane lei.11. Depășirea cu 1 la sută a indicelui planificat de folosire a utilajelor de baza din oțelării, laminoare și forja de blocuri și bare.12. Vom pune In funcțiune la termen toate capacitățile prevăzute în planul pe anul 1987, prin asigurarea tuturor condițiilor tehnice și materiale la obiectivele noi de investiții.13. îmbunătățirea condițiilor de muncă ale col ectivului prin executarea unor lucrări î n oțelârii și laminoare, realizarea de amenajări și dotări in toațp secțiile pentru ușurarea efortului fizic, îmbunătățirea mi croclimatuliii de lucru.Ne voim intensifica activitatea politică șl cultural- educativă de masă pentru ridicarea con științei socialiste a intregului colectiv rLe oameni ai muncii, pentru intror ducerea unui riguros spirit de ordine și disciplină în realizarea sarcinilor de plan și a . angajamentelor asumate în întrecerea social .istă pe anul 1987.
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locomotivelor In reparații cu 7 la sută față de normele stabilite.8. Depășirea cu 3 la sută a planului de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile, din care cu 3 la sută la oțel, 8 la sută la hîrtie, 7 la sută la plumb și 2 la sută la uleiuri uzate.9. Prin organizarea superioară a produc- v Hei și a muncii, îmbunătățirea pregătirii pei -sonalului muncitor, întărirea ordinii ș discij. elinei șl îmbunătățirea circulației trenurile r, va crește productivitatea muncii ct 1 la st iță peste nivelul prevăzut in planPentru creț '"terea capacității de transpor se va pune i devreme lucra Bodoc. De ase sință, cu 60 de ;

V

menii muncii din ramur :nde cu entuziasm chem' itru realizarea exemplai □Ian pe anul 1987, vo> ‘e, așa cum ne cei 1 partidului, tovarăș' centru aplicarea cu ef 'lui mecanism econ■ rea ordinii și discipl ielor de siguranță ■ție a muncii, pent în viață a angaj

n funcțiune cu 30 zile ma rea de dezvoltare a stație menea, vor fi date în folo „ . tile mai devreme, un număde 20 de apartar. tente în municipiul Brașov Convinși că oa noastră vor răspu rii la întrecere pei a indicatorilor de , acționa cu fermitai secretarul general a Nicolae Ceaușescu, p ciență sporită a nou mico-financiar, întări- nei, respectarea norn circulației și de protec transpunerea neabătută mentelor asumate.
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ECONOMISIȚI CU MAXIMA SEVERITATE ENERGIA!
Aceasta constituie o cerință, o îndatorire, un îndemn pentru crearea condițiilor

necesare desfășurării normale a activității economice și sociale
REȚINEȚI ACEST CALCUL! 
Reducerea supli
mentară cu numai 1% 
a consumului de 
energie electrică în 

industrie 
ECHIVALEAZĂ ÎN 
ACEST AN CU O 

ECONOMIE DE

550milioane 
kWh 

cantitate suficientă 
pentru funcționarea 
pe timp de un an a 
cel puțin 12 unități 
de mărimea între
prinderii „Electro- 
putere“-Craiova sau 
întreprinderii textile 
„30 Decembrie“-

Arad
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Ii de zi, oră de oră - intervenții operative 
pentru încadrarea in normele aprobatePentru fabricarea produselor abrazive, întreprinderea „Carbochim" din Cluj-Napoca utilizează mari cantități de energie electrică și combustibil. Cu atit mai mult trebuie să se acționeze deci cu fermitate pentru utilizarea cu maximă eficiență a fiecărui kilowatt-oră de energie electrică. Ce s-a întreprins în acest scop ? Stăm de vorbă cu inginerul Octavian Ileni, responsabilul energetic. „Avem, ne spune interlocutorul, pentru a- ceastă perioadă, un program detaliat de măsuri aprobat de comitetul de partid și biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, prin care urmărim să ne încadrăm in cotele de energie alocate în fiecare zi, în fiecare oră, să reducem consumul în unele sectoare de fabricație".După cum aveam să . constatăm, accentul principal este pus pe echilibrarea consumului orar de energie și putere la fiecare loc de muncă. Am notat, de exemplu, reprograma- rea reparării în această perioadă de iarnă a unui transformator de 3 500 kWA, de la unul din cuptoarele electrice de elaborare a electrocorin- donului. Producția prevăzută să fie realizată de acest cuptor a fost preluată de celelalte 5 cuptoare, prin utilizarea intensivă a. capacității a- cestora. In timpul cît acest cuptor se află în reparație, pină la sfîrșitul lunii februarie, se va înregistra o reducere a consumului de energie de circa 1 000 MWh. Desigur, la cuptoarele electrice aflate în funcțiune lucrează formații cu o bună pregătire profesională, conduse și supravegheate de cadre tehnice cu o bogată experiență, care urmăresc aplicarea întocmai a tehnologiilor de elaborare a corindonului, astfel încit fiecare kilowatt-oră să fie utilizat cu rezultate maxime.Cu bune rezultate se aplică și alte măsuri. Prin devansarea din trimestrul II a reparațiilor capitale la unele utilaje mari consumatoare de e- nergie, cum sint presa-bandă de 400 tf, două prese hidraulice — de 1 500 tf și 500 tf — se va obține o 

reducere a consumului de energie cu 1000 MWh. Au fost găsite soluții ca producția acestor utilaje să fie realizată pe alte prese, printr-o mai bună organizare a muncii și folosirea intensivă a lor. Concomitent, în perioada cînd temperaturile sint scăzute, camerele frigorifice din cadrul secției abrazivi pe suport au fost scoase din funcțiune, rășinile pentru abrazivi, care, sint ținute în aceste camere, păstrîndu-se în condiții bune la temperatura mediului ambiant. De aici o economie de 3 MW.Secretarul comitetului de partid, loan Mărgineanu, ne-a prezentat și alte măsuri luate pentru echilibrarea balanței de energie și economisirea resurselor energetice. Astfel, s-au stabilit zilele în care lucrează fiecare secție, ora de începere și terminare a schimbului, cu numărul de personal pe schimburi, pentru încadrarea în puterea aprobată și realizarea sarcinilor de plan. La stabilirea acestor măsuri s-au avut în vedere datele pe care le oferă activitatea concretă din secții, și anume faptul că, în primul rind, consumul de energie pe schimburi nu depinde de numărul de personal care lucrează, ci de numărul utilajelor și instalațiilor mari consumatoare de energie prevăzute să funcționeze. Ca urmare, programarea acestora s-a făcut pe baza puterilor orare repartizate. In schimbul II, de exemplu, se utilizează cu 7 la sută mai puțină energie decît în schimbul I și cu 8,5 Ia sută decit in schimbul III. Activitatea energetică este coordonată de un . dispecerat care urmărește consumul orar și ia măsuri pentru încadrarea în puterile orare aprobate și utilizarea rațională, eficientă a resurselor energetice. Rezultatele obținute arată că la „Carbochim" se muncește cu răspundere, că se acționează cu maximă grijă pentru utilizarea în scopuri productive a fiecărui kilowatt-oră de energie electrică.
Marin OPREAcorespondentul „Scînteii"

Activitatea colectivelor de oameni ai muncii din unitățile industriale ale județului Vrancea desfășurată pentru realizarea producției planificate, cu respectarea indicatorilor de calitate și eficiență la fiecare sortiment în parte, are în vedere, în mod permanent, și gospodărirea cu maximă chibzuință a energiei electrice. Ca urmare a aplicării programelor de măsuri organizatorice și tehnice stabilite în acest sens, numeroase unități au reușit ca in prima lună a anului să iși realizeze integral sarcinile de plan, în condițiile încadrării in repartițiile de energie și a obținerii chiar a unor economii. în rin- dul consumatorilor industriali unde în luna ianuarie nu s-au înregistrat depășiri ale cotelor de energie se numără întreprinderea de scule și elemente hidraulice, Fabrica de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică, Filatura de lină pieptănată din Focșani, întreprinderea chimică — Mărășești, întreprinderea de tricotaje Panciu ș.a.— Pentru urmărirea consumului de energie electrică — ne spune ingi- , nerul Ștefan Frîncu, directorul întreprinderii de rețele electrice Focșani — s-a stabilit o legătură permanentă între comandamentul instituției de specialitate și dispeceratele energetice din întreprinderi. Acest fapt a dat posibilitatea să se intervină operativ atunci cînd s-au manifestat tendințe de depășire a consumului. Sancționarea depășitori- lor prin întreruperea alimentării cu 

energie electrică are, în mod firesc, influențe nefavorabile asupra cursului normal al producției și este o măsură de nedorit. Dar această situație poate fi evitată, și este evitată, prin îndeplinirea cu răspundere de către furnizor și consumator a îndatoririlor care le revin. Pro- cedînd în acest mod responsabil, multe întreprinderi nu numai că s-au încadrat în repartițiile date, dar au realizat și economii de energie electrică, fără ca îndeplinirea sarcinilor de plan să fie afectată.— Care este contribuția I.R.E.- ulul la acest efort colectiv pentru economisirea energiei electrice ?— în prima lună din acest an s-au materializat mai multe măsuri prin care se asigură reducerea consumului propriu tehnologic pentru transportul și distribuția energiei electrice. Astfel, au fost reanalizate schemele operative de transport și distribuție, s-a reverificat încărcarea transformatoarelor și s-a echilibrat consumul lor. Totodată, au fost executate noi căi de alimentare, dimensionate in funcție de consumurile prevăzute. In acest an se prevede o diminuare a consumului propriu tehnologic cu aproape 1 milion kWh energie electrică, cantitate care poate asigura cerințele întreprinderii de scule și elemente hidraulice Focșani — una dintre unitățile moderne ale industriei județului Vrancea — timp de peste 20 de zile.
Dan DRĂGULESCUcorespondentul „Scînteii"

CEȚĂȚEM M LA ORAȘE ȘȘ ȘA !£/ 

REDUCEȚȘ LA MINIMUM. 

CONSUMUL CASNIC^

• Folosind becuri de 60 W sau tuburi fluorescente de 40 W in locul becurilor de 100 W in fiecare apartament
Se poate economisi zilnic

CIRCA
1 kWh• Prin folosirea rațională, la strictul necesar a aparaturii electrocasnice, prin renunțarea în perioada de iarnă la utilizarea frigiderului, prin asigurarea unui iluminat economicos, prin eliminarea oricărei risipe se poate obține anual la nivelul întregii țări o economie de
PESTE

1 MILIARD 
kWh

Fiecare cetățean trebuie să-și adu
că o contribuție directă la economi
sirea energiei atît de necesare econo
miei naționale 1® Este cu desăvirșire interzisă folosirea aparaturii electrice in orele de virf de sarcină.• Se interzice folosirea in birourile instituțiilor a aparatelor electrice de încălzit, iar iluminatul să fie limitat ia strictul necesar.® In toate blocurile de locuințe, pe casa scărilor să fie montate și să funcționeze automate electrice, pentru a evita risipa de energie electrică.• Nu este admis sub nici un motiv iluminatul curților și altor spații din afara camerelor de locuit.
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Cunoașterea temeinică, aplicarea 
fermă a legilor - obiectiv permanent 

al activității politico-educativeAdîncirea democrației muncitorești, revoluționare, creșterea continuă a nivelului de civilizație impun, în conștiința fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean, adevărul că legile sînt făcute de popor pentru popor, că ele înglobează norme statuate de noile condiții de muncă care.trebuie Muncii de activității deși de viață, norme respectate întocmai, partid, in ansamblu, ________propagandă, în speță, le revin un rol major în ceea ce privește popularizarea, însușirea și respectarea întocmai a legilor țării.Cit de complexă este activitatea de propagandă în sensul cunoașterii și aplicării corecte, cu rigurozitate a legilor țării, a tuturor actelor normative, ce probleme se ridică din acest punct de vedere, cît s-a făcut și cit mai trebuie făcut în acest scop, iată cîteva aspecte esențiale ce s-au evidențiat cu prilejul unui sondaj efectuat în cîteva mari unirăți economice gălățene — Șantierul îaval, întreprinderea laminorul de ablă, întreprinderea de navigație luvială „NAVROM" Galați.Din discuțiile purtate cu factori le răspundere în domeniul muncii e propagandă la nivelul comitetu- ui județean de partid, din întreprin- lerile amintite a reieșit cu preg- anță adevărul că această impor- intă activitate de popularizare, cu- oaștere și nu în ultimul rind de mtrol al respectării legilor se des- ișoară într-un cadru organizatoric Ine definit, pe baza unor programe ! activitate riguros întocmite. Astfel, nivelul Comitetului județean de artid Galați au fost elaborate un ogram unitar de educație, realizat i baza documentelor CongresuluiXlII-Iea al partidului, a orientă- lor și indicațiilor date de secretul general al partidului, tovarășul colae Ceaușescu. Demne de remar- t, în acest context, prin eficiența • deosebită, sînt și acțiunile po- co-juridice efectuate în comun de țanizația județeană Galați a Aso- ției juriștilor, în colaborare cu isiliul județean al sindicatelor, :anizațiile de tineret, organizațiile femei și alți factori educaționali unități economice și instituții, iuni care contribuie hotăritor ,j« ofundarea în mai mare măst jră a lementărilor legale în vigoa’ -e la lectarea conștientă a ace ocuparea sporită pentru r idica- calității activității de ed jucație dica s-a făcut în ultima -mult simțită prin m- lățire a tuturor acțiuni' ■rsificarea formelor de dică, temele fiind a' nțele colectivului de i au fost prezentate.Dintre noile regler . care au stat In ate na Viorel Dănil.’ net cu probleme dr omitetului de part' tl naval Galați, < :ă am acordat cel irea ordinii și marea siste meii prin t ordulv* a.... ..irect în toateite, ridicarea calității produselor, ilosirea judicioasă a utilajelor, ma- îriei prime și a energiei, combate- :a risipei.— Cum realizați concret popu- irizarea acestor importante regle- .entări ?— Pe baza programelor trimestrla- ! alcătuite în acest scop, stația de idioamplificare, punctul de docu- entare politico-ideologică, dezba- :rile organizate cu participarea

jră astora.vrem a ai buna lor, prin educație fdaptate la muncă Innentări le- nția noastră, i, secretar 
i propagandă id de la Șan- > atenție deo- or care privesc. disciplinei, per- .mului de retribuire aplicarea generalizată .lobaL „si, a apopdulul 3 sectoarele dS activi-

efectivă a membrilor oficiului juridic constituie elementele forte ale muncii desfășurate în această direcție. Evident, toate aceste acțiuni urmăresc o finalitate. întîi, cunoașterea reglementărilor legale și, apoi, respectarea acestora. Prelucrarea în cadrul secției de vopsitorie a șantierului, de exemplu, a cazurilor, e drept puține, de1 încălcare a prevederilor legii privind răspunderea materială a persoanelor încadrate în muncă și obligația acestora de restituire a sumelor sau contravalorii bunurilor însușite fără drept s-a soldat cu un real cîștig în planul educației, al conștiinței oamenilor muncii de aici.Desigur, acesta este doar unul din exemplele ce vin să confirme că, în șantier, se acționează statornic pentru cunoașterea și aplicarea riguroasă a legilor. Această problemă lasă încă deschis un front larg de
.DIN PRACTICA MUNCII 

DE PROPAGANDĂacțiui ne. Motiv pentru care, în continuare e, aici, la Șantierul naval Galați, ca și in alte unități se organizează și se desfășoară expuneri, dezbater. 'i, dialoguri, mese rotunde, simpozioa ne care se remarcă printr-o tematică variată adaptată la specificul uni etăților, al locurilor da muncă etc. Rețin în acest context teme preț ’um „Autoconducerea muncitoreasca î, expresie a democratismului • con. secvent al orinduirii noastre", „Le gea cu privire la creșterea product ivității muncii, perfecționarea org anizării și normării producției și p e muncii, garanție a ridicării pe plan calitativ superior a dezvoltăr vii economico-sociale a patriei n „oastre", „Rolul și atribuțiile mai” strului în organizarea și conducere „a procesului de producție. Contribuția sa la îmbunătățirea calității produselor, la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan", „Răspunderea disciplinară, materială și penală a personalului încadrat în muncă pentru pagubele aduse avutului obștesc".— Fiecare colectiv de oameni al muncii, a precizat Natalia Pavalache, secretar adjunct cu propaganda al comitetului de partid de la întreprinderea de navigație fluvială „NAVROM" Galați, este și trebuie să fie conștient că are în administrare o parte din avuția generală a întregului popor și că poartă răspunderea în fața acestuia pentru felul cum o administrează. Această realitate constituie una din principalele direcții de acțiune în sectoarele de activitate ale întreprinderii noastre unde oamenii muncii, marinari, docheri, mecanizatori, au în grijă și răspund de „viața" navelor, adevărate uzine plutitoare. Am dezbătut și prelucrat în acest scop legile și actele normative care se referă la gestionarea bunurilor materiale și am avut în vedere, totodată, popularizarea, însușirea și respectarea strictă a reglementărilor privind siguranța circulației, obiectiv major în activitatea întreprinderii noaștre.— Cit de bine au fost înțelese prevederile legale ? Cît de eficientă a fost munca de propagandă desfășurată în acest sens ?— Faptul că întreprinderea noastră s-a situat pe locuri fruntașe în întrecerea socialistă pe țară.

ne spune Ion Baban, secretarul comitetului de partid, este o dovadă că nu s-a muncit fără folos. Și mai este ceva. La un total de 6 500 oameni ai muncii nu s-au înregistrat decit cîteva dosare — să le numeri pe degetele unei singure mîini — cu aspect penal. De altfel, faptele cu caracter penal au fost prelucrate direct la locurile de muncă. O măsură educativă care a dat roadele scontate. Sau alt exemplu : modul responsabil în care a fost tratată problema însușirii și respectării prevederilor Legii nr. 1/1985. acțiune la care, ca și in alte cazuri, au fost antrenați secretarii comitetelor de partid, secretarii adjuncți cu propaganda, șefii de port, șefii de port adjuncți, contabilii șefi. Această acțiune s-a concretizat în executarea unui semnificativ număr de zile pentru înfrumusețarea municipiului Galați.— Avem aici, la „NAVROM", a precizat George Năstase, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere, un „colț juridic" la gazeta de perete, în spațiul căruia apar extrase din legi, mai ales cele legate de specificul locului de muncă. De o bună audiență se bucură și „joia juridică", în cadrul căreia, cu sprijinul oficiului juridic din unitate, sint prezentate diferite probleme concrete da legislație a muncii. De asemenea, în ultima vreme, simțim din plin un sprijin substanțial in rezolvarea problemelor legate de cunoașterea șl respectarea legilor, de creșterea eficienței educației moral-cetățeneștl, prin acțiunile organizate de un colectiv, constituit la nivel județean, pentru prevenirea și combaterea manifestărilor antisociale în rindul minorilor și al tinerilor, colectiv care funcționează ca organ operativ al consiliului județean de educație politică și cultură socialistă.— Nu cu mult timp în urmă, ne \ spune Elena Benclinov, secretar adjunct cu propaganda la întreprinderea laminorul de tablă Galați, noi, propagandiștii, colectivele de agitatori, am mers la fiecare loc de muncă și cu creta, pe tablă, am descifrat pentru oamenii muncii avantajele Legii retribuirii în acord global. Și am reușit. De ce spun că am reușit ? Pentru că, iată, astăzi, toți oamenii muncii din întreprindere își iau retribuția integral, ba mai mult, alții realizează și cîștiguri suplimentare importante, într-o deplină relație cu calitatea și cantitatea muncii depuse de fiecare.Acordîndu-se permanent atenția cuvenită respectării disciplinei tehnologice, disciplinei muncii — obiective care sînt și trebuie să fie puse sub autoritatea legii — se creează condiții pentru stimularea gîndirii tehnice, a spiritului de creativitate, apare sentimentul, conștiința propriei valori, precum și a propriilor răspunderi legate de păstrarea și folosirea la randament superior a zestrei tehnice, de continua ridicare a nivelului de pregătire profesională, fără de care în etapa actuală nu s-ar putea realiza modernizarea economiei naționale, creșterea f eficienței și rentabilității producției. Dar, dincolo de această finalitate realizată în plan economic, transpare din cele relatate efectul pozitiv în planul evoluției conștiinței omului de tip nou al manifestărilor sale comportamentale, al atitudinii față de problemele majore ale societății noastre socialiste.
Stefan D1M1TR1Ucorespondentul „Scînteii”

Alături de Casa de cultură a sindicatelor, în municipiul Vaslui, a cărui populație a sporit de trei ori și jumătate în ultimele două decenii, a fost înălțat și pus la dispoziția cetățenilor un nou, modern și elegant lăcaș de cultură, cu multiple funcționalități : Casa artelor. Avînd o cochetă sală de spectacole, alte numeroase săli de expoziții, reuniuni științifice și pentru desfășurarea activităților qercurilor artistice, aici își au sediul Centrul județean de îndrurrțare a creației populare și a mișcării artistice de amatori, Ansamblul folcloric județean „Trandafir de la Moldova", sînt găzduita numeroase manifestări cultural-educative pentru oamenii muncii. (Petru Necula).Foto : E. DIchiseanu
„Vatră de istorie și cultură"Puține locuri de pe pă- mintul atit de frămintat al țării au rămas in afara sau la marginea istoriei. Aproape pretutindeni, din lunca marelui fluviu pînă în crestele munților, existența milenară a poporului nostru a lăsat urme durabile, amintiri de neuitat înscrise cu glorie sau durere in cronicile timpului. Densitatea faptelor și prezența lor la tot pasul au înlesnit alcătuirea temeinică a unor puternice centre de iradiere culturală, adevărate nuclee în jurul cărora s-au concentrat energii șl s-a gindit un viitor mai bun. Din mulțimea acestora — cinstite, căutate și, în egală măsură, cercetate — cîteva au reținut cu deosebire atenția prin încărcătura lor aparte de fapte semnificative pentru întreaga noastră dezvoltare ca națiune. Intre ele, Blajul constituie un simbol peren de spiritualitate românească, locul unde s-au pus bazele învățămîntului nostru în limba română și s-au dezvoltat atîtea evenimente revoluționare.O recentă lucrare, Blajul, vatră de istorie și cultură, apărută la editura Albatros prin grija a doi cărturari din partea locului, Teodor Seiceanu și Ion Buzași, adună texte reprezentative dedicate de-a lungul timpului așezării dintre cele două Tîrnave, a cărei istorie, observă Ion Brad în „Cuvînt înainte", „se confundă cu istoria școlilor sale, ele fiind semnele cele mai statornice în timp ale ideii din care s-au și născut: emanciparea națională și socială a românilor din Transilvania prin Înțelegerea originii, vechimii și continuității lor pe vatra daco-romanilor, prin

cultivarea limbii șl culturii naționale, prin formularea și afirmarea răspicată a crezului «Noi vrem să ne unim cu țara»". Actul de restituție întreprins de autori devine, prin minuțioasa selecție, exigența științifică și bunul gust care le-au călăuzit întregul demers, o istorie autentică a Blajului, realizată prin opinii ale unor personalități reprezentative, dascăli Sau elevi de demult sau mai de curînd, oameni politici, de cultură sau ști-
ADNOTĂRI

lnță legați nemijlocit de viața și evenimentele petrecute aici.în cei 232 de ani, de cînd prin „Diploma" de la 1754 Petru Pavel Aron anunța „deschiderea învățăturilor și chivernisirea întrînsele a celor lipsiți", pînă în zilele noastre, cind, circa 7 000 de elevi, o treime din populația orașului, continuă o tradiție unică a învățămîntului nostru. Blajul și-a legat numele de mari evenimente ale istoriei noastre : răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan, Supplex Libellus Valacho- rum, Școala Ardeleană, revoluția de la 1848, Memorandumul. și Marea Unire de la Alba Iulia din 1918, toate adine încrustate în această „mică Romă", cum o numea Eminescu, pornit din părțile de sus ale Moldovei spre acest ținut de mare iradiere spirituală.Cele patru mari capitole ale lucrării relevă, prin texte reprezentative, as

pecte ale devenirii orașului. De la prima atestare documentară pînă la apariția primei generații de cărturari români, rezultat al intemeierii invățămin- tului in limba română, rolul de excepție al unor cărturari ca Samuil Micu, Petru Maior, Gh. Șincai sînt puse in lumină prin numeroase mărturii de epocă sau studii aparținind unor mari savanți ca Ti- motei Cipariu, N. Iorga, Lucian Blaga etc. O altă secțiune, „Fintini ale darurilor", grupează mărturii de suflet ale unor scriitori, cărturari, foști elevi legați prin mii de fire de această parte a țării. Un loc deosebit revine acelor evenimente împlinite aici cu ocazia revoluției de la 1848, cînd pe Cimpia Libertății s-a lansat istoricul program de unire cu țara, unde marii revoluționari ai timpului au îndemnat la luptă pentru libertate și unitate națională, au răsunat versurile de neuitat ale lui Andrei Mureșanu și Vasile Alecsandri, și-au dat mina peste granițele vremelnice toți românii angajați în propășirea țării. Ca un corolar al acestei lupte de veacuri, marea unire din 1918 a dat substanță acestor năzuințe atit de patetic și de înțelept afirmatș în acest oraș de lumină.”Prin întreaga alcătuire, lucrarea Blajul, vatră de istorie și cultură redeschide în fața unui public larg o pagină de istorie glorioasă, mereu vie, care merită a fi transmisă generațiilor actuale pentru înaltul ei mesaj patriotic și de adîncă umanitate lăsat moștenire de înaintași.
E. VASILESCU

Criteriul bunei activități: prezența 
în fața publicului, a colectivității sătești

Raidul nostru in satele maramureșene urmărește 
îndeosebi două aspecte : pe de o parte, modul cum 
se desfășoară in această perioadă activitatea artis
tică la sate, frecvența cu care echipele de amatori 
apar in fața oamenilor și, in același timp, iși îm
bogățesc repertoriul, atrag la activitatea lor noi și 
noi talente. In al doilea rind, ne-a interesat modul 
cum se integrează in această activitate — partici- 
pind direct sau sprijinind mișcarea artistică și 
educativă — intelectualitatea satelor noastre.

Cel mai exigent 
„concurs" : 

confruntarea 
cu gustul și cerințele 

spectatorilor...Prima așezare in care am ajuns este comuna Giu- lești. Iarnă adevărată, cu omături mari și, totuși, seara era animație lâ lăcașul de cultura. Erau orele de repetiții. In mijlocul artiștilor amatori — oameni ai satului gri muncitori navetiști in întreprinderile municipiului Sighetu Marma- ției — il întilnim pe Ștefan Lăcătuș, secretar adjunct al comitetului comunal de partid : „Comuna Giulești, frumoasa așezare de pe valea Marei, s-a înscris la faza de masă a Festivalului național „Cin- tarea României" cu 11 formații. Au promovat în etapa județeană 6. Bineînțeles, cele mai bine pregătite. Aș dori să fac o remarcă : emulația concursului nu ne este indiferentă, dar concursul nu este un scop in sine. Desigur, cei mai buni se vor afirma și mai departe, iar talentul va fi răsplătit, în cadrul concursurilor, și prin meritatele premii. Dar noi considerăm că formațiile existente trebuie să fie viabile în primul rind pentru oamenii comunei, pentru publicul din așezările învecinate, unde noi facem deplasări. Grupul vocal, brigada artistică, taraful de muzică populară sint recunoscute în zonă. Ei duc spre inima

oamenilor virtuțile artistice ale folclorului maramureșean. Recentele deplasări la Botiza și Săcel ne-au confirmat, prin receptivitatea publicului, că formațiile artistice nu se organizează și prezintă programe exclusiv în vederea concursurilor, ci spre bucuria oamenilor, pentru educarea lor in spiritul frumosului șl al înaltelor trăsături morale ale poporului conținute în vocația sa. De altfel, nu este confruntarea cu publicul, cu gusturile și cerințele lui, cel mai exigent concurs ?“Din componența comunei Giulești mai fac parte satele Berbești și Ferești. Am reușit să ajungem la Berbești, unde învățătorul Ștefan Rednic instruiește de mulți ani o formație de dansuri. Mai bine zis, formații de dansuri, deoarece are o adevărată pepinieră de dansatori la școală, dar și o formație a tineretului cu care a cutreierat țara, iar cu unii chiar Europa. Nu se face aici nici un rabat de la autenticitatea creației noastre populare. Ștefan Rednic a fost mulți ani dansator al cunoscutului ansamblu „Mara" al Casei de cultură din Sighetu Marmației, cu care a ciști- gat premiul „Europa" al Fundației E.V.S. din Hamburg și alte premii în Franța, Spania, Italia. A revenit in satul natal fiind un animator neobosit și un bun cunoscător al folclorului din această zonă. La reședința de comună, Giur Iești, a doua zi, asistăm la o repetiție a brigăzii artis

tice. Un text bine conceput, cu certe efecte educative. Aici activează tineri ca Ion Pop și Maria Petrovan, dar și oameni care au părul argintat, Maria și Nicoară Berinde.
Cînd vor păși 
intelectualii 

din Bîrsana pragul 
căminului cultural ?Ajungem pe valea Izei, în comuna Bîrsana. unde aflăm aceeași intensă activitate. In fața sătenilor apar, periodic, zece formații : grupul de colindători, care este, de altfel, corul comunei, brigada artistică, recitatori etc. In satele aparținătoare (Oncești), o formație prezintă un obicei folcloric, „Botejunea", un grup vocal feminin, echipă de dansuri, taraf de muzică populară ; la Nă- nești, alt grup de fete, soliști de muzică populară, taraf și altele. Grigore Vancea, secretarul adjunct al comitetului comunal de partid, ne spune că aceste formații ce se instruiesc pe scena căminului cultural nu sînt formații exclusiv pentru concurs, ci sînt pentru oamenii satelor.Și totuși, nu putem trece cu vederea o anumită stare de lucruri : dacă în satele Oncești și Nănești cadrele didactice, specialiștii sint participanți activi la mișcarea cultural-educativă, .în centrul de comună, Bîrsana, chiar localnicii, educatori și specialiști, nu prea trec pragul căminului cultural. Este o situație care nu onorează statutul civic, profesional, moral al specialistului, dator să fie un om al obștii, să participe la tot ceea ce este in interesul îmbogățirii vieții acesteia. Așadar : cînd vom putea consemna că și la Bîrsana ușile căminului cultural sînt largi deschise și pentru intelectualii satului ?

Un sat mic, 
dar renumit 
prin talentele 

fiilor luiAjungem în Copalnic- Mănăștur, care are în componență 12 sate, fiind una dintre cele mai mari comune din județ. Există cămine culturale in 4 localități, în celelalte, cite o sală de clasă este destinată și repetițiilor. Flore Mihăilă, secretarul comitetului comunal de partid, ne vorbește despre bunul mers al activității cultural-educative din această întinsă comună. Este o activitate statornică și continuă, care adună la căminele culturale țărani cooperatori, mecanizatori, crescători de animale, intelectuali care, in timpul lor liber, țin vie flacăra tradiției, pictează, cos ori țes covoare, prezintă spectacole artistice. De notat este că s-au constituit formații noi, cum ar fi aceea de teatru, cercul de artă plastică, brigadă științifică, teatrul de păpuși, coruri, grupuri vocale. In concluzie, nu există sat fără formație artistică. Cercul de artă plastică este condus de profesorul Octavian Pop, care, in cei 15 ani de cînd s-a statornicit aici, a deschis gustul pentru artă al multor locuitori. A început cu elevii. Lucrările copiilor și tinerilor din Co- palnic-Mănăștur au fost prezente la expoziții județene și naționale, dobindind premii, iar lucrările semnate de Florian Marin și Romulus Duma au figurat într-o expoziție UNICEF la Bratislava. Marinela Micle a obținut locul al doilea pe țară la sculptură. Aceasta dovedește din plin că talentele adevărate pot răzbate din orice colț al țării spre laurii oricăror premii ; că satele noastre trimit spre inima țării, și dincolo de hotarele ei, me

sajele de înaltă ținută, ale dragostei pentru frumos, pentru artă ; în fine, că un sat mic și necunoscut își poate căpăta o faimă, un renume, prin înzestrările fiilor Iui, ale căror talente nu mai rămîn necunoscute.Și aici, la Copalnic-Mă- năștur, cadrele didactice, în număr de 71, pot fi în- tîlnite atît ca participanți direcți la actul cultural- educativ, cît și în calitate de instructori. Marea lor parte sînt fii ai satului, dornici să contribuie cu tot ce știu la ridicarea satului lor. De aceea nu-i vom in- tîlni numai în formațiile artistice, ci și ca membri activi ai brigăzilor științifice, ținind expuneri, simpozioane. împreună cu specialiștii, dascălii din această așezare dau un frumos exemplu de integrare activă în viața satului, ințele- gîndu-și menirea de activiști aflați în slujba ideilor înaintate, hotărîți să ridice nivelul existenței spirituale a concetățenilor lor.
Nu numai medic, 
dar și „locuitor 

al satului..."Și la Sișești, localitatea cu șapte sate, activitatea cultural-educativă are o notă distinctă. Gavrilă Go- loman, secretar adjunct al comitetului comunal de partid, ne prezintă paleta largă și diferențiată a activităților din comună. Fiecare localitate are cel puțin trei formații — la nivelul comunei sînt 21 înscrise la faza de masă a Festivalului național „Cin- tarea României". Sînt aici oameni deosebit de pasionați. preocupați de valorificarea obiceiurilor folclorice, de alcătuirea și interpretarea unor montaje lite- rar-muzicale. O echipă de teatru, un grup de recitatori, tarafuri, echipe de dansuri, soliști de muzică populară, sculptori în lemn, formația corală — completează gama largă a domeniilor în care se pot afirma toate talentele satului. Ne-a atras atenția grupul satiric. Ironia, umorul sînt o puternică pirghie de îndreptare a unor metehne. Textul grupului, cu exemple pozitive și negative luate din viața satului, are o țintă precisă : criticarea celor certați cu munca și exigentele moralei noi, socialiste.

Despre prezența căminului cultural in viața comunei ne-a vorbit și Alexandra Petca, medic primar șef la dispensartj medical comunal, om statornic aici de peste douăzeci de ani : „încă din primele zile ale activității mele aici mi-a plăcut să nu fiu numai medic, ci și un locuitor al satului. De aceea am răspuns cu bucurie la solicitările comunei, fiind un participant activ la manifestările căminului cultural. îmi place și mă încearcă un sentiment de mîndrie cînd pot fi de folos și în alte domenii, nu numai în cel profesional. De altfel, toate cadrele de aici converg spre un scop comun : de a obișnui omul cu un stil de viață sănătos, în sensul larg al cuvîntu- lui. Pot spune cu sinceritate că la căminul cultural din Sișești nu trece o zi fără o activitate cultural- educativă cu participarea oamenilor". La Sișești, loc de rezonanță istorică în istoria neamului, urmașii tribunului Vasile Lucaciu țin vie flacăra dragostei da neam și țară, de valorile istorice, ale culturii și artei noastre. La complexul muzeal care poartă numele marelui tribun se desfășoară neîncetat activități cu real mesaj patriotic, unda tinerii vin ca la o lecție vie de istorie a patriei.
„Rezervele" 
spirituale 

sînt inepuizabileDacă în raidul nostru am întilnit, în general, o frumoasă atmosferă de muncă, de activitate multiplă, acțiuni culturale de o calitate corespunzătoare, a- ceasta nu înseamnă că „rezervele" spirituale ale satului maramureșean au fost integral valorificate, că nu mai este nimic de făcut. Dimpotrivă, analizind etapa de masă a Festivalului „Cîntarea României" prin prisma noilor exigențe formulate în documentele de partid, în cuvîntările secretarului general al partidului, cu .privire la necesitatea afirmării noii revoluții și în conștiința oamenilor, biroul comitetului județean de partid a apreciat, într-o recentă analiză, că în domeniul culturii la sate există încă resurse serioase și posibi

lități Insuficient puse în valoare în acțiunile de educație, pentru antrenarea unui număr mai mare de participanți, pentru mai puternica atragere a cadrelor didactice, a specialiștilor. Organismele județene de cultură, inspectoratul școlar județean ar trebui să acționeze mai ferm pentru ca, intr-adevăr, activitățile cultural-educative, acolo unde nu sînt sau unde calitatea lor lasă de dorit, să intre pe făgașul normal. In acest sens, tovarășul Octavian Bandula, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, ne-a spus : „Putem spune că, la nivelul județului, Ia căminele culturale se desfășoară o activitate bună. Cele aproape 600 formații artistice, cercuri și cenacluri de creație artistică cu un număr de 16 000 participanți sînt rodul unei munci asidue, pentru a utiliza la maximum valorile care există în satele noas-. tre, pentru a cultiva respectul și admirația pentru creația milenară a poporului, pentru noile lui înfăptuiri. Rezultatele ar părea mulțumitoare privite prin prisma numărului mare de premii obținute la ediția anterioară a Festivalului național „Cîntarea României". Dar mai avem de lucrat. S-a manifestat multă îngăduință față de directorii de la unele cămine culturale, cum ar fi : Bocicoiu Mare, Remeți, Rona de Jos, Sălsig, Vișeu de Jos, care au amînat înscrierea formațiilor în manifestările festivalului, des- fășurînd o muncă educativă sporadică. Alții nu s-au preocupat suficient pentru ca unele formații, care în edițiile precedente s-au situat pe locuri fruntașe, să fie mai active și mai prezente în mijlocul oamenilor muncii. Așa sînt cele din Hideaga, Tămaia. Satulung, Seini, Mocira, iar in unele sate (cu excepția școlilor) nu activează nici un gen de formații artistice. Așa sînt Vima Mare, Rușor, Odești, Asuaju de Jos, Rohia, Breb, Coștiui, Valea Vișeului. Pentru aceste localități vom face un program special de activitate pentru ca, în scurt timp, să fie și ele în rindul localităților cu rezultate bune".
Gheorqhe PÂRJAcorespondentul „Scînteii*
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• VETRE ARHEOLOGICE IN 
INIMA CÎMPIEI ROMÂNE. In satul Izvoarele, comuna Hotarele, județul Giurgiu, cercetările arheologice au dus la recoltarea unui bogat utilaj litic — ne scrie prof. Cristian F. Schuster. Uneltele de silex, piatră și os — constînd, intre altele, din lame de silex de culoare galben-cenu- șie sau brun-roșcată, topoare din silex de formă trapezoidală, topoare de rocă dublă de culoare cenușie — aparțin unei așezări din perioada culturii Gumelnița (a doua jumătate a mileniului al IV-lea — începutul mileniului al III-lea î.e.n.). Alături de aceste obiecte tipice, au mai fost recuperate o dăltiță din os, e săpăligă din corn de cerb, doi idoli antropomorfi fragmentari și o figurină zoomorfă din ceramică, un idol antropomorf din os. Nu departe de locul așezării gumelnițene, în punctul „Fîn- tinica", au fost scoase la lumină fragmente de ceramică aparținind culturii Tei (dezvoltată pe la mijlocul epocii bronzului), inclusiv patru topoare de bronz, dintre care unul, numit de tip Begunci, reprezintă singurul exemplar de acest fel descoperit pe teritoriul României. Au mai fost identificate vestigii aparținind epocii geto-dace (o lance de fier și un topor) și secolelor VI— VII e.n. Izvoarele — vatră de istorie de cinci ori milenară.

• VALORI SI FRUMUSEȚI DIN 
ANTICA TAMÂSIDAVA. La cel de'al IX-lea Simpozion național de de la Oradea, arheologul Viorel de la Muzeul județean Bacău, a o interesantă comunicare privind țările antropomorfe și zoomorfe descoperite în așezarea dacică fortificată de la Răcătău — Bacău, unde a fost localizată antica Tamasidava. Au fost astfel scoase la iveală în cursul cercetărilor de aici vase cu figurine antropomorfe și zoomorfe, vase cu reprezentări antropomorfe, cești cu briuri alveolare și protome de cățui dacice cu toarte în formă de sau cioc de pasăre, 27 de figurine tuete din lut ars antropomorfe, un disc de lut cu reprezentări în relief de căprioară. Deosebit de interesant este un vas cu reprezentări antropomorfe și zoomorfe, scenele în relief fiind grupate în jurul unui călăreț. Relevînd faptul că unele dintre aceste piese sînt lucrate „într-o tehnică desăvîrșită", autorul comunicării subliniază că ele ne ajută să pătrundem și să înțelegem mai bine universul de ginduri, de obiceiuri al strămoșilor geto-dact

tracologie Căpitanu, prezentat reprezen-
dacice șarpe, pasăre și sta-

• COPIȘTI Șl DONATORI RO
MÂNI DE MANUSCRISE ORIEN
TALE. Acesta a fost titlul comunicării pe care dr. Nedret Mamut, de la Institutul de Istorie șl teorie literară „G. Călinescu", a prezentat-o la interesanta sesiune de comunicări privind rezultatele cercetării valorilor bibliofile din patrimoniul cultural național — desfășurată anul trecut la Tul- cea —, infățișînd o serie de considerații pe marginea unor manuscrise orientale din fondurile Bibliotecii Academiei Române. O semnalăm la rindu-ne in cadrul acestei rubrici pentru luminile noi pe care ie aruncă asupra preocupărilor românești de orientalistică, ilustrare a interesului manifestat pentru Istoria și cultura popoarelor orientale cu care istoria românească are atîtea și atîtea interferențe. Cel dintîl — în ordine cronologică — dintre copiștii pre- zenți cu lucrări în aceste fonduri — arată autorul comunicării — este Dimitrie Ralet, care a transcris manuscrisele : „Despre vizirii turci" de Osman Zade Tayeb Ahmedi și „Legi și porunci împărătești", precum și un manuscris al cărui titlu nu s-a păstrat. Un alt copist de manuscrise orientale a fost Alexandru Nicolache, care a transcris o „Culegere de scrisori" de Osman Zade Tayeb Ahmedi ; un Alecu Samucaș Iancu a transcris un dicționar grec — persan și turc — arab. Un Constantin Scarlatzade pare a fi autorul unui manuscris intitulat „Carte de cheltuieli", conținînd 11 capitole cu diferite povestiri. în sfirșit, arată autorul comunicării, sînt numeroși cei care au achiziționat și apoi au donat manuscrise orientale, între care și nume de rezonanță ale istoriografiei românești : D. A. Sturdza, Gr. Tocilescu, Ion Bogdan.

• ȘTIRI STRĂINE PRIVITOARE 
LA ANUL REVOLUȚIONAR 1821 
IN ȚĂRILE ROMÂNE. Din colecția da microfilme a Direcției Generale a Arhivelor Statului, cercetătorul Marian Strola, de la Institutul de istorie „N. Iorga", ne semnalează un nou document inedit privitor Ia perioada de sfirșit a revoluției de la 1821. Este vorba despre un memoriu în limba franceză de la începutul verii lui 1821, care pare a aparține consulului francez la București, Page, pe atunci refugiat în Transilvania. După o trecere în revistă a confruntărilor armate din perioada mai-iunie 1821, a asasinării „slugerului Vladimirescu", a defecțiunilor ivite în armata eteristă, autorul deplînge excesele trupelor de ocupație, despre care notează că ;,n-au in adevăr margini" și nu fac deosebire „între vinovat și nevinovat" ; de pe întreg cuprinsul țării erau răpiți oamenii și animalele întilnite în cale, multe case boierești fiind ruinate pînă la pămînt.

' • „APA TRECE, PIETRELE RĂ-
( MÎN". în numărul 4/1986 al revistei I „Lupta Întregului popor", la care ne-am I mai referit în cadrul acestei rubrici, sînt readuse în actualitate, sub semnătura lui I Paul Oprescu, cîteva dintre considerațiile I pe care ilustrul istoric francez Alfred Ram- baud le făcea cu privire la trecutul nostru1 național în prefața la ediția pariziană a monumentalei sinteze a lui A. D. Xenopol, „Istoria românilor din Dacia Traiană". Re-1 producem în rubrica de față, pentru marea lor frumusețe și probitate științifică, unele dintre acestea. După ce este descrisă întinderea pămîntului românesc, unitatea de neam probată prin limbă, ca și prin nu- , mele străvechi ce-1 poartă, „acela de romani sau rumâni, pe care îl traducem prin1 români", prefațatorul arată că aceștia au fost „de-a lungul tuturor răsturnărilor, invadați, dar nu luați de torentul neîncetat1 al invaziilor barbare". Autorul subliniază i că unii români, dentariii cel mai și care compară cu pietrele unui torent, care ră-I mîn in timp ce apa curge".

ar dori să-i socotească nomazi pe adică tocmai pe ei care sint „se- prin excelență, ei, care posedă in înalt grad dragostea de pămint (...) în unul dintre proverbele lor se
Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTE1I"

BORZEȘTI : O nouă 
capacitate de producțiePe platforma petrochimică Bor- zești, in cadrul uzinei de prelucrare a petrolului, a fost conectată la circuitul productiv o nouă capacitate industrială. Este vorba despre instalația de dezalchilare a tolue- nului, care asigură materia primă necesară fabricării izopropilbenze- nului, folosit la rîndul lui pentru fabricarea cauciucului sintetic. Ea a fost realizată după o concepție originală, cu utilaje și echipamente moderne, automatizate, la nivelul tehnicii actuale. De menționat că incă din primele zile de funcționare instalația s-a înscris In parametrii . prevăzuți în proiect. (Gheorghe Baltă).

IAȘI : Stație 
de radiocomunicații navaleLa întreprinderea „Tehnoton" din Iași a fost omologată si introdusă în fabricația curentă o stație de radiocomunicații cu o putere de 400 wați. Instalația, destinată navelor fluviale, costiere, platformelor de foraj marin, altor sectoare ale economiei care necesită comunicații radio de la distanțe mari, este realizată după un proiect original elaborat de specialiștii unității ieșene, împreună cu cei de la Institutul politehnic „Gh. Asachi" din localitate. La construcția ei s-au folosit în totalitate componente românești. Noua stație se situează la nivelul performanțelor celor mai bune produse similare in acest domeniu. (Manole Corcaci).
RIMNICU VILCEA: Oameni 

gospodariDeși slntem In luna februarie, sera secției de gospodărie comunală și locativă Rimnicu Vilcea se află în plină „explozie" florală. De pe răzoare și din ghivece te îmbie să le admiri mji de garoafe, frezii, cale, zambile și alte frumuseți floricole policrome. Cit de costisitoare este întreținerea acestei importante zestre florale ? Răspunsul la întrebare ni l-a dat tehnicianul horticultor Ion Ghinea : — Vă referiți, probabil, la costul Încălzirii serei. Ei bine, nu ne costă nici un leu. Căldura ne este furnizată de instalația de biogaz, care folosește nămolurile provenite din decantarea apelor uzate ale municipiului Rimnicu Vilcea. Intrucit există încă excedent de căldură, intenționăm ca pină la sfirșitul a- cestui trimestru să mai amenajăm o altă linie de sere, sporind actuala capacitate cu 50 la sută. (Ion Stanciu).
SIBIU : Realizări 
ale forestierilorFolosind condițiile geografice specifice in care își desfășoară activitatea, oamenii muncii din cadrul întreprinderii forestiere de exploatare a lemnului Sibiu au realizat, cu forțe proprii, 6 microhi- drocentrale, energia produsă de a- cestea fiind utilizată atît la iluminatul cabanelor forestiere, cit și la acționarea diferitelor instalații. în prezent, forestierii sibieni se preocupă de aplicarea și extinderea unor soluții noi privind utilizarea resurselor energetice secundare prin valorificarea rumegușului, a resturilor neindustrializabile, sursa de energie obținută fiind utilizată la iluminat și la desfășurarea activității unor secții prestatoare de servicii. (Ion Onuc Nemeș).

ALBA : Noi unități 
prestatoare de serviciiPreocuparea cooperației meșteșugărești din județ pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei de u- nități prestatoare de servicii este evidențiată și de darea în folosință în ultima perioadă a unui număr de 23 noi unități cu diverse profiluri : reparații obiecte de uz casnic, tinichigerie, confecții îmbrăcăminte, cojocărie, dactilogra- fie, coafură și altele. Asemenea u- nităti au fost înființate în noile cartiere de locuințe din municipiul Alba Iulia, orașele Aiud, Abrud, Cugir, Blaj, Sebeș, Ocna Mureș, Cimpeni, ZIatna și comuna Beiuș. în perioada următoare vor fi date

INFORMAȚII SPORTIVE• NATAȚIE. In ziua a doua a Concursului internațional de natație de la Berlin, proba feminină de 200 m mixt a revenit înotătoarei românce Noemi Lung, cronometrată cu timpul de 2'15” 11/100, urmată de Elena Dendeberova (U.R.S.S.) —2’16” 99/100, Daniela Hunger (R.D.G.)— 2'18’36/100, Viola Llppmann(R.D.G.) — 2’20” 46/100, KathleenNord (R.D.G.) — 2’20” 58/100.In proba feminină de 200 m liber ■ cîștigat Heike Friedrich (R.D.G.)— 2’00” 08/100, urmată de Stela Pura (România) — 2’00”88/100, Manuela Stellmach (R.D.G.) — 2'01” 57/100, Regina Dltmann (R.D.G.) — 2’01” 61/100.® HOCHEI. Incepînd de astăzi șl pină duminică 8 februarie, la patinoarul „23 August" din Capitală se vor desfășura întrecerile tradiționalei competiții internaționale de hochei pe gheată „Cupa federației", la care participă echipa sovietică Traktor
cinema 

• Sania albastră t SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17, EXCELSIOR
(63 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Pantă în soare („Zilele filmului 
japonez**)  : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,15: 14,30; 16,45; 19

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala amfitea
tru) : între 5 și 7 — 18; (sala studio): 
Designul — tehnologie și artă — 11;
17
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Aurel Niculescu. 
Solist : Valentin Gheorghiu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
de balet „Mihail Jora“ — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11, la sala 
mică a Teatrului Național) : My 
Fair Lady — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdzâ Bulanâra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Mobilă și durere — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Menajeria de 
sticlă — 18

0 Intîînire în Atlantic : LUMINA 
(14 74 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FA
VORIT (45 31 70) - 9; 11; 13; 15; 17; 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
0 Mușchetarii în vacanță — 8.30; 11; 
13, C dată in viață — 15; 17; 19 :
DOINA (16 35 38)
0 Toate pînzele sus : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 15; 17; 19
0 Misterul mărilor : COSMOS

in folosință alte 25 unități prestatoare de servicii. (Ștefan Dinică).
RECAȘ : Construcții noi 
într-o comună pe calea 

urbanizăriiPe strada principală din comuna Recaș, viitor centru agroindustrial din județul Timiș, au fost date in folosință 8 noi apartamente, în care s-au mutat tot atîtea familii de mecanizatori și lucrători din zootehnie. Alte 8 apartamente au fost date in folosință in satul aparținător Izvin.— La acestea — ne spune Petru Drinovan, vicepreședintele biroului executiv al consiliului popular comunal — se adaugă încă un bloc construit în regie proprie de primărie, cu 12 apartamente, amplasat în centrul civic, fiind pus la dispoziția specialiștilor din unitățile agricole. în acest fel, numărul total al apartamentelor noi date in folosință în comuna noastră a ajuns la 100. în următorii doi-trei ani a- cestora li se vor adăuga alte 80 de apartamente, la parterul noilor blocuri urmînd să fie amenajate unități comerciale și de prestări servicii.De la același interlocutor aflăm că in această primăvară in localitate se va da în folosință un turn de apă cu o capacitate de 900 mc, o stație de epurare a apelor uzate, iar rețelele de alimentare cu apă potabilă, în lungime de 15 kilometri, la care sint racordate 1 720 de locuințe, se vor extinde cu incă 3 kilometri. (Cezar Ioana).
TELEORMAN : Servicii 

mai multe pentru populația 
de la sateîn perioada care a trecut din acest an, în mai multe comune — printre care Mîrzănești, Trivale Moșteni, Vedea, Băbăița, Cringeni și Lunca — din județul Teleorman s-au deschis noi unități prestatoare de servicii pentru populație, cu profile diverse.— în prezent, In comunele și satele teleormănene există peste 900 de secții prestatoare de servicii — ne spune Viorel Păulean, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Pentru acest an se prevede o creștere a volumului prestărilor de servicii către populația din mediul rural cu 22,5 la sută față de 1986. Dintre elementele ce vor sta la baza acestei dezvoltări amintesc, in primul rind, creșterea actualei capacități de producție cu încă 90 de noi ateliere meșteșugărești. Fără a se renunța la tradiționalele unități de servire a cetățenilor de la sate — cismării, croitorii, cojocârii — o puternică dezvoltare vor cunoaște in continuare unele servicii de necesitate modernă, legate de procesul ridicării standardului de viață și civilizație, cum ar fi cele pentru reparații de bunuri electronice și electrogasnice, construcții și reparații de locuințe. Cbncomitent, pentru ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor efectuate, creșterea productivității muncii și a eficienței economice a întregii noastre activități, vom acționa în vederea dotării unităților de servire cu noi mașini, utilaje, aparate de măsură și control. Și, nu în ultimul rînd, vom intensifica activitatea de îndrumare și control a unităților de servire, urmărindu-se eliminarea unor neajunsuri manifestate în anul trecut — mai ales în domeniul calității, operativității și solicitudinii față de cerințele cetățenilor. (Stan Ștefan).

SATU MARE : O inițiativă 
a legumicultorilorîn dorința de a asigura cantități mai mari și variate de legume șl zarzavaturi pentru populație, Trustul horticol Satu Mare va produce din acest an o serie de legume care nu au mai fost cultivate pină acum in județ decit doar sporadic în unele din grădinile producătorilor individuali. Ca urmare, la Asociația legumicolă Satu Mare, în cadrul unei ferme specializate, pe o suprafață de 70 hectare se fac pregătiri intense pentru obținerea în cursul acestui an a nu mai puțin de 16 sortimente de astfel de legume și zarzavaturi, între care andive, sparanghel, măcriș. praz, lobodă roșie și altele. (Octav Gru- meza).

Celiabinsk, formația de tineret a Cehoslovaciei, selecționatele Bulgariei și României.Vineri, in prima zi a turneului, sint programate următoarele partide: România—Cehoslovacia (tineret) — la ora 10,30 ; Bulgaria—Traktor Celiabinsk — la ora 13,30.• SCHI. Pe Valea Rîșnoavel s-au desfășurat întrecerile competiției de schi-fond pentru „Cupa A.S.A. Brașov".Proba feminină de 10 km a revenit Elenei Reit (Tractorul Brașov), cu timpul de 29'51”, urmată de Ileana Hangan (A.S.A.-C.S.Ș. Bistrița) — 30'19” și Adina Țuțulan (A.S.A.- C.S.Ș. Sibiu) — 30’25”.Proba masculină de 30 km a fost ciștigată de Gavril Boitiș (A.S.A. Brașov) — 1 h 29'13”, pe locurile următoare clasindu-se Valentin Ca- cina (C.S.Ș. Vatra Dornei) — 1 h 29’24” și Florentin Burcă (Dinamo Brașov) — 1 h 29’37”.
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA
(21 31 86) — 9; 11; 13; 13; 17; 19
• Domnișoara Aurica : VIITORUL 
(10 67 40) - 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii I FES
TIVAL (15 63 84) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ali-Baba și cel 40 de hoți : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18
• Nava extraterestră: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea „Topolino* * l BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Atenție la Pana de Vultur : CO- 
TROCENI (49 48 48) - 15; 17; 19
O 100 000 pentru complicitate: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19
• Apașii : VOLGA (79 71 26) — 9; 11J 
13; 15: 17
S Luptătorul cu sabia : MIORIȚA 
(14 27 14) - 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Muzica și filmul : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Acrobatele : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17; 19

A apărut :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare

la ședința Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
- 30 IANUARIE 1987 -

Editura politică

PLENARA CONSILIULUIJoi, 5 februarie, a avut loc plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.La lucrările plenarei a participat tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Pe ordinea de zi a plenarei s-au aflat probleme organizatorice.Plenara a eliberat din funcția de președinte al Consiliului Central al U.G.S.R. pe tovarășa Lina Ciobanu,ADUNARE
cu prilejul împlinirii a 39 de ani de la semnarea primului 

tratat româno-sovieticLa clubul întreprinderii „Rulmentul" din Brașov a avut loc, joi, o adunare prilejuită de împlinirea a 39 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S., la care au luat parte activiști ai organelor locale de partid și de stat, reprezentanți al Asociației de prietenie romăno-sovietice, oameni al muncii din această unitate Industrială.Au participat membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-româ- ne, care se află în țara noastră, precum și membri al Ambasadei Uniunii Sovietice la București.Despre semnificația evenimentului aniversat au vorbit Petre Raco-
tv

20,00 Telejurnal
20,20 Energia — o problemă a noastră, 

a tuturor I
20,30 Viata economică
20,40 Tară de ctntec, tară de dor. Ver

suri șl clntece

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 februarie, ora 20—9 februa
rie, ora 20. în țară : Vremea va fi în 
general închisă. Vor .cădea precipitații 
locale, sub formă de ninsoare, mai alea 
în vestul, centrul și nordul țării. La în
ceputul intervalului, izolat, în vest și 
sud, precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapoviță și ploaie, favorizînd produ
cerea poleiului. Vintul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări locale

Condiții bune de îngrijire a sănătății In stațiunile 
balneoclimaterice

Agențiile oficiilor Județene de turism și ale întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante — I.T.H.K. București oferă în această perioadă bilete pentru cură balneară eficientă în cele mai renumite stațiuni ale țârii. Astfel, pentru afecțiuni ale aparatului locomotor și ale sistemului nervos central și periferic, afecțiuni reumatismale, posttraumatice și altele se pot obține locuri in stațiunile Amara, Bazna, Băile Govora, Băile Felix, Băile Herculane, Băile Olă- nești, Călimănești-Căciulata, Eforie- Nord, Geoagiu-Băi, Mangalia, Mo- neasa, Neptun, Ocna Sibiului, Pucioasa, Săcelu, Sovata, Techirghiol, Vatra Dornei. De asemenea, pentru nevroză astenică se pot procura bilete în stațiunile Balvanyos, Băile Tușnad, Borsec, Geoagiu-Băi, Moneasa, Săcelu, Sinaia, Vatra Dornei, Stîna de Vale și altele, iar
teatre

CENTRAL AL U.G.S.R.membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care, prin decret prezidențial, a fost numită ministru al industriei ușoare.Plenara a cooptat pe tovarășul Miu Dobrescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în Consiliul Central al U.G.S.R. și l-a ales. In unanimitate. în funcția de președinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

viță, directorul întreprinderii „Rulmentul", și Serghei G. Scerbakov, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., ministrul tnvățămîntului al U.R.S.S., președintele Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-româ- ne. Vorbitorii au subliniat bogatele tradiții ale legăturilor de prietenie româno-sovietice.. voința și hotărîrea celor două țări de a lărgi și adinei în continuare colaborarea bilaterală pe plan politic, economic, tehnico-știin- țific și cultural dintre România și Uniunea Sovietică, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, spre binele și interesul popoarelor noastre, în folosul cauzei păcii și socialismului. (Agerpres)
20,55 Lumea contemporană șl confrun

tările de idei • Noii apostoli al 
apocalipsului nuclear

21,10 Serial științific (color). „Din tai
nele naturii". Episodul 9

21,30 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare. Porțl deschise viitoru
lui. Reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

de scurtă durată, îndeosebi la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, mai 
coborîte în depresiuni, dar ușor mai 
ridicate în sud, la început, iar cele ma
xime între minus 5 și plus 5 grade, izo
lat mai ridicate în prima zi. Local, în 
sudul țării, la începutul intervalului, 
se va produce ceață, asociată cu de
punere de chiciură. în București : Vre
mea va fi în general închisă. Condiții 
de ninsoare spre sfîrșitul intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 7 șl minus 4 grade, iar cele ma
xime între minus 2 și plus 3 grade. 
Ceață slabă la începutul intervalului.

pentru afecțiuni ginecologice sînt recomandate stațiunile Amara, Bazna, Eforie-Nord, Mangalia, Ocna Sibiului, Sovata. Techirghiol.Este de reținut faptul că în această perioadă cei care merg la cură balneară sau odihnă în stațiune beneficiază de numeroase avantaje : tarife reduse 4a cazare, masă și transportul pe C.F.R. Cazarea se faoe de regulă in hoteluri de cură și pe perioada dorită de solicitanți, iar data plecării in stațiuni se stabilește după dorința fiecăruia.Timpul petrecut în aceste stațiuni se constituie nu numai intr-un mijloc eficient de îngrijire a sănătății, ci și intr-o vacanță reconfortantă, datorită multiplelor posibilități de agrement, mijloacelor de divertisment și participării la excursii în împrejurimi.In imagine : bazinul de tratament de la Mangalia.
• Teatru] Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : 
Lewis și Alice — 18,30
0 Teatru] de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 18.
0 Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Amintirile Sarei Bern
hardt — 18,30; (sala studio) : Acești 
îngeri triști — 18
0 Teatrul Giuleștl (sala Glulești, 
18 04 85) : Jean, fiul lui Ion — 18
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz —• 9; Cenușăreasa 
— 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sînziana — 15 ; 
(sala Cosmonauților, 11*12  04) : Pun
guța cu doi bani — 10
G Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Baba Hîrca — 18,30

Cronica zileiDelegația Uniunii Studenților Polonezi (Z.S.P.), condusă de Antoni Dragan, președintele organizației, care efectuează o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră. la invitația Consiliului U.A.S.C.R., a fost primită joi de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al C.C. al U.T.C.Cu acest prilej, s-a realizat un schimb de informații privind preocupările actuale ale organizațiilor de tineret și studenți din cele două țări, în direcția mobilizării tinerei generații Ia înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială. a științei și învățămintului, stabilite de Partidul Comunist Român, respectiv de Partidul Muncitoresc Unit Polonez.In cadrul întrevederii au fost e- vocate raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, care cunosc o continuă dezvoltare pe multiple planuri, în spiritul înțelegerilor convenite între tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.Au fost, de asemenea, abordate o serie de aspecte ale mișcării internaționale de tineret și studenți, sub- liniindu-se contribuția sa activă la lupta generală a popoarelor pentru pace, dezarmare, independentă și libertate. pentru o lume mai bună și mai dreaptă.
★Cu prilejul încheierii misiunii sale In țara noastră, ambasadorul Republicii Franceze la București, Michel Rougagnou, a oferit, joi, o recepție.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.*La Ambasada Republicii Democrate Germane a avut loc, joi, o conferință de presă, prilejuită de apropiata deschidere a Tîrgului internațional de la Leipzig, ediția de primăvară. Directorul Oficiului de Tîr- guri din Leipzig, Helmut Flachs, a prezentat aspecte ale organizării și desfășurării acestei importante manifestări și a evidențiat bunele relații economice și comerciale dintre România și Republica Democrată Germană, care, în spiritul înțelegerilor convenite Ia cel mai înalt nivel, cunosc un ritm de dezvoltare și diversificare continuu ascendent.

©anientfapte, semnificații

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI 
PE VOLGA, LA IAROSLAVLKotoroslî e un riu. Udă, pe zeci șl zeci de kilometri, o cîmpie cînd netedă, cînd vălurită, după cum au încremenit-o mareele geologice. Apoi ? Apoi se lasă ademenită de Volga și... la „Săgeata" — un istm care chiar seamănă cu o săgeată ! — in inima Iaroslavlului, se topește în puternicul, cel mai puternic fluviu al Europei.Iaroslavl...Oraș intrat pe poarta de aur a celebrității mai ales după ce aici, în secolul al XVIII-lea, un împătimit bibliofil și colecționar descoperea acel monument al literaturii vechi, manuscrisul poemului „Cîn- tec despre oastea lui Igor", a cărui vîrstă a trecut granița celor 800 de ani. Privim de aici, de la „Săgeata", îngemănarea apelor. Volga ia și puterea modestului riu și merge mai departe, cale de cîteva mii de kilometri, pînă ce la rin- dul ei se topește în Caspica...De pe terasa-grădină privim curgerea apei, podul arcuit peste fluviu, răsuflarea viguroasă a orașului cu peste șase sute de mii de locuitori. E rece, un abur ușor izvorăște necontenit din albia largă, ușor și ocrotitor, așezîndu-se peste oraș. Pe maluri, cit cuprinzi cu ochii în depărtare, verticalele de • oțel ale macaralelor : portul Iaroslavl însoțește Volga cale de nu mai puțin de treizeci de kilometri. Pe aici sînt cărăușite și o parte din valorile cu care orașul intră in competiție industrială : produsele chimice, petrochimice, ale construcțiilor de mașini, mobilei etc. Nikolai Fiodorovici Șîlov, de Ia comitetul regional de partid, ne arată in orizont alte verticale de oțel :— Acolo se construiește alert un cartier de mare viitor. Cartier ? Un adevărat oraș : al universitarilor. Așezarea de pe Volga are 11 institute de învățămînt superior. Și filiale ale Academiei, ale Institutului de teatru din Moscova, Pentru că Iaroslavlul este și „patria teatrului rus" — prima instituție de cultură de acest fel ființînd exact de la mijlocul secolului optsprezece.Mergem pe promenadă. Locul Îndrăgit al localnicilor. Tei vechi, răsădiți în veacul trecut. Alți copaci tineri, care prind puteri acum, își înalță coroanele să se oglindească in apa potolită aici, cintec în necontenită curgere la întîlnirea și contopirea cu marea. Asfalt curat, abia turnat. Ori alei cu pietriș mărunt, pentru plimbări odihnitoare pe sub platani, pe sub mestecenii care, nu se putea, trebuia să-i aflăm și aici prezenți... Zidiri predominant noi. Dar, ici- colo și clădiri care vin din trecut și depun mărturie, cu albul mereu împrospătat, despre arhitectura îndrăgită de înaintași, despre tradiția pe care ei au știut să o înrădăcineze. Aflăm de la călăuza noastră :— Cheltuim anual milioane de ruble pentru restaurarea și conservarea edificiilor vechi de mare interes și valoare arhitectonică. în această acțiune nenumărați oameni pricepuți își oferă serviciile, propun.inițiative.Ca și la Moscova. Ca șl la Do- nețk, în apropierea Mării de Azov. Ca în atîtea locuri de pe- cuprinsul Uniunii Sovietice. Valorile autentice sint ocrotite, ajutate să-și prelungească viața pentru a bucura și îmbogăți spiritual și generațiile vij- toare. Destule edificii trec prin

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE-AL V-LEA
CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST LIBANEZ

MESAJUL DE SALUT AL C.C. AL P.C.R.BEIRUT 5 (Agerpres). — în localitatea Baakline din Liban s-au deschis lucrările celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist Libanez. la care participă 480 delegați, precum șl reprezentanții a 52 de partide și organizații politice de peste hotare.Secretarul general al C.C. al P.C. Libanez, George Hawi, a prezentat raportul de activitate al C.C. al P.C. Libanez.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost transmise delegaților, tuturor membrilor partidului. de către reprezentantul partidului nostru la congres, tovarășul Constantin Radu, secretar al C.C. al P.C.R.. un salut prietenesc, iar poporului libanez prieten — urări de pace, progres și prosperitate.Partidul nostru — se spune în mesajul de salut — urmărește cu viu interes activitatea Partidului Comunist Libanez consacrată promovării intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, ale poporului libanez. pentru soluționarea situației din Liban, asigurarea păcii, unității, suveranității și integrității teritoriale a tării. în continuare este relevată e- voluția pozitivă a raporturilor de prietenie și colaborare tovărășească existente între partidele noastre, fiind exprimată convingerea că a- ceste legături, bazate pe principiile stimei și respectului reciproc, vor continua să se dezvolte și în viitor, în interesul întăririi prieteniei dintre cele două popoare, al cauzei păcii. progresului, securității șl colaborării internaționale. ,După ce trece în revistă ampla șl rodnica activitate desfășurată de poporul român, sub conducerea P.C.R., pentru realizarea programului de dezvoltare continuă a țării adoptat la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, mesajul arată că situația internațională actuală se menține deosebit de gravă și complexă, ca urmare a continuării cursei înarmărilor. Îndeosebi a celei nucleare. a existentei a numeroase conflicte și stări de tensiune în diferite regiuni ale lumii, a înrăutățirii situației economice a țărilor în curs de dezvoltare, ca urmare a crizei economice mondiale. Toate acestea fac să sporească pericolul unui nou război mondial care s-ar transforma, inevitabil, tntr-o

adevărate tratamente de... geriatrie, fascinînd privitorul cu tinerețea lor bătrînă... Și mai ales cu albul obsedant, culoarea preferată și aici ca în multe alte așezări ale Uniunii Sovietice. Volga ia în oglinda el această culoare și o duce mai departe.Gara fluvială, nou-nouță. Cu... cinema, restaurant, cafenea. Viață trepidantă, plină. Simți asta și la Teatrul Tineretului — de la repertoriul incitant pînă la jocul modern, într-o clădire de asemenea nouă, cu arhitectură modernă. La înălțarea ei, la stadion, la nașterea, promenadei, tinerii au pus umăr de nădejde. Firesc. Știau că o fac pentru dînșii, pentru copiii lor, pentru a adăuga noi frumuseți orașului îndrăgit.Ca în mai toate orașele cu secole lăsate in urmă, prezentul dinamic — de muncă, de cutezanță, de aspirație — se intersectează necontenit cu trecutul. Clădiri noi, unde studenții de la matematică învață 
însemnări din U.R.S.S.

teoria relativității *sau  minuiesc complexe calculatoare care-1 ajută pe omul acestui sfirșit de mileniu să descifreze tot mai mult din miracolul și misterul materiei. Prin apropierea zidurilor cu puțini ani la număr, fără patina vremii — vechea casă a ofițerilor. Loc unde, în 1812, se afla statul-major al rezistenței împotriva armatelor invadatoare ale Iui Napoleon Bonaparte... La cîteva sute de metri, casa de cultură a uzinei de motoare — uzină cu peste 40 000 de oameni. La uzină am fost întrebat despre „ce mai fac constructorii de tractoare din Brașov". Nu știu cîți kilometri sint. in linie dreaptă, intre Brașov șl Iaroslavl. Oricum, cîteva mii — orașul de pe Volga aflindu-se la cîteva sute de kilometri la nord-est de Moscova. Dar știu că pentru două orașe înfrățite : Brașovul șl Iaroslavlul, nu există distanțe. Fluxul uman al prieteniei a invins, dintotdeauna, depărtările.Bulevarde noi, un parc întinerit, pe aleile liniștite cu veșnicele și mereu tinerele idile... Iar in apropiere un monument din marmură neagră. închinat memoriei celor care, in urmă cu șaptezeci de ani, scriau și aici, cu singele jertfei, întîia pagină de istorie care a zguduit lumea : Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Și nu departe, un masiv bloc statuar în care sint ciopliți pentru eternitate un ostaș și o femeie : simbolul eroismului pentru apărarea patriei în cel de-al doilea război mondial. Lingă piatra aducerii-amirjte — flacăra veșnică. A fost aprinsă de la flacăra veșnică ce arde pentru eroii patriei, la Moscova. Cînd au loc importante evenimente personale — căsătorii mai ales — oamenii vin și pun aici florile recunoștinței.Părăsim locul de promenadă șl intrăm în viitoarea orașului. Călăuza noastră, Nikolai Fiodorovici Șîlov, face un ocol și iată-ne în fața unei clădiri cu pereți din beton și sticlă.— Aici regiunea Iaroslavl se privește în propria oglindă. Intrăm ?— De ce nu ?Ce aflăm în spațiul cît o Imensă 

catastrofă nucleară ce ar duce Ia distrugerea a inseși condițiilor vieții pe planeta noastră.Partidul șl țara noastră — se relevă in mesaj — manifestă o profundă preocupare față de situația din Orientul Mijlociu, militează activ și consecvent pentru o soluție politică, globală, a situației din regiune, care să ducă la realizarea unei păci juste și durabile, bazată pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967. pe recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la autodeterminare și la constituirea unui stat propriu, independent, pe garantarea securității și integrității teritoriale a tuturor statelor- din zonă. Ne pronunțăm pentru convocarea imei conferințe internaționale, sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate. inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a Uniunii Sovietice și a Statelor Unite ale A- mericii, a celorlalți membri ai Consiliului de Securitate și a altor state care pot aduce o contribuție pozitivă la reglementarea situației din Orientul Mijlociu.România se pronunță pentru încetarea oricărui amestec în treburile interne ale Libanului, pentru găsirea căilor care să ducă la o largă reconciliere națională a tuturor forțelor politice și să asigure unitatea poporului libanez, întărirea independenței și suveranității naționale.în actualele împrejurări internaționale, partidul nostru apreciază că este necesar să se facă totul pentru a se asigura dezvoltarea largă, pe bază de egalitate și respect reciproc, a relațiilor dintre partidele comuniste și muncitorești, socialiste, so- cial-democrate, partidele de guver- nămint din țările tn curs de dezvoltare, mișcările de eliberare națională. forțele progresiste și democratica de pretutindeni în lupta pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, pentru libertate și independență națională, pentru pace și progres social.în încheierea mesajului este exprimată convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele noastre se vor dezvolta tn continuare, în interesul ambelor popoare, ai cauzei păcii și cooperării internaționale.

sală de sport ? Aproape totul despre prezentul orașului, al regiunii. Despre ce sînt in stare să facă mîinile iscusite ale locuitorilor lui care se mîndresc că, în urmă cu 55 de ani, realizau prima anvelopă de cauciuc din Uniunea Sovietică, apoi au făurit primul troleibuz pentru Moscova etc.Timp de pionierat.— Acum, în cele aproape 120 de mari întreprinderi — o ascultăm pe Liudmila Valentina, ghidul nostru care ne conduce printre cele 1 500 de exponate — trăim alt timp de pionierat. ȘI mai alert, și mai angajant, plin de mari răspunderi : cel al unei noi calități a dezvoltării, care presupune progres tehnico-științific accelerat, restructurarea economiei, forme eficiente de conducere, noi modalități de organizare și stimulare a muncii. Sint direcții de acțiune ale Congresului al XXVII-lea al partidului și ele angajează și potențialul de creație din orașul și regiunea noastră.Dovada că ideile novatoare ale congresului „lucrează" o reprezintă și faptul că exponatele se îmbogățesc necontenit. Că o dată pe an se face primenirea lor aproape totală. Fluxul creației nu cunoaște pauze. Mintea omului născocește necontenit, turațiile progresului trebuie accelerate. Se simte răsuflarea fierbinte a mileniului trei. Cu exigențe productive mereu mai înalte, cu aspirații umane pe măsură.Iată-ne față în față cu o hartă. Marcată în culori vii — regiunea Iaroslavl. Și drumurile care duc spre 99 de țări ale lumii, locuri in care se exportă produsele industriei din această zonă a țării. Deschidem aici o paranteză : dacă în 1970 totalul exportului sovietic se cifra la 11.5 miliarde de ruble, in 1984 el a ajuns Ia circa 140 miliarde de ruble. Motoare de tractoi- re „de Iaroslavl" — exportate în 70 de țări ; motoare electrice de o mare diversitate ; motoare diesel, de avioane, electrovibratoare. Și prima anvelopă-mărturie, stră- străbunica celor peste 110 modele cunoscute în aproape, cincizeci de țări ; aparatură electronică ; produse ale microelectronicii ; cărucioare pentru copii ; mașina de recoltat furaje ; jucării ; nave fluviale și ceasuri...Pleci de aici cu imaginea uriașei Investiții' de muncă și de gîndire acolo unde se creează bunurile materiale. Unde omul de la strung ori instalația cu laseri, din laboratorul de cercetare ori la planșetă, de pe pistele de Încercare ori standurile de probă acționează. Pune în valoare materia cenușie, deschide piftii îndrăznețe afirmării progresului tehnico-științific, înnoirilor de structură din întreaga societate.înainte de a pleca din orașul'de pe Volga am mai ajuns încă o dată la „Săgeata". Loc unde modestul Kotorosli se lasă definitiv îmbrățișat de maiestuoasa Volgă.Cineva murmură cunoscutul vers : „O Volgă, dragostea mea".Versul lui Nekrasov, unul dintre cei mai mari poeți ai pămîntu- lui rus, omul atît de legat de Iaroslavl, orașul de pe Volga cuprins acum, desigur, în albul iernii de zăpadă, peste care ride „pin’ la lacrimi clopoțelul" săniei lui Esenin... Versuri în care oamenii acestor locuri își află sufletele rostite.
Iile TANASACHE



; IDEI a DIRECȚII FUNDAMENTALE ALE 6INDIRII SI ACJIUHII 1 
| POLITICE INTERNATIONALE AU TOVARĂȘULUI NICOLAI CIAUȘISCU |

7. Afirmarea si generalizarea principiilor noi fe refatt 
dintre state - imperativ al vieții politice contemporane

„O cerință imperioasă a timpurilor noastre este generalizarea în viața internațio
nală a principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale nere- 
curgerii la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Astfel vom asi
gura promovarea unor relații noi, a unui umanism nou, care să asigure popoarelor 
posibilitatea de a-și afirma multilateral geniul și forțele creatoare, într-un climat de 
prietenie și colaborare”.

NICOLAE CEAUȘESCUUna din sursele marelui prestigiu al României socialiste, al președintelui ei pe plan internațional o constituie consecventa și spiritul constructiv cu care țara noastră, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, abordează problemele majore ale vieții politice contemporane, tenacitatea cu care acționează pentru întronarea in raporturile dintre state a noilor principii de relații, ca factor de importanță primordială pentru apărarea păcii și securității popoarelor, pentru făurirea unui climat propice dezvoltării schimburilor materiale și spirituale între popoare. Este meritul istoric al secretarului general al partidului, președintele Republicii, de a fi ilustrat, pe baza analizei științifice, materialist-dialectice, a evoluțiilor și tendințelor lumii contemporane, rolul deosebit al acestor principii pentru întreaga viață internațională, de a fi adus valoroase contribuții la cristalizarea și fundamentarea lor și în același timp de a fi militat in permanență pentru înrădăcinarea lor trainică în relațiile dintre toate statele lumii.
Norme imuabile ale poli

ticii României. Insu?1 faPtul că țara noastră Întreține in prezent relații diplomatice și economice cu 155 de state de pe toate continentele — state de o mare diversitate ca orîn- duire, dimensiuni, grad de dezvoltare soclal-politică și economică, situare geografică — sqg explică tocmai prin aceea că România a pus și pune în permanență la baza raporturilor sale cu celelalte state ale lumii principiile noi de relații interstatale, bazate pe respectarea independenței și suveranității națidnale a fiecărui stat, pe egalitatea riguroasă in drepturi, avantajul reciproc și neamestecul în treburile interne, pe nere- curgerea la forță sau la amenințarea cu forța, pe dreptul inalienabil și imprescriptibil al fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.Promovarea și respectarea strictă a acestor principii constituie o orientare programatică ce guvernează Întreaga activitate internațională a țării noastre, esența Însăși a politicii externe românești. încorporate în Constituția țării, la scurtă vreme după istoricul Congres al IX-lea al P.C.R. și apoi în Programul partidului, reafirmate în documentele congreselor și conferințelor naționale. aceste principii s-au transformat din enunțuri teoretice în norme practice, imuabile și constante ale politicii României. Ele au fost înscrise, totodată. în cele peste 110 tratate șl declarații comune semnate de România cu state de pe toate continentele. Se poate spune că practic nu există document politic semnat de țara noastră cu o altă țară în care să nu fi fost statuate noile principii. întărite de angajamentul respectării lor ferme atît în raporturile bilaterale, cit și in raporturile cu alte state.Mai mult decit attt, de flecare dată conducătorul partidului și statului a afirmat cu putere și In modul cel mal limpede sprijinul categoric pentru cauza independentei și suveranității popoarelor, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-șl hotărî singur destinele. Este, în același timp, de notorietate publică că ori de cite ori aceste principii au fost încălcate, ori de cite ori unui popor i-a fost ignorat dreptul de a decide asupra căii sale de dezvoltare. țara noastră, președintele ei s-au situat fără ezitare, cu toată energia. In apărarea acestor principii, cerînd respectarea lor strictă in raporturile dintre toate statele, fără nici un fel de excepție.„Noi — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — considerăm că, într-un anumit sens, aceste principii sînt pentru societatea omenească de astăzi, pentru relațiile de colaborare în lume, asa cum sint ana și aerul pentru existența omului. Cum am putea să renunțăm Ia apă și la aer ? Ar însemna să renunțăm la viață. Nu. nu putem renunța la aceste principii, pentru că ele constituie condiția vieții independente și libere a tuturor națiunilor lumii".
Cerința legică a dezvol

tării contemporane.Instaurarea noilor principii de relații reprezintă o cerință obiectivă, reclamată de înI------------
DE PRESA

e scurt
I PRIMIRE LA FRAGA. Secretarul general al C.C. al P.C.C., președintele R.S. Cehoslovace, Gustav Husak, l-a primit la Praga pe ministrul afacerilor externe a! U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, aflat într-o vizită oficială de prietenie în această țară. Au fost abordate probleme ale relațiilor dintre cele două țări și posibilitățile extinderii acestora pe multiple planuri, precum și o serie de probleme internaționale actuale.SESIUNE. La Vientiane au luat sfirșit lucrările sesiunii Adunării Populare Supreme a R.D.P. Laos, care a examinat îndeplinirea planului de dezvoltare economică și 

<

seși realitățile lumii contempbrane. Așa cum se știe, vechile raporturi dintre state, impuse de imperialism și bazate pe inegalitate, pe dominație și dictat, pe subordonarea celor mai slabi de către cei puternici, au constituit, de-a lungul timpului, sursa celor, mai multe conflicte și războaie, ducînd, totodată, la menținerea unor întinse zone ale lumii în stare de exploatare, subdezvoltare șl mizerie. în aceste condiții, marea majoritate a statelor — și România a cunoscut și ea din plin această situație — erau transformate din subiecte in simple obiecte ale dreptului internațional, frustrate de cele mai elementare drepturi.în ultimele decenii, pe harta lumii au avut însă loc uriașe prefaceri revoluționare. Au apărut țările socialiste și. în același timp, sub influența ideilor socialismului s-a declan
MĂRTURII ALE STIMEI Șl PREȚUIRII

„POZIȚII CLARVĂZĂTOARE"
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovînd ferm principiile suvera

nității, conduce cu clarviziune tara pe drumul dezvoltării de sine 
stătătoare, iar pe planul relațiilor internaționale dezvoltă raporturi cu 
alte state întemeiate pe principiile egalității, indiferent de mărime, 
ceea ce ii atrage înalta stimă a popoarelor".

Kim Ir Sensecretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene
„POLITICA ACTIVA, DEOSEBIT DE CONSTRUCTIVA"

Si pe plan internațional, dumneavoastră, domnule președinte, v-ați 
făcut cunoscut printr-o politică activă și deosebit de constructivă. 
Eforturile dumneavoastră de a contribui, printr-o politică de pace, 
independență, la creșterea securității in 'Europa sint bine cunoscute 
?i apreciate la noi. Noi sperăm că România, sub conducerea dum
neavoastră. va aduce și de acum înainte importante contribuții la re
zolvarea crizelor și conflictelor cu care este confruntată lumea.

Cari al XVI-lea GustatRegele Suediei
„INIȚIATIVE STRĂLUCITE"

„Președintele României are inițiative strălucite în privința extinde
rii șt consolidării păcii și colaborării în lume. Poziția sa referitoare la 
garantarea afirmării independente tn toate domeniile, a voinței de a 
decide suveran soarta propriei țări, fără nici o influență din afară, 
este de o enormă însemnătate".

Louis Nageldirectorul Editurii „Nagel*  din Elveția
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șat procesul formării a zeci șl zeci de noi state, care au pășit pe calea dezvoltării independente, de sine stătătoare. Schimbările petrecute în lume, voința acestor state de a-și făuri viața potrivit năzuințelor și intereselor naționale au pus la ordinea zilei problema înlocuirii vechiului sistem de relații, irevocabil condamnat la pieire, cu un sistem bazat pe principii cu adevărat democratice, calitativ superioare.Este meritul deosebit al secretarului general al partidului de a fi subliniat cu neslăbită insistență că numai prin așezarea raporturilor dintre state pe norme democratice, de egalitate și justiție, popoarele își pot concentra eforturile și resursele in direcția propășirii lor economico- sociale, pot să-și valorifice plenar capacitățile creatoare. în același timp, numai relațiile bazate pe asemenea principii noi pot asigura cadrul de liniște' și siguranță indispensabil pentru o conlucrare rodnică pe plan internațional, în folosul întregii omeniri, ele reprezentînd cheia de boltă a păcii și destinderii în lume.In permanență, președintele României a evidențiat și evidențiază că acolo unde noile principii democratice sînt aplicate se consolidează încrederea între state, se creează un cadru propice conlucrării fructuoase, de pe urma cărora au de cîști- gat' atît țările respective, cit și cauza generală a păcii și securității, a- plicarea noilor principii formînd e- sența coexistenței pașnice între toate statele. Și invers, cind prevalează vechile mentalități, cînd se recurgă la constringeri, ingerințe, agresiuni, amenințări, in general la practicile politicii de forță, se creează inevitabil focare de conflict, întrucît nici un popor nu poate suporta perpetuarea unei nedreptăți, încălcarea

socială și a bugetului pe 1986. Au fost aprobate planul și bugetul pe anul în curs. Sesiunea șt-a exprimat adeziunea față de acțiunile- menite să ducă la normalizarea relațiilor R.D.P. Laos cu Thailanda și China.PREȘEDINTELE EGIPTULUI, Hosni Mubarak, a anunțat, prin decret prezidențial, organizarea la 12 februarie a unui referendum în cadrul căruia corpul electoral egiptean urmează să se pronunțe asupra dizolvării Adunării Poporului (parlamentul), informează agenția M.E.N. în ultima vreme, în Egipt s-au multiplicat cererile pentru dizolvarea Adunării Poporului,

demnității sale și, mai devreme sau mai tîrziu, va căuta să riposteze, să-și facă respectate drepturile. Astfel, orice imixtiune și ingerință, orice act de forță sau Încercare de dictat nu pot decît să submineze temeliile păcii.Totodată, potrivit gindirii politica românești, respectarea principiilor fundamentale ale relațiilor dintre state constituie condiția fundamentală a rezolvării, in interesul întregii umanități, a problemelor complexe ale epocii noastre. înfăptuirea păcii și dezarmării — problema primordială a umanității în actualul moment istoric — abolirea politicii de dominație, a perpetuării zonelor și sferelor de influență, înfăptuirea securității și cooperării in Europa, democratizarea Organizației Națiunilor Unite și adaptarea sa la cerințele lumii contemporane, lichidarea

subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, extinderea și dezvoltarea relațiilor de colaborare, economice, politice, tehnico-științifice, culturale etc. dintre state — toate acestea sînt direct și nemijlocit condiționate de afirmarea principiilor noi de relații dintre state, de traducerea lor în viață și respectarea fermă de către toate statele membre ale comunității internaționale. Tocmai de aceea, astăzi, mai mult ca oricînd, aplicarea fermă de către toți și față de toți a principiilor și normelor legalității internaționale se înscrie ca un comandament de arzătoare actualitate.
Un tot dialectic, indisolu-Una din contribuțiile decea mai mare însemnătate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la afirmarea noilor principii constă în sublinierea caracterului lor unitar, de ansamblu organic, general obligatoriu, nici unul din acestea nepu- tînd fi concepute izolat sau parțial și cu atît mai puțin opuse unul celuilalt. Viața însăși demonstrează in această privință că nerespectarea u- nuia dintre principii înseamnă, în fapt, negarea tuturor celorlalte. Este de la sine înțeles, de exemplu, că suveranitatea națională — adică dreptul fiecărui popor de a-și organiza viața în mod liber, potrivit propriei voințe — nu poate fi concepută decît într-o legătură indisolubilă cu respectul Independenței, după cum egalitatea in drepturi presupune respectarea deplină a suveranității naționale. Orice slăbire a acestui tot dialectic, inseparabil, de norme internaționale — arată președintele țării — determină în mod inevitabil perturbații, cu serioase consecințe în relațiile interstatale.

după Introducerea unor modificări în legea electorală a țării.DIRECȚIUNEA PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN a aprobat proiectul Tezelor celui de-al 44-lea Congres al partidului, ale cărui lucrări vor avea loc la Rimini. Documentul prefigurează schimbări majore în viața politică italiană și reforme profunde în actualul sistem electoral, transmite agenția Taniug.16,4 MILIOANE DE ȘOMERI IN 
PIAȚA COMUNĂ. In țările mem
bre ale Pieței comune, numărul 
celor aflați in căutarea unui loc de 
muncă la 1 ianuarie 1987 era de 
16,4 milioane, potrivit datelor ofi
ciale publicate de Oficiul de sta
tistică al Comisiei executive a Pie
ței comune. In decembrie 1986, nu
mărul celor aflați în căutarea unui 
loc de muncă a crescut cu 257 000 
față de noiembrie. Numărul tineri
lor șomeri a fost, in țările C.E.E., 
de 6 000 000 — fără a lua in calcul 
Portugalia.

Așa cum a subliniat In repetate rînduri România, sfera de acțiune a acestor principii este universală, ea neputînd fi în nici un fel limitată doar la raporturile dintre state cu orînduiri sociale diferite. Un rol de prim ordin revine în promovarea noilor principii tocmai țărilor socialiste, chemate, prin însăși natura o- rinduirii lor, să ofere un model de raporturi interstatale, cu putere de exemplu pentru toate statele și popoarele lumii. Firește, în relațiile dintre statele socialiste, acestui grup de principii general valabile i se a- daugă și laturi speciale, calitativ noi, cum sînt solidaritatea internațională. întrajutorarea tovărășească, laturi care vin să se completeze și să îmbogățească și mai mult conținutul acestor relații și nicidecum să le înlocuiască.
Eforturi susținute pentru 

aplicarea efectivă în viață, Necesitatea instaurării noilor principii este astăzi tot mai puternic afirmată în lume. Constituie o importantă cucerire a popoarelor faptul că ele își găsesc o largă recunoaștere, sînt consacrate în tratate și alte documente. internaționale. De fapt, nu există stat care să nu fi subscris la ele, într-o împrejurare sau alta. De altfel, prin însăși aderarea la Organizația Națiunilor Unite, cvasitotali- tatea statelor lumii s-au angajat să respecte principiile Cartei, care, în urmă cu 40 de ani, la constituirea organizației, prefigura o lume din care să fie exclus războiul, o lume a dreptății și legalității.Tot atît de adevărat este însă că simpla recunoaștere a acestor norma nu poate garanta și aplicarea lor în viață. în lumina evoluțiilor de pa arena mondială, România socialistă a definit drept unul din obiectivela de cea mai stringentă actualitate cerința intensificării luptei pentru întronarea trainică a noilor principii în viața internațională, pentru întărirea gradului lor de obligativitate. Sînt cunoscute, de altfel, și se bucură de largă apreciere internațională inițiativele și propunerile prezentate de țara noastră la O.N.U., în alte organizații internaționale, urmărind definirea*  cit mai clară a conținutului lor, îmbogățirea lor cu elementele noi, impuse de viață, de practica socială, precum și asigurarea strictei lor respectări. Pot fi amintite, în acest sens, contribuțiile românești la adoptarea Declarației referitoare la principiile de drept internațional privind relațiile prietenești și cooperarea între state, a Declarației privind principiile relațiilor reciproce dintre statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, capitol constitutiv al Actului final de la Helsinki, documentele adoptate în ultimii ani la O.N.U. în legătură cu reglementarea exclusiv pe cale pașnică a diferendelor dintre state, ca și propunerea, care își păstrează deplina actualitate, cu privire la elaborarea și adoptarea de către O.N.U. a unul Cod universal de conduită, care să cuprindă drepturile și îndatoririle fundamentale ale statelor decurgînd din normele general acceptate ale dreptului internațional contemporan.Subliniind însemnătatea excepțională a afirmării pe plan internațional a noilor principii, militind consecvent în acest sens, este marele merit al secretarului general al partidului de a fi formulat, în același timp, concluzia că înfăptuirea dezideratului vital al deplinei transpuneri în viață a acestor principii în relațiile dintre state depinde, în mod nemijlocit, de intensificarea luptei popoarelor, în primul rind a forțelor social-politice înaintate, a comuniștilor. a tuturor celor ce militează pentru progres și democrație, de întărirea continuă a solidarității și conlucrării lor.în deplin consens cu această cerință, România, așa cum subliniază neobosit tovarășul Nicolae Ceaușescu, este ferm hotărită să nu-și precupețească nici de acum înainte eforturile în această direcție, să militeze cu aceeași consecvență pentru generalizarea noilor principii în relațiile interstatale, pentru edificarea unor noi raporturi internaționale, sub semnul generos al păcii, încrederii și colaborării.
Radu BOGDAN

PREȘEDINTELE REPUBLICII PERU, Alan Garcia, a insistat» asupra necesității înfăptuirii unui amplu proiect de unitate latino- americană pentru a trata „de la egal la egal" cu statele bogate și puternice — relatează agenția Andina. în declarații făcute presei la Lima, el a afirmat că nu vor fi democrație și adevărată dezvoltare economică în regiune atît timp cît nu este realizat pasul istoric de afirmare a unității Americii Latine.EXPLOZIE. După cum anunță agenția P.A.P., la mina „Myslowice" din Polonia s-a produs, la adinci- mea de 500 metri, o puternică explozie de metan. în momentul accidentului, în zona periculoasă din apropierea exploziei se aflau 64 de mineri. 17 persoane și-au pierdut viața. Datorită intervenției rapide a echipelor de salvare, s-a preîn- tîmpinat creșterea numărului victimelor. A fost creată o comisie specială pentru cercetarea cauzelor accidentului.

BAGDAD

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale româno-irakiene 
de cooperare economică, tehnico-știintifică si de comerțBAGDAD 5 (Agerpres). — La Bagdad au avut loc lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-irakiene de cooperare economică, tehnico-științifică și de comerț. A fost examinat stadiul cooperării economice și tehnico-științifice și al schimburilor comerciale dintre România și Irak pe baza înțelegerilor convenite la nivelul cel mai înalt.Președinții celor două părți In comisie, Ioan C. Petre, viceprim-mi- nistru al guvernului, șl Hassan Aii, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, ministrul comerțului, au semnat protocolul sesiunii,
NOI REACȚII DE DEZAPROBARE FAȚĂ DE CONTINUAREA 

EXPERIENȚELOR NUCLEARE AMERICANEBERLIN 5 (Agerpres). — Federația Democrată Internațională a Femeilor a dat publicității la Berlin o declarație în care condamnă experiența nucleară desfășurată de S.U.A. In document. se subliniază că prin acest act guvernul S.U.A. ignoră nu numai propunerile U.R.S.S., dar și ale majorității țărilor din lume, care doresc să trăiască într-o lume a păcii, lipsită de pericolul războiului nuclear. Federația a lansat un apel tuturor femeilor planetei să-și intensifice acțiunile pentru încetarea totală a experiențelor nucleare.DELHI 5 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe finlandez, Paavo Vayrynen, a criticat, în cadrul unei conferințe de presă la Delhi, efectuarea testului nuclear american. După părerea Finlandei, a spus el, continuarea convorbirilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., consolidarea încrederii între cele două țări trebuie să ducă în final Ia un acord privind interzicerea totală a experiențelor nucleare.ATENA 5 (Agerpres). — Ma! multe partide politice și organizații de masă și obștești din Grecia au dat publicității declarații prin care este aspru criticată noua experiență nucleară subterană de la poligonul din Nevada, relatează agenția China Nouă.De asemenea, la chemarea organizațiilor de luptă pentru pace, în fața ambasadei Statelor Unite din Atena a avut loc o demonstrație de protest față de acest nou act, care contravine intereselor păcii în lume.PARIS 5 (Agerpres). — Experiența nucleară efectuată de Statele Unite reprezintă un nou pas pe calea escaladării nucleare — se arată într-o scrisoare adresată. In numele Partidului Comunist Francez, de Maxime Gremetz, secretar al C.C. al P.C.F., ministrului afacerilor externe al Franței. Modul de abordare de către Washington a problemei încetării experiențelor nucleare constituie o sfidare a opiniei publice mondiale, se arată în scrisoare, care cere ca Franța să condamne reluarea experiențelor nucleare de către S.U.A. șl să înceteze propriile experiențe de pe atolul Mururoa din Oceanul Pacific.BONN 5 (Agerpres). — Partidul ecologiștilor din R.F. Germania și-a exprimat sprijinul față de protestele adresate de numeroasele grupuri ale mișcării internaționale pentru pace împotriva experienței nucleare efectuate de Statele Unite pe poligonul din Nevada. Experiența nucleară, efectuată în pofida cererilor opiniei publice mondiale de a fi oprite asemenea teste — se arată într-o declarație difuzată de acest partid — demonstrează caracterul politicii S.U.A., care Intenționează să facă tot ce este posibil pentru a realiza
Camera Reprezentanților cere guvernului
S.U.A. să se alăture moratoriului sovieticWASHINGTON 5 (Agerpres). — Noua experiență nucleară subterană efectuată de administrația americană în deșertul Nevada a fost dezaprobată chiar și în Congresul Statelor Unite. La inițiativa unui grup de congresmeni democrați, Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție prin care se cere guvernului S.U.A. să se alăture moratoriului unilateral instituit de Uniunea Sovietică asupra experiențelor nucleare — transmite agenția Taniug.Documentul solicită,- de asemenea.CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAKȚEHERAN 5 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat militar iranian, citat de agenția I.R.N.A., avioane de luptă iraniene au bombardat pozițiile și concentrările de trupe irakiene în regiunea de operațiuni militare Karbala-5, provocînd însemnate pierderi forțelor irakiene. Totodată, comunicatul precizează că artileria iraniană a bombardat platforma irakiană Al Bakr, cauzindu-i avarii însemnate, iar artileria la mare distanță iraniană a bombardat obiective militare și economice și. fortificațiile irakiene amplasate de-a lungul liniei de frontieră comună. Pe de altă parte, se arată că forțele Iraniene și-au consolidat pozițiile in sectorul eliberat din regiunea de operații Sumar, unde au cauzat pierderi în tancuri și alte echipamente de luptă forțelor Irakiene.BAGDAD 5 (Agerpres). — După cum transmite agenția I.N.A., avioane de luptă Irakiene au efectuat trei raiduri simultane asupra orașelor iraniene Qom, situat la sud- vest de Teheran, Tabriz, în nord- vestul Iranului, și Isfahan, din regiunea centrală a țării. Potrivit unui purtător de cuvint militar irakian, citat de I.N.A., aparatele au bombardat o serie de obiective din aceste orașe, provocind însemnate pierderi. Agenția I.N.A. precizează că în Isfahan și Tabriz au fost supuse bombardamentelor zone rezidențiale. 

care prevede măsuri concrete pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare economică dintre cele două țări.Dezvoltarea relațiilor economice șl comerciale bilaterale a fost discutată, de asemenea, în cadrul convorbirilor președintelui părții române în comisia mixtă cu Taha Yassin. Ra- madhan, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, prim vice- prim-ministru al guvernului, precum și cu ministrul petrolului și ministrul a.i. al industriei ușoare, cu ministrul irigațiilor și cu guvernatorul Băncii centrale a Irakului.

programul „Inițiativa de apărare strategică".OSLO 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută la postul de radio Oslo, citată de agenția T.A.S.S., ministrul apărării al Norvegiei. Johan Jorgen Holst, a menționat că țara sa regretă continuarea de către S.U.A. a experiențelor nucleare. „Considerăm că interzicerea totală a experiențelor atomice constituie cel mai eficient mijloc de a se pune capăt cursei înarmărilor", a precizat el.COPENHAGA 5 (Agerpres). — Comitetul Executiv al P.C. din Danemarca a dat publicității o declarație specială în care condamnă cu hotă- rire noua experiență nucleară a S.U.A. în condițiile moratoriului sovietic asupra experiențelor nucleare, acțiunile S.U.A. trebuie privite ca o gravă provocare împotriva eforturilor de frînare a cursei înarmărilor nucleare. Comuniștii danezi au chemat guvernul țării să adreseze un protest administrației S.U.A., rele- ' vind necesitatea intensificării acțiunilor partizanilor păcii in vederea încetării oricăror experiențe nucleare.CANBERRA 5 (Agerpres). — Ministrul de externe al Australiei, William Hayden, a condamnat noua experiență nucleară subterană efectuată de S.U.A. într-un interviu acordat agenției T.A.S.S., el a arătat că guvernul australian condamnă toate experiențele nucleare, indiferent de cine sînt efectuate. Noi acționăm pentru încheierea unui acord cuprinzător de interzicere a experiențelor nucleare, a declarat el.TOKIO 5 (Agerpres). — Consiliul victimelor bombardamentului atomic asupra orașului Nagasaki a adresat o telegramă de protest împotriva experienței nucleare efectuate de Statele Unite pe poligonul din Nevada. „Provoacă mînie și Indignare sfidarea pe care S.U.A. au lansat-o opiniei publice mondiale, inclusiv opiniei publice americane ; cerem să se pună capăt experiențelor și să fie lichidate armele nucleare" — se arată în telegramă.OTTAWA 5 (Agerpres). — Președintele organizației antirăzboinice canadiene „Juriștii pentru răspunderea socială", Davie Wright, a criticat noua experiență nucleară americană. Organizația noastră, a spus el, își exprimă sprijinul pentru încheierea unui acord cu privire la interzicerea totală și generală a experiențelor nucleare. De aceea dorim ca Statele Unite să se alăture Uniunii Sovietice, instituind moratoriul asupra tuturor experiențelor nucleare. Wright a subliniat că organizația pe care o conduce respinge încercările administrației americane de a găsi vreo justificare experiențelor nucleare.
ca președintele Reagan să Interzică efectuarea altor experiențe și să înceapă tratative cu U.R.S.S. în vederea interzicerii simultane și verificabile a experiențelor nucleare subterane.„Trebuie să ajungem la o consolidare a securității prin măsuri rezonabile, cum ar fi un acord de încetare. a testelor nucleare și de limitare a armamentelor strategice" — a declarat Richard Gefardt, reprezentant al statului Missouri — arată agenția T.A.S.S. ’
Negocierile hispano-americane privind reducerea

prezenței militare aMADRID 5 (Agerpres). — La Madrid s-a încheiat fără rezultat o nouă rundă de negocieri — cea de-a patra — între Spania și Statele Unite cu privire la reducerea prezenței militare americane din această țară. La această rundă — relatează agenția E.F.E. — S.U.A. au prezentat o con- traofertă cererii spaniole privind reducerea substanțială a efectivelor militare americane, contraofertă care, potrivit șefului delegației spaniole, „este departe de poziția Spaniei".Ministrul spaniol de externe, Francisco Fernandez Ordonez, a declarat că Spania iși menține poziția potrivit căreia „Tratatul bilateral cu S.U.A. nu va putea fi reînnoit fără un acord in negocierile privind reducerea prezenței militare americane".In sprijinul soluționării politice a crizei din America CentralăCARACAS 5 (Agerpres). — Ministrul relațiilor externe al Venezuelei, Simon Alberto Consalvi, a declarat că nu-și poate imagina un plan de pace pentru America Centrală care să excludă vreo țară din regiune, cum ar fi de exemplu Nicaragua — transmite agenția Prensa Latina. El a făcut această declarație la puțin timp înaintea sosirii la Caracas a omologului său Salvadorian, Ricardo Acevedo, care, potrivit observatorilor locali, va încerca să obțină consensul asupra unui plan de-pace prezentat de Costa Rica ca o alternativă la cel al „Grupului de la Conta- dora".

MOSCOVA

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. despre relațiile 

sovielo-amcricaneMOSCOVA 5 (Agerpres). — Mihail Gorbaciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a prezentat în cadrul unor întîlniri cu reprezentanți ai Consiliului pentru relațiile internaționale din S.U.A., din care fac parte cunoscuți. oameni politici, foști membri ai guvernului american, ai Congresului, oameni de știință, principiile fundamentale ale politicii externa sovietice, arătînd că aceasta se bazează pe realitățile lumii de azi, ți- nînd seama de faptul că un război nuclear ar reprezenta o catastrofă pentru toți, fără, excepție — relatează agenția T.A.S.S. Relațiile sovieto- americane se află încă într-un moment de răscruce și trebuie să găsim resurse de voință și putere pentru a realiza o cotitură. Nu există alternativă la coexistență. Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a apreciat că relațiile sovieto-americane trebuie dezvoltate pe multiple planuri, inclusiv economic, cultural și contactelor interumane. M. Gorbaciov și-a exprimat convingerea că înțelegerile privind dezarmarea sînt posibile.Cu toate deosebirile In aprecierea trecutului și prezentului, convorbirea a demonstrat că sfera înțelegerii reciproce este considerabilă, că există o serioasă îngrijorare fată de situația internațională actuală și față de încordarea din relațiile dintreS. U.A. și U.R.S.S. — relevă agențiaT. A.S.S.
VARȘOVIA

Ședință a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. a examinat rezultatele campaniei de dare de seamă și alegeri, desfășurată în ultimul timp, ca și schimbările survenite în structura compoziției partidului — transmite agenția P.A.P. A fost subliniat faptul că activitatea partidului este mai eficientă, se desfășoară mai bine controlul realizării hotărîrilor. Biroul Politic a subliniat importanța pe care P.M.U.P. o acordă consolidării legăturilor cu clasa muncitoare, cu oamenii muncii în general.A fost relevat faptul că In perioada 1984—1986 în P.M.U.P. au intrat 172 385 de persoane, dintre care 87 980 de muncitori și țărani și 84 033 de reprezentanți ai tineretului.

După referendumul 
din Fiiipine

Declarația președintelui 
Corazon AquinoMANILA 5 (Agerpres). — Președintele Filipinelor, Corazon Aquino^ a declarat, in primul său interviu televizat după referendumul de la 2 februarie, că ratificarea Constituției va aduce stabilitatea în țară, descurajînd eventuale tentative de lovituri de stat și îmbunătățind condițiile economice. Șeful statului fili- pinez a spus că ratificarea noii Constituții conferă legitimitate politică guvernului său, punînd frînă tuturor forțelor politice antiguvernamentale în încercarea lor de a prelua puterea ilegal. Corazon Aquino a menționat că programul de redresare economică se va bucura de prioritate în cadrul preocupărilor guvernului în perioada următoare.în urma despuierii a aproximativ 60 la sută din voturi, peste 75 la sută din alegători s-au pronunțat în favoarea proiectului noii Constituții.

Restricții asupra importurilor 
in BraziliaBRASILIA 5 (Agerpres). — Guvernul brazilian a anunțat impunerea unor restricții asupra importurilor, în efortul de a îmbunătăți situația balanței comerciale a țării. Noile măsuri privesc un număr de 2 500 de produse.în 1986, balanța comercială a fost excedentară (9,527 miliarde dolari), surplusul scăzînd însă cu 2,959 miliarde dolari 'față de cel din anul precedent. Potrivit experților, suma esto insuficientă pentru plata dobinzilor la datoria externă a țării, care se cifra în 1986 la peste 12 miliarde dolari.

S. U. A. in SpaniaTratatul de apărare hispano-ame- rican expiră în luna mai 1988. Runda următoare a negocierilor a fost stabilită pentru jumătatea lunii martie.MADRID 5 (Agerpres). t- Rezultatele unui sondaj de opinie, date publicității de săptămînalul spaniol „Cambio 16", arată că majoritatea populației spaniole se pronunță pentru desființarea bazelor militare americane existente pe teritoriul țârii, apreciind că prezența acestora este în detrimentul apărării și al securității naționale ale Spaniei.După cum menționează agenția Taniug, la cele patru baze ale S.U.A. aflate pe teritoriul spaniol sînt staționați circa 12 500 de militari americani.
TEGUCIGALPA 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Tegucigalpa, unde a efectuat o vizită, vicepreședintele Guatemalei, Roberto Narpio, a relevat că America Centrală nu-șl poate risca viitorul cu o confruntare armată, arătind că modalitatea qdecvată pentru soluționarea problemelor din zonă «o constituie negocierile — informează agenția I.P.S. El a evidențiat necesitatea ca statele din regiune să aplice mecanismele ce se impun în vederea instaurării unui climat real de pace.


