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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul FranțeiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe Michel Rou- gagnou, ambasadorul Franței ța București, cu prilejul încheierii misiunii sale in țara noastră.în timpul convorbirii, care a avut

loc cu această ocazie, au fost relevate raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Franța, precum și posibilitățile și dorința dezvoltării lor în continuare, pe plan politic, economic, tehnico-științific și în alte domenii de interes comun.
Ambasadorul francez a adresat mulțumiri pentru sprijinul ce i-a fost acordat de președintele Nicolae Ceaușescu, de Consiliul de Stat și guvernul român in îndeplinirea misiunii sale in țara noastră.
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ÎN CEL DE-AL DOILEA AN AL CINCINALULUI
MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
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într-o atmosferă de profundă stimă față de secretarul general al partidului, de puternică 

angajare muncitorească pentru înfăptuirea planului pe acest an, ieri s-a desfășurat

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ECONOMISIȚI CU MAXIMĂ 
SEVERITATE ENERGIA ELECTRICA 

SI GAZELE N ATU RALE!
Rezultate pe măsura spiritului gospodăresc

în întreprinderi industriale din Capitală
La cinci zile după publicarea Decretului privind unele 

măsuri pentru raționalizarea consumului de gaze naturale 
$i energie electrică, Dispeceratul energetic național pre
cizează :

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, miercuri, o vizită de lucru la două mari 
unități economice din municipiul București - „Vulcan" și în
treprinderea de mașini grele.

activitate creatoare în din Întreaga

Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu colectivele muncitorești din Capitală a prilejuit o amplă analiză a modului în care se acționează pentru’ îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an, a programelor privind perfecționarea organizării muncii și modernizarea producției în toate sectoarele, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor actualului cincinal, a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Vizita s-a desfășurat tn climatul de intensă care oamenii muncii țară, puternic mobilizați de chemările adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează pentru a întîmpina Conferința Națională a partidului cu noi și importante succese in toate domeniile de activitate, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Hotărirea oamenilor muncii bucu- reșteni de a face totul pentru a obține rezultate cit mai bune în cel • de-al doilea an al actualului cincinal și-a găsit o elocventă expresie în manifestările de dragoste și prețuire cu care secretarul general al partidului a fost intimpinat pe intreg parcursul vizitei. Cei prezenti au reafirmat direct și cald sentimentele de aleasă stimă și respect față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. care, de mai bine de cinci decenii, slujește cu abnegație revoluționară și fierbinte patriotism interesele fundamentale ale poporului, idealurile socialismului și comunismului, aspirațiile de pace și progres ale națiunii noastre, ale întregii omeniri. S-a aclamat îndelung, cu însuflețire, pentru partid și secretarul său general, pentru poporul român, constructor al socialismului și comunismului, pentru patria noastră socialistă.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la care au participat tovarășii Ion Dincă, Constantin Olteanu, Tudor Postelnlcu, Silviu Curticeanu, miniștri, alte cadre de conducere din ministere și instituții centrale, a început pe platforma din Dealu Spirii a ÎNTREPRINDERII 
„VULCAN".O formație alcătuită din membri al gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a onorul. Tineri și tinere secretarului general al buchete de flori.La sosire, secretarului partidului i-au fost adresate urări de bun sosit de ministrul industriei de utilaj greu, Mihal Moraru, de repre- zentanți ai centralei industriale de M profil șl consiliului oamenilor muncii trai întreprinderii.Analiza principalelor aspecte ale

activității productive a început tn cadrul unei expoziții, unde directorul întreprinderii. Alexandru Pelle, a prezentat realizările obținute de colectivul bucureștean în îndeplinirea indicatorilor de plan, dezvoltarea și modernizarea fabricației, precum și măsurile pentru realizarea actualului cincinal. A fost faptul că datorită atenției acordate exportului, care prezent o pondere de circa din totalul producției-marfă, contractele încheiate anul trecut cu beneficiarii de peste hotare au fost onorate integral.Secretarul general al partidului a cerut explicații în legătură cu situația realizării și livrării echipamentelor energetice, la care s-au înregistrat unele intîrzieri. Gazdele au subliniat că acestea se datorează în principal propriilor deficiente manifestate în organizarea producției și a muncii și Că pentru eliminarea lor a fost adoptat un ansamblu de măsuri tehnico-economice care să asigure îndeplinirea exemplară a sarcinilor importante ce revin întreprinderii bucureștene în acest an și pe întregul cincinal.Un loc important In cadrul dialogului purtat de secretarul general al partidului cu factorii de răspundere prezenti l-au ocupat problemele sporirii eficienței economice. Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au fost prezentate, în acest cadru, o serie de acțiuni și' măsuri concrete pe linia reducerii cheltuielilor de producție, programele elaborate în acest sens.Vizitarea turnătoriilor a pus in evidentă atenția deosebită acordată în cursul acestei analize aspectelor celor mai importante ale acțiunii de modernizare a sectoarelor calde. Dintre cele mai recente realizări se remarcă punerea în funcțiune a liniei mecanizate pentru turnarea unor repere de oțel și noile linii de executare a formelor și a miezurilor prin vidare la turnătoria de fontă, prin care se obține mărirea substanțială a productivității muncii, creșterea eficienței economice.Apreciind realizările colectivului In direcția ridicării gradului de mecanizare a operațiilor în sectoarele calde, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, împreună cu specialiștii prezenți, o serie de soluții privind dezvoltarea și modernizarea în continuare a producției. în acest sens, s-a indicat să se realizeze o otelăria nouă în cadrul capacităților deja construite Ia întreprinderea de mașini grele, care va asigura întregul necesar In perspectiva dezvoltării fabricației în actualul cincinal, iar spatiile actualei turnătorii de oțel să fie folosite în vederea extinderii turnă- ț toriei de fontă, a cărei producție tre- ș, buie să se dubleze. ^.J.în continuare, au fost vizitate sec- ?' țiile de reductoare și mecanică grea, unde se realizează produse de nivel

prezentat au oferit partiduluigeneral al

sarcinilor evidențiat deosebite deține în 30 la sută

• PUTEREA ABSORBITA DE CONSU
MATORI A SCĂZUT CU 700 MW

• FRECVENTA SISTEMULUI ENER
GETIC A CRESCUT LA «8,S HZ

• CONSUMUL DE ENERGIE ELEC
TRICĂ S-A REDUS CU PESTE 80 MILIOA
NE KWH

Care este semnificația acestor rezultate ?

tehnic ridicat, destinate In mare parte exportului. Reține atenția dotarea cu mașini- și utilaje moderne, de mare productivitate, organizarea liniilor de fabricație in flux. Pentru executarea unor prelucrări de dificultate ridicată și de inaltă precizie sint folosite o serie de agregate speciale, cum sint cele de danturat sau de rectificat pinioane, unele mașini unelte universale fiind adaptate pentru lucrări specializate.Pe parcurșul vizitei au fost subliniate preocupările oamenilor muncii din întreprindere pentru mărirea productivității mundii și sporirea, pe această bază, a volumului producției, pentru diversificarea și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al fabricației, pentru îmbunătățirea performanțelor reductoarelor și unităților de pompare.Tovarășul, Nicolae Ceaușescu a apteciat rezultatele obținute șî a indicat să se extindă producția de reductoare. cerînd In același timp să se intensifice acțiunile de modernizare a tehnologiilor și liniilor de fabricație, asigurîndu-se pe această - cale creșterea calității ei a fiabilității produselor, a competitivității a- cestora. Totodată, s-a cerut • ca în 

cadrul programului de modernizare a întreprinderii să se aibă în vedere .ca pe spațiile existente să fie realizate produse de înaltă tehnicitate.La plecare, secretarul general al partidului a fost salutat cu deosebită căldură de oamenii muncii prezenti în secțiile vizitate, care au aplaudat și ovaționat îndelung, au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.!". „Stima noastră și mîndria— Ceaușescu—România".Cu aceleași calde șl entuziaste manifestări a fost întâmpinat secretarul general al partidului de colectivul de oameni al muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA de ma
șini GRELE BUCUREȘTI.O formație alcătuită din membrii a! gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. Tineri și tinere ’ au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu buchete de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat împreună cu specialiștii și factorii de răspundere probleme legate de modul In oare această puternică unitate constructoare de 

utilaj greu lșl' Îndeplinește sarcinile privind înfăptuirea programului energetic . național, înzestrarea industriei românești cu mașini și instalații de mare complexitate, realizarea sarcinilor la exportVizita în această unitate a Început Ia fabrica de utilaj energetic.Secretarul general el partidului a fost informat de către directorul întreprinderii, Dumitru Constantin, a- supra modului în care au fost îndeplinite indicațiile primite cu prilejul precedentei’ vizite,, sarcinile referitoare la folosirea intensivă a spațiilor de producție, mal buna organizare a fluxurilor de fabricație, modernizarea proceselor tehnologice. Au fost înfățișate rezultatele obținute oa urmare a aplicării programului de organizare șl modernizare a producției. Este vorba de realizarea instalației de verificat. eforturi unitare în diafragme la turbinele de mare putere șl a celei de presat miez activ, de deosebită importanță în producția turboagregatelor do 700 MW. Prin reorganizarea fluxurilor da fabricație și introducerea de noi tehnologii s-a asigurat un Însemnat spor de producție, paralel
(Continuare In pag. a V-a)

în primul rînd, dovedesc Înțelegerea deplină a măsurilor adoptate și reprezintă efectul direct al eforturilor susținute, al acțiunilor eficiente întreprinse de toți consumatorii, la locurile de muncă și acasă.Au cîntărit în obținerea acestor rezultate imediate atît atitudinea gospodărească a cetățeanului, care
Ce efecte ore scăderea puterii absorbite 

și creșterea frecvenței ?Prin reducerea cu 700 MW a puterii absorbite de consumatori, sistemul energetic nu mai este suprasolicitat. în centralele electrice se pot efectua intervențiile și reviziile necesare pentru întreținerea și exploatarea corespunzătoare a agregatelor energetice. Concomitent, se realizează o schemă optimă de funcționare a diferitelor capacități din centralele electrice, rămînînd ca o sarcină prioritară creșterea aportului termocentralelor pe bază de cărbune la producția de .energie electrică. Totodată, crește gradul da siguranță- în functionarea sistemului energetic national, asigurîndu-se alimentarea corespunzătoare a consumatorilor.Creșterea frecvenței Ia 48,5 Hz are multiple efecte. în centrale se realizează o îmbunătățire a randamentelor instalațiilor și echipamentelor, ceea ce determină în termocentralele pe cărbune și hidrocarburi reducerea consumurilor
Ce înseamnă diminuarea consumului 

cu peste 80 milioane kWh ?In numai cinci zile, consumul de energie electrică s-a redus cu 80 milioane kWh. Este știut că pentru realizarea fiecărui kilowatt-oră sînt necesare : 0,32 mc gaz metan sau1,5 kg lignit ori 250 g păcură. Deci, pentru producerea celor 80 milioane kWh s-ar fi consumat în termocentralele pe hidrocarburi 20 000 tone de păcură. Șau, altfel spus, această cantitate de energie electrică reprezintă consumul pe timp de trei luni de zile a unei unități mărimea întreprinderii „Tracto

a acționat prompt, prin măsuri eficiente pentru reducerea la strictul necesar a consumului casnic de energie, cît și atitudinea omului muncii, care în fabrici și uzine, în institute, pe șantiere, în unități agricole a manifestat exigentă maximă în utilizarea cu chibzuință a fiecărui kilowatt-oră.
tehnologice proprii. Se reduce uzura și crește siguranța in funcționare a echipamentelor, dimlnuin- du-se tn mare parte riscul apariției unor avarii. La consumatorii industriali, prin ridicarea frecventei crește randamentul utilajelor și se diminuează consumurile specifice energetice. Prin funcționarea sistemului energetic national la această frecvență se evită deconectarea consumatorilor prin D.A.S. (declanșare automată a șarcinii), care sint sisteme de protecție anti- avarie.Este știut că, prin Întreruperea alimențării cu energie, in unitățile economice se creează perturbații în desfășurarea proceselor de producție și, în același timp, cresc simțitor consumurile energetice. Menținerea unei frecvențe ridicate, apropiată de valoarea nominală, are prin urmare multiple avantaje, care se răsfring pozitiv în întreaga activitate economico-socială.
rul" Brașov sau a Combinatului de utilaj greu Iași. Așa cum se poate observa, efectul pozitiv al acțiunilor întreprinse se resimte deci imediat în balanța energetică a tării.Pretutindeni, atît la locul de muncă, cît șl în propria gospodărie, trebuie acționat ferm împotriva oricărei forme de risipă de energie electrică ! Pe toate căile, cu toate mijloacele, trebuie acționat pentru încadrarea strictă în consumurile prevăzute !
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MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Consiliul popular al județului Timiș către toate 

consiliile populare județene și al municipiului București
Consiliul popular al județului Neamț către toate 

consiliile populare județene și al municipiului Bucureștiîn măreața operă de edificare a României socialiste moderne, proces amplu, cutezător, inițiat cu profundă viziune științifică de genialul conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din județul Timiș, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, acționează cu toată răspunderea, în spirit revoluționar, pentru a înfăptui, în cele mai bune condiții, sarcinile de majoră însemnătate stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului și Congresul al III-lea al consiliilor populare.Astfel. în anul 1986, prevederile de plan In profil teritorial la producția-marfă industrială au fost depășite cu peste 600 milioane lei, concretizate in produse ale industriei electrotehnice și electronice, de mecanică fină, mijloace ale tehnicii de calcul, mașini-unelte, utilaje tehnologice, polietilenă, materiale de construcții, confecții textile, tricotaje, produse zaharoase, mar- garină, bere și altele.în agricultură a fost realizată o producție de aproape 2,2 milioane tone cereale boabe, revenind, în medie, la hectar, 4 029 kg grîu, 5149 kg orz și orzoaică și 11 026 kg porumb știuleți.Pentru producțiile obținute la grîu, orz, floarea-soarelui, porumb și in zootehnie, 15 unități agricole din județ au avut cinstea de a fi distinse cu 24 titluri de „Erou al Noii Revoluții Agrare1'.în industria mică, pe ansamblul județului, prevederile de plan au fost depășite cu 80 milioane lei, din care la unitățile consiliilor populare cu 44 milioane lei.Au fost construite și date în folosință aproape 4 000 apartamente, s-a dezvoltat baza materială a învățămîntului, ocrotirii sănătății și culturii, au crescut capacitățile de captare și aducțiune a apei potabile, de colectare și epurare a apelor uzate.în lumina înaltelor exigențe subliniate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 30 ianuarie a.c., Consiliul popular al județului Timiș, hotărît să asigure valorificarea mai deplină a puternicului potențial tehnico-material și uman existent, adresează consiliilor populare județene și al municipiului București chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pe anul 1987 și se angajează să realizeze :
I. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI 
Șl AL PRESTĂRILOR DE SERVICIIPe baza valorificării în mai mare măsură a resurselor locale, materialelor refolosi- bile, în industria mică a județului se va depăși producția-marfă planificată cu 3,5 la sută, producția suplimentară obținută fiind destinată, în principal, exportului.Prin realizarea măsurilor cuprinse în programul de perfecționare a organizării șl modernizare a producției, asimilarea în fabricație a 125 noi produse, unitățile consiliilor populare vor depăși cu 50 milioane lei planul la producția-marfă industrială. Se vor dezvolta activități productive proprii pe lîngă toate consiliile populare comunale, astfel încît, in mediul rural, producția industrială să crească cu 12,5 la sută față da plan.Prin extinderea secțiilor și atelierelor specializate, adaptarea operativă a producției la cerințele partenerilor externi, intensificarea prospectării pieței, se va asigura depășirea cu 5 la sută a planului de export. Pînă la 15 noiembrie a.c. se vor definitiva contractele pentru întregul volum de export prevăzut pe anul 1988.Prevederile programului .cincinal de dezvoltare a prestărilor de servicii către populație, în profil teritorial, vor fi devansate prin organizarea, în anul 1987, a 200 noi unități prestatoare, din care 165 în mediul rural, asigurind astfel depășirea cu 3 la sută a planului. Unitățile consiliilor populare vor realiza, suplimentar, un volum de prestări de 30 milioane lei.

II. ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 
AGRICULTURII Șl ÎNFĂPTUIRII 

PREVEDERILOR PROGRAMULUI 
DE AUTOCONDUCERE 

Șl AUTOAPROVIZIONARE 
TERITORIALĂIn vederea creșterii fertilității solului se vor executa peste prevederi : aplicarea a 210 mii tone îngrășăminte naturale, administrarea de amendamente pe 1 300 hectare, scarificarea și afinarea adincă a solului pe 

4 400 hectare. Se vor pune în funcțiune înainte de termen cu 8 luni instalațiile pentru irigarea a 300 hectare cu ape uzate de la complexele de porcine, cu 6 luni lucrările de desecare a suprafeței de 3 700 hectare în sistemele Birzava Mijlocie și Țeba-Timisat, cu 7 luni lucrări antierozio- nale pe 800 hectare în sistemul Fădimac- Cladova.Ca urmare a acestor măsuri șl efectuării la timp și în condiții de calitate superioară a tuturor lucrărilor agricole, producțiile totale planificate vor fi depășite cu 46 mii tone grîu și orz, 114 mii tone porumb știuleți, 20 mii tone legume, fructe și struguri, întreaga producție suplimentară va fi livrată la fondul de stat și la fondul de furaje.în zootehnie, prin asigurarea bazei fura- CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI TIMIȘ

Institutul de proiectare județean Bacău către toate 
unitățile de proiectare din subordinea consiliilor populare județeneAngajați plenar în efortul general al întregului popor pentru realizarea mărețelor sarcini de dezvoltare economico-socială și înflorire a României socialiste in cel de-al 8-lea cincinal, oamenii muncii din Institutul de proiectare județean Bacău transpun în viață neabătut istoricele hotă- rîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, indicațiile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Puternic mobilizat de răspunderile majore ce revin unităților de proiectare din țara noastră din documentele Congresului al III-lea al oamenilor muncii, ale plenarei Consiliului Național al Științei și învățămîntului pentru dezvoltarea tehnologică șl introducerea progresului tehnic, creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor materiale și energetice, sporirea eficienței economice a investițiilor, colectivul de muncă din institutul nostru cheamă la întrecere socialistă pe anul 1987 toate unitățile de proiectare din subordinea consiliilor populare județene, angajindu-se să înfăptuiască următoarele obiective :1. Depășirea cu 6 Ia sută a planului fizic de proiectare, prin realizarea peste plan a documentațiilor de execuție pentru 500 apartamente, prin creșterea productivității muncii și mai buna folosire a capacității de proiectare.2. Scurtarea cu 18 000 ore a duratei de elaborare a lucrărilor de proiectare din planul pe acest an, față de timpul normat, asigurîndu-se predarea înainte de termenele contractuale a minimum 120 documentații de execuție pentru investițiile Consiliului popular al județului Bacău.3. Creșterea productivității muncii pe o 

jere și creșterea natalității, efectivele de animale planificate din sectorul socialist vor fi depășite cu 5 100 bovine, 23 100 porcine și 11 500 ovine, livrîndu-se suplimentar la fondul de stat peste 4 000 tone carne.Gospodăriile populației vor produce și livra, peste prevederi, la fondul de stat 150 tone carne, 14 mii hectolitri lapte de vacă, 630 mii bucăți ouă, 2 500 tone sfeclă de zahăr, 4 000 tone legume și 1 000 tone fructe, în care scop vor fi sprijinite cu 40 mii purcei și 1,6 milioane pui de o zi.în gospodăriile anexe ale unităților se vor crește, peste prevederi, 2 000 porci, 1 000 ovine, 4 000 păsări și 2 500 iepuri de casă.
III. ÎN DOMENIUL 

SISTEMATIZĂRII, INVESTIȚIILOR 
Șl CONSTRUCȚIILORAplicînd neabătut Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 23—24 iunie 1986, indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, referitoare la îmbunătățirea sistematizării localităților urbane și rurale, pe baza normelor de utilizare rațională a terenurilor, vom acționa pentru sistetnatizarea în continuare a localităților, reducerea perimetrelor construibile cu o suprafață de 12 800 hectare, care urmează să fie redată treptat în producția agricolă, în comune se vor construi 280 apartamente din fondurile statului și 200 locuințe în regia populației.Vor fi cuprinse. încă din acest an. In producția agricolă toate terenurile nefolosite din incintele unităților, curțile gospodăriilor locuitorilor, cele rămase libere în localități, astfel încît sarcina planificată privind creșterea suprafeței arabile să fie integral îndeplinită.în investiții vom asigura elaborarea și predarea, înainte de termen cu 20 de zile, a proiectelor pentru construcțiile de locuințe prevăzute în anul 1988, iar prin adoptarea unor soluții eficiente, utilizarea de materiale locale, vom reduce, prin proiectare, costul lucrărilor cu peste 100 milioane lei.în construcții se vor aplica 50 noi tehnologii la realizarea fundațiilor, structurilor de rezistentă și finisajelor. Gradul de mecanizare va crește pînă la 92 la sută la lucrările de săpături, nivelări și umpluturi, 95 la sută la încărcări-descărcări și 60 la sută la tencuieli.Pe această bază se vor economisi 1 200 tone ciment, 400 tone metal, 80 MWh energie electrică, 350 tone combustibili și se vor reduce, față de plan, cheltuielile la 1 000 lei producție de construcții-montaj. cu 1,7 lei, obținindu-se un beneficiu suplimentar de 3 milioane lei. De asemenea, se vor da în folosință peste plan, în cadrul resurselor alocate, 100 apartamente și se va scurta cu 30 zile durata de execuție la 300 apartamente.

IV. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE SI LOCATIVE, 

AL DRUMURILOR
Șl TRANSPORTURILOR LOCALERăspunzînd cerințelor populației vom dezvolta și îmbunătăți activitatea de gospodărie comunală și locativă, asigurind depășirea planului cu 20 milioane lei șl obținerea unor beneficii suplimentare în valoare de 1,5 milioane lei.în activitatea de reparații și întreținere de drumuri și poduri se va asigura depășirea planului fizic cu 5 la sută și repararea, peste prevederi, a 20 km drumuri comunale.Prin optimizarea transportului local de persoane și marfă, folosirea eficientă a parcului din dotare, se va depăși planul cu 12 milioane lei șl se vor reduce cheltuielile la 1 000 lei venituri cu 5 lei, ob- ținîndu-se, peste plan, beneficii în sumă de1,5 milioane lei.

V. VENITURILE PROPRII 
LA BUGETUL LOCALPrin aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar, realizarea ritmică și integrală a tuturor indicatorilor de plan, în condițiile încadrării stricte în normele de stoc și normativele de mijloace circulante, dezvoltarea bazei proprii de venituri și atragerea de noi surse, se vor realiza suplimentar 8 milioane lei venituri la bugetul local, va spori gradul de autofinanțare a tuturor unităților administrativ-te- ritoriale din județ. Se vor depăși cu 15 milioane lei beneficiul planificat al unităților economice subordonate și cu 6 milioane lei vărsămintele pentru fondul de dezvoltare a întregii societăți.

Vi. ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE 
Șl AL UTILIZĂRII SURSELOR

DE ENERGIE NECONVENȚIONALĂPrin intensificarea activității de colectare a materialelor refolosibile, se vor prelua de la populație 13 000 tone metale feroase, 650 tone metale neferoase, 4 800 tone hîrtie-car- toane, 765 tone textile vechi, 85 tone mase plastice, 2 600 tone spărturi din sticlă, 30 000 bucăți anvelope refolosibile și alte materiale, depășind prevederile de plan în medie cu 4 la sută.

persoană cu 5 000 lei peste nivelul planificat, prin scurtarea ciclului de proiectare, folosind programarea și efectuarea calculelor cu mijloace automate.4. Introducerea în proiecte a 48 soluții și tehnologii noi și perfecționate, care să conducă la reducerea consumurilor materiale, reducerea manoperei, creșterea productivității muncii și scurtarea duratei de execuție a lucrărilor în șantiere, cu înscrierea in normele de consum aprobate la nivelul anului 1990.5. Reducerea cu 55 milioane lei a costului investițiilor proiectate în faza proiect de execuție, față de indicatorii tehnico- economici din notele de comandă.6. Realizarea, prin proiectare, a unei economii de 9 000 tone c.c., prin extinderea folosirii surselor neconvenționale de energie, prin optimizarea soluțiilor din bilanțurile energetice și prin tehnologiile aplicate pentru îmbunătățirea izolației și creșterea rezistenței termice a clădirilor.7. Reducerea cheltuielilor de proiectare și folosirea integrală și eficientă a capacității de proiectare, în vederea realizării unei depășiri cu 12 la sută a beneficiului planificat.8. Reducerea consumurilor la principalele materiale de construcții, prin soluții proiectate care să impună introducerea tehnologiilor moderne de utilizare a aditivilor pentru mărirea lucrabllității betoane- lor, folosirea lianților cu cenușă de termocentrală, folosirea agregatelor locale ușoare, asigurindu-se înlocuirea materialelor cu energie înglobată mare.

Prin folosirea mai eficientă a instalațiilor de producere a biogazului, de utilizare a energiei solare și geotermale, se vor obține, peste plan, economii de 1 000 tone combustibil convențional și 80 000 kWh energie electrică.Vor fi puse în funcțiune instalații de recuperare a căldurii cu o capacitate de 3 000 tone combustibil convențional pentru încălzirea a 1 000 apartamente, precum și instalații solare pentru prepararea apel calde la locuințe cu o capacitate de 600 tone combustibil convențional. Consiliile populare comunale vor realiza la gospodăriile anexe proprii 20 instalații de biogaz de capacitate medie.
VII. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 

Șl ÎNFRUMUSEȚĂRII 
LOCALITĂȚILORVom mobiliza locuitorii orașelor și comunelor la întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, curților, împrejmuirilor, zonelor verzi, străzilor și trotuarelor, a locurilor publice, repararea a 5 000 mii mp străzi și trotuare, plantarea a 750 mii bucăți duzi și pomi fructiferi, amenajarea și întreținerea a 400 terenuri sportive și de joacă pentru copii și a 25 000 mp spații verzi.Din contribuția în bani și muncă a populației se vor termina șl da în folosință 4 școli cu 24 săli de clasă, 3 cămine culturale și un laborator, 10 km rețele apă și canal, aflate în execuție din anii precedent, precum Și toate celelalte lucrări stabilite pentru acest an.

VIII. ÎN DOMENIUL 
ÎNVĂTĂMÎNTULUI

Șl AL EDUCAȚIEI SOCIALISTE în lumina hotărîrilor Congresului Științei și învățămîntului se va acționa pentru realizarea unei noi calități In întreaga activitate instructiv-educativă, pregătirea multilaterală a cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate, formarea și educarea omului nou, mai buna integrare a învățămîntului cu practica și cercetarea.Prin aportul elevilor și studenților se vor realiza, in cadrul activității practice, 50 milioane lei producție industrială, iar prin autodotare se vor amenaja 10 laboratoare și 25 cabinete școlare.
IX. ÎN DOMENIUL 

OCROTIRII SĂNĂTĂȚIIîn activitatea de ocrotire a sănătății se va urmări îmbunătățirea continuă a bazei materiale a unităților sanitare, creșterea calității asistenței medicale acordată populației în toate unitățile ambulatorii și spitalicești. punîndu-se accentul pe prevenirea îmbolnăvirilor șl reducerea incapacității temporare de muncă.O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii permanente a asistenței mamei șl copilului, care să asigure creșterea natalității și sporul natural al populației, astfel încit indicatorii demografici stabiliți să fie realizați și depășiți.
X. ÎN DOMENIUL 

EDUCAȚIEI POLITICE, 
CULTURII SOCIALISTE

Șl AL CREAȚIEI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICEPrin mijloace specifice culturii și artei, acțiuni politice de masă, vom mobiliza oamenii muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, ale Congresului Științei și învățămîntului, ideilor, tezelor, indicațiilor și orientărilor secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru promovarea spiritului revoluționar, creșterea răspunderii fată de îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate.în mișcarea artistică de amatori, cele 5 500 formații și cercuri artistice înscrise în ediția a 6-a a Festivalului Național „Cîntarea României", în care vor fi cuprinși 120 000 artiști amatori, vor asigura realizarea a 28 000 spectacole artistice.în activitatea de creație tehnico-științi- fică, personalul muncitor din sistemul consiliului popular județean va realiza 100 invenții pentru care se vor depune cereri de brevet la O.S.I.M., 200 propuneri deinovații, precum și 700 studii cu caracter aplicativ vizînd, în principal, reducerea costurilor și’ a importului, economii la materiale. combustibili și energie, îmbunătățirea calității și performanței produselor, organizarea producției și a muncii. Prin lucrările propuse se prelimină o eficiență economică anuală de 150 milioane lei.încrezători în viitorul comunist al patriei. prefigurat de istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, de geniala operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din județul Timiș își exprimă voința fermă de a onora exemplar sarcinile de plan și angajamentele asumate, pentru a cinsti cu realizări de prestigiu marile evenimente ale acestui an din viata partidului și statului nostru.

9. In acțiunea de reactualizare a schițelor de sistematizare prin organizarea mai bună a teritoriului și a rețelei de localități se vor găsi soluții pentru utilizarea intensivă a terenului șl restrîngerea perimetrelor construibile, ridicarea nivelului de urbanizare și modernizare a comunelor, prevederea dotărilor sociale și tehnico-edilița- re necesare, astfel încît să se determine ridicarea gradului general de civilizație, apropierea condițiilor de muncă și de viață de la sate de cele de la orașe.10. Realizarea, pentru zona județelor Bacău și Neamț, a unor proiecte tehnice avînd un grad sporit de diversificare cu plastică arhitecturală specifică acestor zone.11. Ridicarea nivelului calitativ al proiectelor pe baza îmbunătățirii procesului de perfecționare a pregătirii profesionale a oamenilor muncii, urmărind cu prioritate ridicarea gradului de confort al apartamentelor, funcționalitatea judicioasă a tuturor construcțiilor, promovarea unei arhitecturi originale și agrementarea ansamblurilor de locuințe și a construcțiilor ; ponderea proiectelor cu calificativul „foarte bine" va reprezenta peste 95 la sută din numărul lucrărilor elaborate.Ne angajăm să muncim cu dăruire, Intr-un spirit de înaltă răspundere, de ordina si disciplină, pentru a ne aduce o contribuție sporită la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

Urmind neabătut pilduitorul exemplu de patriotism și dăruire revoluționară al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, genialul ctitor al destinului socialist și comunist al patriei, oamenii muncii din județul Neamț, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, angajați plenar în amplul proces de înfăptuire a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului și celui de-al III-lea Congres al consiliilor populare, acționează cu abnegație pentru a obține cele mai bune rezultate In îndeplinirea sarcinilor de plan.în anul 1986, în industria județului s-a realizat o producție marfă industrială cu8.3 la sută mai mare decît în anul 1985, fiind livrate, peste plan, economiei națio- .nale, importante cantități de utilaje pentru industria chimică, semănători, tuburi de azbociment, cherestea, plăci aglomerate din lemn, țesături, tricotaje, produse zaharoase și altele.în agricultură, producțiile totale au fost mai mari decît media anuală realizată in perioada 1981—1985, cu 34 la sută la porumb, 24 la sută la cartofi de toamnă, 48 la sută la legume și peste 9 la sută la fructe. Efectivele de animale, la finele anului, au fost mai mani față de cele înregistrate la recensămîntul din februarie 1986.Unitățile consiliului popular județean au îndeplinit planul la producția marfă industrială în proporție de 105,8 la sută, la prestările de servicii 101,7 la sută și la export111.3 la sută. Beneficiile nete realizate au fost mai mari cu peste 52 milioane lei față de plan. Sarcinile privind investițiile au fost, de asemenea, depășite cu 6,1 la sută, dîndu-se în folosință 1 920 apartamente și alte importante obiective social-culturale și edili tar-gospodărești.Aplicarea noului mecanism economico- financiar a condus la depășirea, cu 48 milioane lei, a veniturilor proprii la bugetul local, autofinanțarea integrală a tuturor unităților administrativ-teritoriale și participarea la fondul de dezvoltare generală a întregii societăți cu suma de 59 milioane lei peste sarcina planificată.în spiritul mobilizatoarelor sarcini trasate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea programatică rostită la ședința Comitetului Politic Executiv el C.C. al P.C.R., din 30 ianuarie a.c., cu hotărîrea de a ne spori contribuția la dezvoltarea intensivă a economiei naționale, pentru a întîmpina Conferința Națională a partidului cu succese dt mai mari în toate domeniile de activitate, Consiliul popular al județului Neamț adresează consiliilor populare județene șl al municipiului București chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pe anul 1987 și se angajează :
I. ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI MICI 
Șl AL PRESTĂRILOR DE SERVICIIPrin înfăptuirea măsurilor prevăzute în programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, vom realiza depășirea producției-marfă planifioate, în profil teritorial, cu 4,5 la sută, iar în unitățile proprii cu peste 35 milioane lei, în condițiile reducerii, cu 20 de lei, a cheltuielilor la 1 000 lei producție și ale depășirii beneficiilor planificate cu 4 milioane lei.Vor fi introduse în fabricație peste 100 de produse noi, dintre care 50 vor fi destinate partenerilor externi.Vom acorda atenție deosebită extinderii producției, îmbunătățirii calității și diversificării produselor pentru export, asigurind, astfel, depășirea planului cu 7 la sută.Se vor Înființa, pe lingă toate consiliile populare comunale, secții de industrie mică și prestări de servicii, care să conducă la depășirea planului activităților de producție proprii cu 15 la sută la producția marfă industrială și cu 9,5 la sută la prestările de servicii și să asigure structura minimă â serviciilor prevăzute în nomenclatorul aprobat.
II. ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII 
AGRICULTURII Șl ÎNFĂPTUIRII 
PREVEDERILOR PROGRAMULUI 

DE AUTOCONDUCERE 
Șl AUTOAPROVIZIONARE 

TERITORIALĂPentru ridicarea potențialului de producție al solului, vom executa suplimentar, cu participarea populației, lucrări de desecare în vederea eliminării exoesulul de umiditate pe o suprafață de 350 hectare. Se vor realiza, peste plan, lucrări de scarifi- care pe 3 000 hectare, de afinare adincă a solului pe 5 000 hectare, aplicarea a 60 000 tone îngrășăminte naturale și administrarea de amendamente calcaroase pe 800 hectare. Pajiștile naturale vor fi ameliorate prin executarea, suplimentară, a unor lucrări de curățire de arbuști nefolositori pe 400 hectare, desecare pe 300 hectare și de combatere a eroziunii solului pe 500 hectare.Prin executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, folosirea tuturor terenurilor libere din incintele unităților și curțile gospodăriilor populației, suprafața agricolă va crește cu 7 300 hectare, cu 1 100 hectare mai mult față de plan.Pe baza cultivării de soiuri și hibrizi cu potențial biologic ridicat și respectării stricte a tehnologiilor, vom depăși producțiile medii planificate la hectar cu 2 000 kg i știuleți la porumb, 9 000 kg sfeclă de zahăr, și 5 000 kg cartofi de toamnă. La legume și fructe vom realiza producții totale mai mari față de cele planificate cu 10 la sută.în zootehnie, prin creșterea natalității și asigurarea bazei furajere, efectivele de animale planificate vor fi depășite cu 3 000 CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI NEAMȚ 

întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă 
Vrancea către toate unitățile de gospodărie comunală și locativăînsuflețiți de îndemnurile adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, deplin angajați in activitatea de înfăptuire a programului partidului, oamenii muncii din cadrul întreprinderii județene de gospodărie comunală și locativă Vrancea au obținut rezultate importante în îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan pe anul 1986, realizind principalii indicatori : planul de producție-prestație, producția-marfă industrială, prestările de servicii pentru populație, producția netă industrială cu depășiri de peste 20 la sută.Exprimînd hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din întreprinderea noastră de a îndeplini sarcinile de plan ale celui de-al doilea an al celui de-al 8-lea cincinal, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vrancea cheamă la întrecere socialistă pe anul 1987 toate unitățile similare din țară, angajindu-se să realizeze următoarele obiective :1. Depășirea planului de producție și prestări de servicii la activitatea de gospodărie comunală și prestări în construcții cu 6 la sută.2. Realizarea unei producții-marfă indus-

bovine, 1 000 porcine și cu 50 000 păsări ouă toane.Se vor livra suplimentar la fondul de stat 2 000 tone porumb știuleți, 85 000 tone sfeclă de zahăr. 25 000 tone cartofi, 4 000 'tone legume, precum și 1 500 tone carne, 20 tone lînă și 10 milioane ouă pentru consum.Gospodăriile populației vor fi sprijinite prin punerea la dispoziție, pentru creștere și contractare, a 10 000 purcei și 2,2 milioane pui de o zi. Se va asigura numărul de animale și structura culturilor prevăzute și, pe această cale, livrarea suplimentară la fondul de stat a 300 tone carne, 15 mii hectolitri lapte de vacă, 1 000 hectolitri lapte de oaie, 10 tone de lină, 1 000 tone legume, 1 200 tone fructe și 900 tone fînuri. îndeplinirea sarcinilor prevăzute în programele speciale va asigura, de asemenea, predarea unor cantități de 200 tone carne de iepure, 50 tone miere de albine și 7 tone gogoși de mătase, peste prevederile planului.în gospodăriile anexe ale unităților vom crește un efectiv rulat <de 21 000 porcine, 1 400 bovine, 2 500 ovine, 15 000 iepuri de casă și 5 000 păsări, urmind să se obțină, în acest fel, 850 tone carne, cu 350 tone peste prevederi.
III. ÎN DOMENIUL 

SISTEMATIZĂRII, INVESTIȚIILOR 
Șl CONSTRUCȚIILORîn conformitate cu hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1986, vom asigura aplicarea schițelor de sistematizare reactualizate pe baza noilor norme de dimensionare judicioasă a localităților, restrîngerea perimetrelor construibile cu suprafața de 5 700 hectare, care va fi redată treptat agriculturii, constituirea centrelor civice ale comunelor și construirea, în ca1- drul acestora, a unor locuințe cu 2—3 niveluri. Se va acționa cu hotărire pentru respectarea Legii sistematizării, sprijinind, mai activ, cetățenii care au gospodăriile în afara localităților, pentru a se muta in cadrul perimetrelor construibile.în activitatea de construcții-montaj, ca urmare a creșterii cu 3 la sută a gradului de mecanizare a lucrărilor, îmbunătățirii indicelui de folosire a utilajelor din dotare, întăririi ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, se va asigura depășirea cu 2 la sută a productivității muncii planificate.Consumurile vor fi reduse, față de cele normate, cu 500 tone ciment, 120 tone metal, 150 metri cubi material lemnos, 60 MWh șl 112 tone combustibil convențional. Se vor realiza, în devans cu 30 de zile, 600 apartamente, și cu 30—60 de zile, alte 5 obiective. Cheltuielile materiale planificate vor fi reduse cu 3 lei la 1 000 lei producție, iar beneficiile vor fi depășite cu2,5 milioane lei.

IV. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE Șl LOCATIVE, 

AL DRUMURILOR 
Șl TRANSPORTURILOR LOCALE în cadrul resurselor planificate, «a va realiza o depășire, cu 8 la sută, a planului la activitățile de gospodărie comunală și locativă, iar diminuarea, cu 5 la sută față de norme, a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibil, va asigura reducerea cheltuielilor, la 1 000 lei producție-marfă, cu 10 lei și obținerea unui beneficiu suplimentar de cel puțin 1,5 milioane lei. Prin sporirea productivității muncii vom depăși, cu 7 la sută, planul de reparații și prestări în construcții, iar cu materiale recuperate vom realiza repararea suplimentară a- 36 imobile.Vor fi date în folosință, în devans cu 30 de zile, două poduri aflate în construcție, în lungime totală de 54 metri liniari și se vor repara, peste plan, 25 km de drumuri.Ca urmare a creșterii, cu 1,6 Ia sută, a indicelui de utilizare a întregului parc auto, efectuării lucrărilor de întreținere și reparații de bună calitate, vom depăși planul de venituri cu 2,5 la sută și beneficiile cu 1,5 la sută.

V. VENITURILE PROPRII 
LA BUGETUL LOCALPe seama reducerii costurilor de producție și, îndeosebi, a cheltuielilor materiale, de energie și combustibil, aplicării stricte a normelor de stoc, sporirii vitezei de rotație a mijloacelor circulante cu 5 la sută față de prevederi, se va obține, în unitățile economice subordonate, un beneficiu suplimentar de 10 milioane lei. Vor fi realizate depășirea, cu 9 milioane lei, a veniturilor planificate la bugetul local și sporirea, cu 1 la sută, a gradului de autofinanțare a localităților, astfel încît să crească, cu 5 la sută fată de prevederi, vărsămintele pentru fondul de dezvoltare a întregii societăți.

VI. ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE 

Șl AL UTILIZĂRII SURSELOR 
DE ENERGIE NECONVENȚIONALĂOrganlzînd mai bine acțiunile de colectare a materialelor refolosibile din gospodăriile cetățenilor vor fi reintroduse în circuitul productiv 10 800 tone materiale feroase, 410 tone neferoase, 3 450 tone hîrtie- oartoane, 225 tone textile, 200 tone cioburi de sticlă si 300 tone anvelope șl deșeuri din cauciuc. Astfel, sarcinile de plan vor fi depășite cu 7 la sută la materialele feroase, 8 la sută la hîr- tie și în medie cu 3. la sută la celelalte materiale. Unitățile subordonate vor realiza

triale cu 7 la sută mai mare decît planul pe seama valorificării resurselor locale și a materialelor refolosibile și a unei producții nete cu 8 la sută peste plan.3. Reducerea pierderilor de apă potabilă în rețele cu 2 la sută, imprimîndu-se, totodată, un spirit de economisire a apei la toți consumatorii și în special la populație.4. Reducerea față de plan a cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă cu 8 lei și a celor materiale cu 6 lei.5. Diminuarea față de plan a consumurilor de energie, combustibil și carburanți, ciment, metal și material lemnos de la lucrările de prestări în construcții cu 6 la sută.6. Realizarea unui beneficiu peste plan de 1 milion lei.7. Creșterea productivității muncii față de sarcinile de plan cu 8 la sută prin aplicarea celor 31 de măsuri din programul de organizare și'modernizare a proceselor tehnologice ; mecanizarea lucrărilor cu volum mare de muncă manuală, mai buna utilizare a dotării existente și a timpului de lucru al muncitorilor.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 

COMITETUL SINDICATULUI 

280 de instalații de producere a biogazului, 140 de utilizare a energiei solare și 70 a energiei vîntului, cu un aport energetic de 1 200 tone combustibil convențional. Vom începe realizarea instalațiilor de recuperare a energiei termice secundare de la unitățile industriale, însumînd 14 800 tone combustibil convențional, ce va fi utilizată pentru încălzirea unor ansambluri de locuințe din municipiile Piatra Neamț și Roman.
VII. ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIRII 

Șl ÎNFRUMUSEȚĂRII 
LOCALITĂȚILORVor fi luate măsuri pentru ca întregul personal muncitor al unităților socialiste, toți cetățenii să participe la acțiunile de bună gospodărire, curățenie și înfrumusețare a localităților, clădirilor, incintelor, curților, împrejmuirilor, căilor de acces, precum și a străzilor, drumurilor și zonelor verzi înconjurătoare. Se va realiza întreținerea și repararea a 48 mii metri pătrați de străzi și trotuare și a 410 kilometri de drumuri, plantarea a 28 000 arbori și arbuști, repararea a 1 050 poduri și podețe, amenajarea și întreținerea a 150 terenuri sportive și locuri de joacă pentru copii, precum și a 1 500 kilometri șanțuri șl 1 500 fintîni. Vor fi executate, suplimentar, lucrări de interes obșt'esc din contribuția în bani și în muncă a locuitorilor, prin economii de materiale și reducerea costului, în valoare de 5 milioane lei.

VIII. ÎN DOMENIUL 
ÎNVĂTĂMÎNTULUI

Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTEîn conformitate cu sarcinile stabilite de Congresul științei și învățămîntului se va îmbunătăți rețeaua școlară, procesul in- structiv-educativ, în vederea pregătirii întregului necesar de forță de muncă, îndeosebi pentru sectoarele prioritare, și va spori numărul elevilor cu rezultate bune și foarte bune. Un accent deosebit se va pune pe mai deplina integrare a învățămîntului cu producția și cercetarea, pentru participarea unui număr mai mare de cadre didactice și elevi la rezolvarea temelor prioritare cuprinse în planurile și programele de modernizare a unităților economice, precum și la elaborarea și îmbunătățirea manualelor, programelor și metodicii didactice.în cadrul activității practice în fabrici șl uzine, elevii vor realiza produse în valoare de 2,5 milioane lei și prin autodotare se vor amenaja 7 laboratoare.
IX. ÎN DOMENIUL 

OCROTIRII SĂNĂTĂȚIISe va asigura creșterea calității asistenței medicale și înfăptuirea măsurilor pentru apărarea sănătății, dezvoltarea și menținerea tinereții și vigorii populației. Prin îmbunătățirea asistenței medicale a femeilor, gravidelor și copiilor, se va înregistra creșterea natalității și reducerea mortalității infantile, realizîndu-se indicatorii demografici stabiliți. Se va urmări scăderea morbidității, prin boli transmisibile, față de anul 1986, precum și reducerea, în rin- dul personalului muncitor, a incapacității temporare de muncă.
X. ÎN DOMENIUL 

EDUCAȚIEI POLITICE, 
CULTURII SOCIALISTE

Șl AL CREAȚIEI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE întreaga activitate politico-ldeologică, cultural-educativă și artistică va fi subordonată însușirii temeinice și traducerii tn viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a sarcinilor reieșite din cuvîntă- rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, din celelalte documente de partid și de stat, mobilizării tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a planului.Se va acționa pentru organizarea în bune condiții a etapei județene a Festivalului național „Cîntarea României", pregătirea corespunzătoare a formațiilpr artistice și buna reprezentare a județului în etapele superioare ale festivalului.Vor fi cuprinse în mișcarea artistică 3 900 formații de amatori și 1 400 cercuri și cenacluri de creație literar-artistică, cu peste 100 000 de membri — oameni al muncii, pionieri și școlari.în activitatea de creație tehnico-științi- fică de masă vor participa peste 35 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni, iar din cadrul unităților economice și instituțiilor subordonate, precum și din aparatul consiliilor populare, 2 000 de specialiști vor efectua un număr de 200 teme de cercetare și 500 studii cu caracter tehnico-aplicativ, cu o eficiență economică antecalculată de2,5 milioane lei.Hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru transpunerea în viață a vizionarelor indicații și orientări trasate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne manifestăm deplina convingere că întrecerea socialistă ce se va desfășura Intre consiliile populare județene și al municipiului București, în anul 1987, expresie a vocației pașnice, constructive, a poporului nostru, va contribui la mobilizarea oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor de pe cuprinsul patriei, la asigurarea unei noi calități a muncii și a vieții, la ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, într-o lume a păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

8. Realizarea lucrărilor de prestări de servicii la un nivel calitativ superior, astfel încit să nu mai fie reclamații din partea cetățenilor.9. Depășirea planului de recuperare, valorificare și reintroducerea în circuitul productiv a materialelor refolosibile cu 10 la sută. în urma acestor acțiuni, vom obține o economie anuală de cel puțin 1 500 lei de fiecare om al muncii.10. împreună cu asociațiile de locatari, se vor organiza acțiuni pentru aplicarea neabătută a noilor norme de consum la energia electrică și gazele naturale, combustibil lichid și solid, apă ; totodată, vom reduce consumul față de normele stabilite și vom acționa pentru mai buna gospodărire și întreținere a locuințelor, colectarea și predarea materialelor uzate din gospodăriile proprii.11. Pentru îmbunătățirea condițiilor de viată și de muncă ale tuturor oamenilor muncii, se vor moderniza bazele de producție, astfel încit să se asigure mecanizarea unui volum sporit de operații, în scopul reducerii efortului fizic.
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R. 

BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.



SCÎNTEIA — /or 12 februarie 1987 P.AGINA 3
/

Mari consumatori, cu mari posibilități de economisire
0 IMPORTANTĂ SOLUȚIE DE REDUCERE A CONSUMURILOR 

A FOST GĂSITĂ. DE CE iNTlRZIE APLICAREA El ?Cu mai bine de un an în urmă, ziarul „Scînteia" a înfățișat în mai multe rînduri, între alte notabile experiențe privind diminuarea consumurilor energetice, și reușita unor tineri specialiști de ia întreprinderea „Mecanica" din Orașul Dr. P. Groza — realizarea unui dispozitiv automat de limitare a consumului de energie electrică. Ce experiență s-a acumulat în întreprinderea bihoreană în acest răstimp ? Cum s-a acționat pentru extinderea acestei valoroase soluții tehnice ? Iată, succint exprimată, tema investigației noastre.O precizare se impune din capul locului : dispozitivul automat realizat de specialiștii bihoreni a fost brevetat și omologat în anul trecut, la întreprinderea furnizoare din Orașul Dr. Petru Groza existînd condiții pentru executarea lui în producție de serie, corespunzător solicitărilor. Pentru cei interesați, socotim util să reamintim cîteva din performanțele dispozitivului „DAL 2", deopotrivă plusul de noutate pe care-1 aduce și sfera de aplicare, implicit eficiența cu care se soldează. Un fapt îndeobște cunoscut' orice mașină- unealtă este adusă frecvent în situația de a consuma o cantitate de energie electrică mult mai mare decît cea solicitată de lucrul mecanic pe care-1 efectuează, mai cu seamă dacă avem în vedere executarea unor operațiuni de alezare, frezare ș.a. Realitatea demonstrează că 70—80 Ia sută din mașinile-unelte nu pot fi folosite tehnologic Ia puterea nominală. Mai mult, măsurătorile efectuate atestă faptul că majoritatea motoarelor electrice asincrone care echipează diversele mașini și utilaje sînt slab încărcate, sub 40 la sută din puterea nominală, ceea ce determină un consum neeconomic de energie electrică.

Nu pot fi omise „momentele" cînd mașinile-unelte funcționează în gol sau cu sarcină foarte redusă din multiple cauze : reglarea mașinii pentru lucru, schimbarea sculelor și a dispozitivelor, consultarea desenului sau a planului de operații, lucrări de finisaj etc. Dispozitivul conceput de specialiștii bihoreni vine să optimizeze — sub aspectul consumului de energie electrică — tocmai astfel de situații.Eficiența și avantajele noii soluții tehnice sînt evidente. Buletinele de încercări elaborate de institutele de specialitate arată că economia de energie este, în funcție de tipul motorului și gradul lui de încărcare, între 11,7 la sută și 33 la sută, îmbu- nătățindu-se concomitent și factoful de putere. De pildă, pentru o încărcare de 15 Ia sută in cazul unui motor ASA de 2,2 kW, cu 1 200 rotații pe minut, economia însumează 33,53 la sută, cîtă vreme pentru un motor ASI cu o putere de 45 kW și 1 500 rotații pe minut consumul scade cu 11,7' la sută. Un lucru se desprinde lesne — consumul de energie este strict dependent de puterea motoarelor. de natura pieselor care se prelucrează, dispozitivul fiind eficient, în funcție de tipul motorului, pînă la un grad maxim de încărcare de 42—52 la sută, limite care de regulă sînt atinse foarte rar într-un proces tehnologic normal.Sfera de aplicare T Practic, noul dispozitiv poate fi utilizat ia toate mașinile-unelte dotate cu motoare electrice asincrone, de la cele cu o putere instalată de 1 kW pînă la cele cu motoare de 30 kW, precum și la o gamă largă de utilaje (benzi, elevatoare, utilaj metalurgic și altele) echipate cu astfel de motoare.— In ce ne privește, am stăruit ca

noul sistem de conexiuni să fie introdus cu prioritate la mașinile- unelte și instalațiile care sint echipate cu motoare de minimum 10 kW sau care sînt încărcate, de regulă, sub 30 la sută din sarcina lor. nominală, precum și la cele care funcționează inerent un timp oarecare in gol, intre două operații de prelucrare propriu-zise. Este lesne de imaginat Ia ce economii se poate ajunge dacă avem în vedere că, în foarte multe cazuri, timpii neproductivi ai mașinii ajung chiar pînă la 50 la sută din întreaga durată afectată pentru executarea operației tehnologice date, ne spunea ing. Gheorghe Sabău, energet.icul-șef al întreprinderii „Mecanica".Să notăm și un prim bilanț — dispozitivul „DAL 2“ se aplică în întreprinderea din Orașul Dr. Petru Groza la 60 mașini-unelte (numărul lor ur- mînd a se dubla în acest trimestru), realizînd o economie anuală de 120 000 kWh. Simpla lectură a randamentelor obținute pledează convingător pentru generalizarea rapidă a soluției. Ce s-a întreprins însă concret în acest sens ? Consiliul județean de control muncitoresc Bihor a inițiat cu mai bine de doi ani în urmă la întreprinderea „Mecanica" un util schimb de experiență la care au participat șefii compartimentelor mecano-energetice de la toate unitățile bihorene constructoare de mașini. Din felurite motive, cele stabilite atunci au rămas în bună parte simple piese de dosar. Prin urmare, ritmul implementării noii soluții a lăsat da dorit, obiectîndu-se printre altele — justificat, de altminteri — stabilirea cu întîrziere a prețului de livrare a dispozitivului, brevetat și omologat între timp. Organizarea

unei noi întîlniri cu specialiștii la întreprinderea furnizoare se impune cu stringență, pentru a cunoaște „pe viu" și a afla de la sursă performanțele dispozitivului, experiența acumulată in aplicarea lui. Și. in raport cu aceasta, o mai cuprinzătoare investigare în unități pentru dimensionarea exactă a necesarului de dispozitive, acțiune care presupune o implicare mai fermă a consiliului județean de control muncitoresc, că-, ruia îi revin sarcini sporite și în privința controlului și urmăririi finalizării acțiunii. Spunem aceasta ape- lînd și la datele furnizate de inspectoratul teritorial pentru combustibil și energie, potrivit cărora în întreprinderile republicane din județul Bihor au fost inventariate 243 mașini și utilaje pretabile pentru a fi echipate cu acest dispozitiv. Comentariile sînt de prisos, mai ales dacă avem în vedere că jumătate din numărul ’mașinilor inventariate este localizat la întreprinderea „Mecanica" din Orașul Dr. Petru Groza. Se ridică firesc întrebarea : cît de riguros au fost conturate posibilitățile de extindere a aplicării dispozitivului în întreprinderile constructoare de mașini ? Mergînd pe firul faptelor reținem însă că pînă la această dată au fost procurate doar 99 dispozitive și montate 89. Dincolo de aceste rezultate și preocupări, soluția cea mai lesnicioasă — larg împărtășită de toți cel cu care am discutat — este, desigur, dotarea ma- șinilor-unelte echipate cu motoare asincrone încă din fabricație cu acest dispozitiv ce și-a dovedit de pe acum în multe unități din Bihor și Capitală eficiența scontată.
Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii”
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• „Patriei mai mult țiței — cu consumuri re
duse de energie electrică", iată cuvintul de or
dine sub semnul căruia acționează in aceste zile 
harnicii sondori de la Schela de producție petrolieră Craiova. Un argument in acest sens ne 
este prezentat de Ion Bursuc, -secretarul comi
tetului de partid, care ne-a precizat :

— In perioada ce a trecut din acest an son
dorii craioveni au realizat, peste prevederile 
sarcinilor de plan „la zi“, 135 tone țiței și peste 
3 milioane mc gaze utilizabile, in condițiile eco
nomisirii a peste 500 MWh energie electrică. Am 
luat măsuri operative, in lumina recentului De
cret al Consiliului de Stat, și am redus ilumi
natul la instalații, am suspendat încălzitul în 
spațiile de depozitare și am optimizat timpul de 
funcționare a sondelor in pompaj. Prin econo

miile de energie electrică înregistrate de la în
ceputul anului s-ar putea asigura funcționarea 
instalațiilor și utilajelor timp de aproape o 
săptămină. Printre brigăzile fruntașe care-și 
depășesc zilnic sarcinile la țiței și reduc con
sumurile se numără cele conduse de ing. 
Ion Bunu, Gheorghe Chirilă și Constantin Cio- 
răneanu. (Nicolae Băbălău).

• In cursul lunii ianuarie întreprinderea chimică „Carbosin" de pe platforma Copșei Mici 
și-a depășit consumul de energie electrică cu 
202 MWh. Principala cauză a acestei depășiri — 
după cum ne-a spus directorul întreprinde
rii, ing. Ovidiu Isaili — a constat in recu
perarea unor restanțe' la livrările de materii 
prime, in special la negru de fum, ca urmare a

lipsei de ritmicitate in desfășurarea fluxului de 
producție, ceea ce a influențat negativ consu
mul de energie electrică. Pentru încadrarea in 
consumurile de energie au fost stabilite o serie 
de măsuri : prin punerea in funcțiune la cen
trala electrică termică proprie a convertizoa
relor de frecvență ale ventilatoarelor de la 
gazele reziduale la cazanele recuperatoare 1, 2 și 3 va crește capacitatea de producție la abur 
și, in consecință, producția de energie electrică 
cu 19,2 MWh pe zi; in această perioadă se vor 
devansa reviziile și reparațiile capitale la unele 
agregate și instalații mari consumatoare de 
gaz ; pe fiecare schimb s-au organizat grupe de 
specialiști și muncitori electricieni care urmă
resc încadrarea strictă in programele energe
tice. (Ion Onuc Nemeș).

Măsuri eficiente, 
aplicate operativîn spiritul prevederilor recentului Decret al Consiliului de Stat, al măsurilor stabilite operativ de comitetul județean de partid, in toate unitățile economice din județul Suceava s-au întreprins acțiuni concrete de reducere a consumurilor energetice. La întreprinderea de utilaje și piese de schimb din municipiul Suceava, de pildă, una din unitățile mari consumatoare de e- nergie, s-a acționat cu operativitate pentru înscrierea în noile cote stabilite. Oamenii muncii de aici au obținut și pînă acum rezultate bune în diminuarea consumurilor energetice. Astfel, in luna ianuarie, consumul realizat a fost mai mic dccit cel stabilit cu 100 000 kWh energie electrică, 50 000 mc gaz metan și 46 Gcal energie termică.Colectivul acestei unități a găsit în aceste zile noi căi de reducere mai accentuată a consumurilor energetice productive. Astfel, la depozitul de fier vechi a fost întărită echipa de șar- jare și s-a stabilit un cadru tehnic pentru coordonarea întregii activități de aici. Acum, șarjarea fierului vechi se' face numai la lumina naturală a zilei. Pe lingă faptul că nu se mai consumă energie pentru iluminat, se face o șarjare mai bună, ceea ce duce la evitarea reîncărcăril cuptoarelor de topit și reducerea timpului de elaborare a șarjei. Tot la cuptoarele electrice, prin oprirea apei de răcire în timpul încărcării lor, scurtarea perioadei de dezoxidare-aliere și dozarea corespunzătoare a materialelor de adaos se reduce consumul cu 230 kWh energie electrică pe zi. Dar cel mai mare efect îl are scoaterea din funcțiune, în lunile februarie și martie, a cuptoarelor electrice de inducție pentru elaborarea fontei șl utilizarea în acest scop numai a cubilourilor, la care se folosește cocsul. Producția de fontă se realizează la același nivel ca înainte, dar acum se economisesc zilnic 3 000 kWh energie electrică și se reduce considerabil consumul de apă de răcire.

Acțiuni asemănătoare s-au întreprins in toate a- telierele și secțiile de producție. Procesul tehnologic de tratament termic primar șj secundar se urmărește acum numai pe bază de diagrame optime, redu- cîndu-se consumul de gaz metan. De asemenea, de- tensionarea construcțiilor metalice sudate se face numai cu dispozitivul de de- tensionare prin vibrații, realizat prin autodotare, re- nunțîndu-se complet la detensionarea în cuptoare. Zilnic se economisesc pe această cale 1 800 mc gaz metan. N-a fost neglijat însă nici consumul de energie termică. Faptul că se mențin în stare corespunzătoare izolațiile conductelor pentru încălzire și se returnează în totalitate agentul termic duce la economisirea a 2 Gcal pe zi. La secția căzi-radiatoare, încălzirea spațiilor de producție se face numai cu căldura recuperată din gazele arse de la cuptoarele de ars grund-email, oprin- du-se instalațiile de agent termic primar. Și aceasta este cea mai bine încălzită secție a întreprinderii ! Acum se află în stadiu avansat de execuție instalația de recuperare secundară a căldurii gazelor arse pentru încălzirea soluțiilor de degresare-decapare a o- biectelor sanitare. Adică, după ce au fost trecute printr-un recuperator pentru preîncălzirea aerului de combustie, gazele arse mai trec și printr-un recuperator secundar, care încălzește soluțiile de decapare. Sistemul este într-adevăr ingenios conceput.Eficiența acțiunilor a- mintite se concretizează in economisirea, in perioada 1—10 februarie, a peste 35 000 kWh energie electrică și aproape 50 000 mc gaz metan. în continuare, consumurile se urmăresc zilnic, pe schimburi, avîn- du-se în atenție și încadrarea strictă a consumurilor energetice pe palierele orare stabilite, evitîndu-se suprasolicitările în perioada vîrfului de sarcină.
Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „Scinteli"
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Pentru sporirea recoltelor 
-programele de fertilizare 
să fie riguros îndeplinite!

Timpul scurt care a rămas pînă la începerea campaniei agricole de primăvară trebuie folosit intens pentru a se realiza la termenele stabilite toate lucrările menite să asigure recolte maxime in acest an. Intre acestea, un loc important îl ocupă transportul la cimp al îngrășămintelor naturale în scopul fertilizării unor suprafețe cît mai mari. Iarna este anotimpul cînd condițiile sînt propice pentru efectuarea acestei lucrări, folo- sindu-se Ia maximum atît tractoarele cu remorci, cît și atelajele unităților agricole și ale locuitorilor de la sate. Potrivit programului întocmit de Ministerul Agriculturii, în primul trimestru al acestui an urmează să fie transportate în cîmp 15 milioane tone de îngrășăminte naturale. Din datele furnizate de direcția de resort din minister rezultă că pînă la 9 februarie au fost transportate numai 3,5 milioane tone. Cu rezultate bune în această acțiune se înscriu unitățile agricole din județele Vîlcea, Brașov, Buzău, Brăila, Mehedinți și Suceava. Realizări sub posibilități, datorate nefolosiril la întreaga capacitate a mijloacelor de transport, înregistrează județele Harghita, Alba, Dîmbovița, Vaslui, Neamț ș.a.Prezentăm mal jos concluziile desprinse dintr-o amplă investigație făcută de corespondenții „Scînteii" în mai multe unități agricole din județele Vîlcea, Satu Mare și Vaslui.
Măsurile sînt bune - 

bune să fie și acțiunile 
pentru materializarea lorRaportate la programul stabilit pentru primul trimestru, potrivit căruia urmează să fie transportate în cîmp 182 000 tone de îngrășăminte naturale, realizările cu care se prezintă la ora actuală cooperativele agricole de producție din județul VÎLCEA ar putea fi considerate ca satisfăcătoare, avînd in vedere că în luna ianuarie au fost depozitate la capătul parcelelor aproape 75 000 tone. De altfel, sint numeroase unități agricole unde s-a preluat din fermele zootehnice întreaga cantitate de îngrășăminte, unele dintre acestea, cum sînt cooperativele din comunele Livezi, Orlești, Crețeni și Firtățești, avînd in platformele din cîmp între 1 050—1 400 tone. Precum există și o altă categorie de unități unde se tergiversează în mod neper- _ mis această acțiune de maximă însemnătate pentru sporirea fertilită-- ții pămîntului. La cooperativa agricolă din comuna Voicești, bunăoară, pînă la sfirșitul lunii ianuarie abia au fost transportate 75 tone. „Am fost ocupați cu pregătirea răsadnițelor" — au motivat șefii fermelor. Că lucrurile nu stăteau așa și că, printr-un plus de organizare, se putea acționa corespunzător, a demonstrat-o inițiativa inginerului-șef Ilie Po- 

roșeanu, care, cu sprijinul primăriei, a mobilizat peste 40 de atelaje ale membrilor cooperatori, reușindu-se ca în mai puțin de o săptămînă să fie duse în cîmp peste 1 000 tone îngrășăminte naturale. Interesîndu-ne care este stadiul executării acestei lucrări la C.A.P. Ștefănești, cei cu care am stat de vorbă ne-au oferit, după cum s-au priceput, situații contradictorii. Din ultimele date centralizate la direcția agricolă rezultă că în această unitate nu s-a transportat nimic. „Ba eu am cărat 50 sau, hai să zic — 70 tone" — ne spune medicul veterinar Alin Iconaru, șeful fermei zootehnice. „Din cite știu — intervine ingiperul-șef, Ion Ivan — au fost transportate de la zootehnie 200 tone, la care mai trebuie adăugate și cele două platforme cu cîte 500 tone fiecare, pregătite în cîmp din toamna anului trecut".— Și, totuși, — insistăm noi — în vecinătatea grajdurilor s-au adunat mari cantități de îngrășăminte organice.— Așa este — vine prompt răspunsul lnginerului-șef, însoțit însă de o curioasă justificare. N-avem... caii potcoviți !In fața unei asemenea explicații 

orice comentariu ar fi de prisos. Poate că totuși organele agricole județene vor găsi pină la urmă potcoavele potrivite nu numai pentru cai.Mari resurse de îngrășăminte naturale ce stau la îndemîna cooperativelor agricole există și la complexele avicole din județ. Din păcate, pînă în prezent, nici o unitate agricolă nil s-a învrednicit să folosească acest prețios îngrășămînt de la complexele din Bule ta. Băbeni și Zlă- tărei.— Noi am putea asigura zilnic peste 120 tone de îngrășăminte — precizează medicul veterinar Petre Alexandrescu, directorul complexu-
RAID-ANCHETĂ IN JUDEȚELE VlLCEA, SATU MARE Șl VASLUI

Iul avicol de la Buleta — dar nimeni n-a venit să le ia.— în această situație, ce faceți cu lngrășămintele ?— Le aruncăm pe unde putem, pentru că terenurile noastre sînt suprafertilizate. Pină anul trecut n-am avut greutăți, deoarece dejec-
Atelajele - judicios folosite 

Ia transportul îngrășămintelor naturaleIn; primul trimestru al acestui an, în unitățile agricole din județul SATU MARE urmează să se transporte în cîmp 382 000 tone îngrășăminte organice, acțiune prevăzută a se realiza în principal cu atelajele cooperativelor agricole, ale membrilor cooperatori și ale cetățenilor cu gospodărie individuală. Realizările de pină acum sînt însă departe de a fi satisfăcătoare. Pînă la începutul lunii februarie au fost transportate abia 48 000 tone, reprezen- tînd doar 13 la sută din programul trimestrial. Stadiul nesatisfăcător se motivează prin suprasolicitarea atelajelor la transportul furajelor în zootehnie sau al îngrășămintelor chimice și amendamentelor. Motivația are însă doar parțial acoperire și acest fapt îl atestă înseși rezultatele mult diferite obținute la transportul îngrășămintelor naturale de la un consiliu agroindustrial la altul, de la 

țiile lichide erau preluate printr-un sistem de conducte de către Stațiunea de cercetare și producție pomicolă Rîmnicu Vîlcea, ale cărei livezi se află peste gard de noi. Acum, este păcat nu numai de gunoiul pe care-1 aruncăm, ci și de fondurile — mai bine de un milion lei — ce s-au cheltuit cu realizarea acestor instalații.Nu vrem să teoretizăm asupra Importanței pe care o au îngrășămin- tele organice în sporirea producțiilor agricole, chestiune cunoscută foarte bine de către orice lucrător al ogoarelor. Insistăm totuși asupra necesității ca primăriile, consiliile de conducere ale unităților agricole și, nu în ultimul rind, organele agricole 

de la județ să ia neîntîrziat măsuri în vederea impulsionării transportului acestor îngrășăminte, mobilizînd toate mijloacele pentru ca acum, cînd drumurile sînt înghețate și sa poate lesne intra in cîmp, să se lucreze în ritm susținut. (Ion Stanciu. corespondentul „Scînteii").
o unitate la alta. Așa, bunăoară, unitățile agricole cooperatiste din consiliul agroindustrial Ardud au transportat în cîmp peste 8 000 tone de îngrășăminte organice, din 10 000 tone planificate pe acest trimestru, în timp ce cele din consiliul agroindustrial Moftin — doar 1 590 de tone, din 20 000 tone, iar unitățile din consiliul agroindustrial Santău au transportat numai 1 530 tone, din 10 000 tone.Explicația acestui decalaj nu poate fi decît una singură și anume că există deosebiri mari în privința preocupării pentru mobilizarea atelajelor la această importantă acțiune a cărei întîrziere se poate solda cu minusuri considerabile în producțiile acestui an și cu deosebire ale anilor viitori. De existența unei asemenea stări de lucruri ne-am edificat cu prilejul unor investigații în consiliul agroindustrial Păulești. Cooperativa 

agricolă de producție Păuleștî a transportat în cîmp 500 de tone îngrășăminte organice, adică o treime din cît era prevăzut pentru perioada ianuarie-martie. Se mai cuvine remarcat, tot ca un fapt pozitiv, că o cantitate însemnată de îngrășăminte naturale este transportată și depusă în mici grămezi, după o veche, dar bună tradiție locală, la distanțe de 6—8 metri una de alta și la 10 metri între rînduri. în felul acesta este facilitat procesul de fermentare și, totodată, se folosește a- vantajul terenului înghețat, cînd transportul se face ușor. Gunoiul va fi împrăștiat cu furca și încorporat în sol cu plugul sau cu discul mare, o dată cu lucrările, de pregătire a terenului, redueîndu-se astfel la mi

nimum pierderile de azot din îngrășăminte. Președintele cooperativei, Vasile Talpoș, ne-a prezentat modul de organizare prin care s-a stabilit un program pentru fiecare atelaj al cooperativei de cel puțin un hectar pe zi, precum și o normă pe această perioadă de 80 de hectare teren de fertilizat de către fiecare deținător de atelaje. Am fi apreciat ca fiind eficientă acțiunea dacă acest program ar avea o bază cît de cît realistă (pentru că trebuie să fii cel puțin naiv să crezi că este posibil să fertilizezi cîte un.hectar pe zi cu un atelaj) și dacă, practic, lucrările ar fi decurs măcar satisfăcător. Aflăm însă că în timp ce căruțașii din satul Păulești sînt mai conștiincioși, cei din Amați se achită în mai mică măsură de obligațiile ce le revin. iar cei din Ambud cu totul sporadic. De altfel, după cum ne-a relatat inginerul-șef al consiliului agroindustrial Păulești, Anton Lude-, șer, o situație necorespunzătoare există și în alte unități (de exemplu C.A.P. Vetiș — cu 420 tone transportate din 2 500 de tone, C.A.P. Hrip — cu 210 tone din 1 000 tone), unde la fel se resimte insuficienta mobilizare a atelajelor din gospodăriile populației, consiliile populare Peintervenind cu fermitate pentru ca aceste importante mijloace să fie folosite din plin. (Octav Grumeza, corespondentul „Scînteii").

Decalaje ce nu trebuie explicate, 
ci înlăturate!Concomitent cu celelalte lucrări de sezon. în județul VASLUI se desfășoară din plin, într-un ritm din ce în ce mai susținut, transportul în cîmp al îngrășămintelor naturale. „Acest ritm, ne spune tovarășa Eca- terina Cihodaru, director cu producția vegetală la direcția agricolă, se impune a fi sporit cu atît mai mult cu cît. pînă în prezent, în unitățile agricole a fost cărată în platforme la cîmp doar o treime din cele aproape 370 000 tone de gunoi prevăzute. ceea ce înseamnă puțin față de perioada în care ne aflăm. Cu toate măsurile întreprinse, înregistrăm încă rămineri în urmă și mari decalaje între unități și consilii agroindustriale. Dacă în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Negrești, Huși, Dimitrie Cantemir, Banca și Vaslui cantitățile depozitate în platforme sînt între 35 și 50 la sută din cît s-a prevăzut. în cele din consiliile agroindustriale Zorleni, Puiești, Ivănești, Tătăranl și Ștefan cel Mare lucrarea se află abia la început".Intr-adevăr, deși In fiecare consiliu agroindustrial acționează cîte o formație de transport mecanic, iar comandamentul județean analizează săptămînal stadiul lucrărilor de fertilizare. recomandînd să se folosească în mai mare măsură atelajele, situația este în ansamblu necorespunzătoare. Dacă în unități precum cooperativele Stoișești, Lunca Banului. Stănilești, Duda-Epureni. Blă- gești, Băcești. Negrești, Rebricea ș.a. au foșt transportate în cîmp cantități de îngrășăminte naturale peste cele prevăzute, în altele, cum sînt cooperativele Gîrceni, Vutcani, Ivă- nești, Pungești, Drînceni, Hoceni, Pădureni. Gherghești, Averești, Gu- geșți, Crețești, acțiunea abia a fost declanșată și se desfășoară încet, întrebați de ce nu transportă îngră- sămintele în cîmp, factori de răspundere din aceste unități invocă lipsa motorinei. Chiar dacă unitățile au resimțit, uneori, neritmlcitate în aprovizionarea cu carburanți, în fiecare consiliu agroindustrial sînt destule unități în care, privindu-se cu răspundere problema și utilizîndu-se permanent atelajele, s-a reușit să se transporte mult peste cantitățile planificate.Pentru exemplificare ne oprim, 

pe scurt, asupra unui singur exem piu din consiliul agroindustrial Di mitrie Cantemir. Două unități veci, ne. cooperativele agricole Dimitri, Cantemir și Pădureni, dispunim cam de aceleași forțe și condiții, ai totuși rezultate diferite. Prima îș depășește cu mult sarcinile și trans portă în continuare, iar a doua n- realizat încă nimic. „Pentru că p terenurile fertilizate natural am ob ținut producții bune chiar în condi ții secetoase, am hotărît să trans portăm acum în. platforme cît ma multe îngrășăminte — ne spune Ni colae Tolontan, președintele C.A.I Dimitrie Cantemir. Ne-a ajutat ț formația mecanică, însă baza a constituit-o cele 70 de atelaje p care le avem și, mai ales, pe car le și folosim. Fiecare are un pla: zilnic de transport de cel puți: două tone. Am făcut mal mult platforme așezate la marginea șose lelor, iar la vară, după fermentație lngrășămintele vor fi încorporat sub arătură". Pentru a se evita efor tul inutil, aici transportul îngrășămin telor se face direct din grajduri c căruțele care sînt Încărcate dimi neața. In acest fel, cooperatorii a transportat 2 000 tone de îngrășămin te naturale. La C.A.P. Păduren Insă, deși există un puternic secto zootehnic și 40 de atelaje, nu s- lnceput transportul în cimp al în grășămintelor. întrebat de ce nu în treprinde nimic, președintele unită ții. Vasile Carabinieru. ne spune c așteaptă formația mecanică. Și așteaptă de peste două luni de zil< si probabil o va aștepta încă mult luni de aici încolo dacă nu cumv cineva dintre cei care poartă răs punderea pentru modul necorespun zător în care cadrele de aici înțele să-și ducă la îndeplinire obligațiile c le revin va găsi totuși de cuviință s intervină. Spunînd acest lucru, avei în vedere mai ales faptul că în jude exemple de contraste asemănătoar mai pot fi întîlnite în destule locur Există deci suficiente motive car îndeamnă factorii răspunzători 1 adoptarea de măsuri pentru Impui sionarea lucrării, astfel îneît, folc sindu-se în mai mare măsură atș lajele, să se transporte în platform toate cantitățile de îngrășăminte na turale. (Petru Necula, coresponden tul „Scînteii").
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

— Cum se intră pe poarta unei meserii ?— Dacă pasul nu-1 făcut cu dragoste, e mai bine să nu deschizi această ușă....Pagină din biografia Iul Petre C. Matei, maistru la Centrala construcțiilor industriale București, brigada I : „Prin 1953, la începuturile in profesie, ridicam un coș de fum la Oțelul Roșu. Meșterul, un as al practicii, iar în teorie ținea piept cu brio unui inginer, ne spunea la începutul fiecărei zile : -haideți să gîndim și să muncim astfel incit să avem și productivitate și calitate , clasa întîi». Așa am ajuns la construcția prin glisare, am avut și productivitate, și calitate, și... Și, după anii ’60 merg la un curs de perfecționare, mai bine zis de pregătire specială pentru construcția .prin glisare. Treaba asta, zic — acolo erau ingineri cu titluri, profesori — noi am fâcut-o cu ani In urmă, la Otelul Roșu. -Nu se poate, spun ei. Pe atunci nici pomeneală de așa ceva». Și, ca să mă încerce : -dar dacă totuși susții, spune-ne cum ați făcut ?». Zic cum, sint de acord că e bine și dacă e pe așa, eu, din clipa aia, pot fi socotit absolvent al acelui curs".— Ce morală ați extras din reușita de la coșul de fum, reușită care devansa o tehnologie afirmată larg apoi ?— Că nici meseriașul, nici meseria nu trebuie să bată pașul pe loc. Te mulțumești cu puțin ? Puțin faci? Puțin ai! Cind meșterul ne spunea : „haideți să gindim și să muncim altfel", eu cred că voia să a- ducă în frontul concret al muncii toate rezervele din noi : muncă disciplinată, ordine, inițiativă, strădania de a-ți face un nume.— ...strădania de,a-ți face un nume. Dumneavoastră am auzit că vi se mai spunea, pe unde ați lucrat, și Matei... „Meserie".— Ei, eram trei Matei la un moment dat intr-o mare formație și șeful nostru, ca să ne deosebească, mi-a pus tocmai mie numele ăsta....Iar o filă de biografie aparținlnd lui Petre C. Ma- tei-„Meserie"... Era... Era după ce se încheiase construcția de blocuri de

Muzeul Unirii din Alba lulia. Aspect din expoziția „Realizări ale creației tehnice șl științifice din județul Alba", care atrage zilnic numeroși- vizitatori 
Foto : Sandu Cristian

O nouă calitate în serviciile publice înseamnă și o nouă calitate in activitatea și comportarea funcționarului public
Pe Ia începutul lunii decembrie, anul trecut, ziarul nostru a publicat 

o anchetă in care erau investigate unele aspecte ale contactelor cetă
țeanului cu funcționarii unor servicii publice, criticindu-se manifestări 
de birocratism, de lipsă de solicitudine, care duceau la timp pierdut si 
alergătură inutilă din partea cetățeanului. Din partea celor vizați am 
primit un singur răspuns (despre care vom vorbi mai jos), deși trebuiau 
să sosească mai multe, din partea fiecărei instituții vizate, dar probabil 
că, pină acum, cadre de conducere de la Oficiul de pensii, sectorul 4, 
Filiala C.E.C. — Craiova, A.D.A.S. — Dolj nu cunosc prevederile exprese 
ale Cegii presei.

Un răspuns responsabil — 
ar din păcate solitar. In ar‘ colul publicat anterior arătam că, n pricina modului defectuos de or- inizare a activității funcționarilor î la ghișeele stării civile ale secto- ilui 2, bucuria de a fi părinte este, îeori, întunecată de tracasări biro- atice. Analizînd cele relatate, comi- tul executiv al acestui consiliu ipular ne trimite un răspuns din ire spicuim : „Faptele semnalate se 
infirmă. Este adevărat că in pertoa- 
i arătată numărul nașterilor a cres- 
it, fiind zile cind se înregistrau 
iste 50 de acte de naștere. Dar, 
'intr-o organizare corespunzătoare 
activităților din oficiu, se puteau 

imina multe neajunsuri". în conti- tiare sint arătate măsurile luate : a ■st sancționată cu „mustrare" referata Nicolescu Violeta, iar șeful toiului a fQst atenționat pentru or- tnizarea defectuoasă a muncii in rviciul pe care-1 coordonează. Con- nutul articolului a fost prelucrat cu tregul colectiv, insistindu-se asu- a atitudinii de solicitudine care ebuie manifestată permanent față ' public. „în prezent, se spune in 
icheiere, ca urmare a măsurilor 
late, activitatea acestui comparti- 
ent s-a îmbunătățit, in sensul că 
'tele se . întocmesc in aceeași zi in 
ire petiționarii se prezintă cu cer- 
ficatul eliberat de unitatea sanita- i“. Răspunsul este semnat de pri- ul vicepreședinte și de secretarul imitetului executiv.O atitudine responsabilă față de isizările cetățenilor, față de semnale critice din presă. Din păcate isă, așa cum arătam la început, răs- .insul amintit nu a fost urmat și de tele, cum era normal și, obligatoriu, ;gal.

Prin aburul cafeluței și 
rin fumul de țigară... Reve' nd la situația arătată, scrisori ale titorilor arată că și in alte locuri se itimpină greutăți in obținerea unor :te de stare civilă. Astfel, cetățea- iil I. Creangă din București, Intra- sa Ion Șulea 14, ne relatează : „Du-

pe Magistrală, din București. Acolo a fost primit in rîndul comuniștilor. Se lucra întins, in Militari, tot la blocuri. I se pune in miini schița blocului 19, din Valea Lungă ;„«Meserie», ridică-1 in picioare și dă-1 la cheie".6e așază cu oamenii la treabă, avansau repede, temeinic, cind meșterul observă niște suduri de mîn- tuială : ‘„Ce-i cu asta ?“

te in formație, anticipăm noi.— Nu, a mers in altă parte, unde era nevoie de el.— Atunci de unde datoria de care aminteați ?— Dar e simplu ! Noi lăsăm in urmă nu numai construcții, ci, mai ales, oameni... Sudorul cu pricina execută acum lucrări de înaltă clasă, sînt bun prieten cu el și nu scapă prilejul să-mi spună că, de fapt, el a Început să învețe meserie de la întim- plarea de atunci.— Să înțelegem că, pentru formarea oamenilor pe care-i „lăsați in urmă", mizați mult pe stimularea orgoliului creator 7

— Depinde de tăria fiecăruia. Sudorul de care a- minteam mai înainte, s-a văzut. A avut puterea să recunoască. A avut forța și ambiția să dovedească da ce este în stare. Nu mă îndoiesc deloc că i-a fost chiar așa de ușor. Sînt convins că a pus mina și pe carte, că nu s-a sfiit să învețe și de la alții. Cert este că s-a străduit și a atins clasa pe care i-o recunoaștem cu toții, azi. Alții... Cum să spun ? Caută mai ales să justifice, pe felurite căi, inutilul. Adică, lucrul făcut fără răspunderea necesară. Or, justificările, cit de abila ar fi ele, nu Îndreaptă cu nimic situația, nu țin locul
„Să fii minăm de oamenii 
și construcțiile pe care le lași 

în urma ta“
Adună formația la fața locului. îl scoate pe sudor in față. Sudorul ?„Un accident, atîta tot, meștere. Repar și gata 1“Meșterul pune să se spargă și betonul, să se convingă. Se convinge și spune :„Nici de un asemenea accident nu avem nevoie. Iar aici, să știți, am și eu o vină : înseamnă că n-am muncit suficient cu sudorul pentru a-1 face să țină la firma lui, a noastră, ca la ochii din cap".S-a făcut un asemenea caz din greșeala sudorului îneît un inginer care avea în grijă și construcția blocului alăturat l-a zis :„«Meserie», te rog să supraveghez! și sudurile de la blocul 20"...„Nu se poate, că acolo ,e alt șantier, alți oameni, se vor supăra !“.„Asta și vreau. Să se supere și să facă treabă bună. Să Învețe să trăiască pe picioarele lor".îl întrebăm acum pa meșter :— Mai știți ceva, despra sudorul cu pricina ? Care o fi fost drumul lui de viață și de muncă după lecția asta ?— Cum să nu știu 1 E de datoria mea să știu.— A rămas mai depar

— Șl a energiilor din fiecare....întoarcem Încă o filă de biografie. Petre C. Matei construia, cu oamenii lui, la Teatrul Național. Și, înainte ca replicile lui Shakespeare sau Caragiale să răsune de acolo, din luminile rampei, periodic, în sălile ajunse în stadiul de finisare aveau loc un anume gen de... spectacole. Invitați : constructori, de la șefi de echipă pină la răspunzătorii de șantiere din jur. O pînză sau un perete și un aparat de proiecție a diapozitivelor. Protagoniști ? Nimeni alții decît invitații. S-a executat bine o lucrare și la timp, ori înainte de termen ? Imaginea acesteia, apoi imaginea șefului de echipă ori a meșterului care au răspuns de ea și comentariul directorului, pe viu. Nu s-a încheiat undeva, la milimetru, un rost, ori peretele n-a ieșit neted, ori cărămida arată ca azvîrlită din lună 1 Imagine cu chipul a- cestui neajuns, plus imaginea „în completare" a vinovatului, plus comentariul de rigoare al directorului.— O Întrebare, meștere. De regulă, ce spun oamenii cind îi pui față in față cu munca lor, care nu întotdeauna e cum trebuie 7

lucrului de calitata fi la ’termen. Mai mult : după mine, asemenea practici a- rată un scăzut nivel de conștiință. Este și motivul pentru care socotesc munca de formare a oamenilor — adică și oameni și meseriași ! — un fel de schimb cu „foc continuu". Tocmai pentru că nu-i o misiune ușoară. Sigur, e o misiune foarte delicată și grea. Dar arătați-mi și mie — se însuflețește meșterul — o meserie mai frumoasă de- cît aceea de a crește oameni buni, demni, cu care să te mindrești— Vorbeați și de stimularea energiilor din fiecare.— Asta este una din metodele lui... Matei „Meserie". Cel puțin așa se zice.Petre C.' Matei suride cu oarecare stinghereală. Aflasem mai Înainte cite ceva despre această metodă. Dar mai bine să întoarcem încă o filă, scrisă cu cerneală foarte proaspătă în biografia acestui constructor care și-a pus semnătura faptei pe multe din ctitoriile ultimelor decenii.La stația de metrou „Universitate", unde meșterul lucrează acum, cu formația sa, .observă într-o zi o lucrare necorespunzâ- toare la un stîlp. A adunat toată echipa să vadă și a zis doar atit :

cindu-mă la oficiul stării civile al sectorului 5, am putut să constat o atitudine reprobabilă a funcționarilor de acolo, care parcă urmărea să ne «țină la respect» pe cei ce venisem acolo cu treburi. Eu venisem cu nepoata mea pentru a i se elibera certificatul de naștere a unui copil. Ne-am așezat, deci, la rînd, în fața ghișeului «Nașteri», încadrat cu două funcționare din care doar una era pre-; zentă la datorie. Dar să vedeți cum înțelegea dînsa să-și facă datoria. în răstimp de 30 de minute a părăsit biroul de patru' ori. (O dată pentru a lua apă intr-un ibric de cafea). ' Cind credeam că au luat sfirșit «deplasările», «i-au venit» în vizită două funcționare cu care a început o conversație ce nu avea nimic comun cu treaba de care ar fi trebuit să se ocupe: în acest timp, noi, cetățenii, așteptam in fața ghișeului. Am rugat-o să ne dea formularul ce trebuia completat la mașină, să mai cîștigăm timp, să facem măcar un pas inainte. La început nici nu m-a băgat in seamă. în* * cele din urmă ml-a spus răspicat — și prea puțin politicos — că nu-mi dă nici un formular pentru că ghișeul se închide întrucît dumneaei este... de gardă. Era ora 13, oamenii care așteptaseră ore întregi au plecat, pe drept cuvint, nemulțumiți. Am revenit a doua zi, la prima ,oră. Ghișeul tot închis era. întrebînd In dreapta și in stingă despre funcționarii ce ar fi trebuit să se afle acolo, mi s-a răspuns că voi avea de așteptat, nu glumă, pentru că sint... intr-o ședință".

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : loncștil — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Farul și dl. Valentino — 18 ; 
(Sala atelier) : Cartea lui Ioviță — 17; 
(Sala studio-99) : Medalion Urle 
„Mihai Eminescu* — 16,30
• Filarmonica „Georga Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor ; Alessio Vlad (Ita
lia). Solist : Sandu Sandrln — 18
• Opera Română (13 18 57) : Came
rala coregrafică, Francesca da Rimini 
— 18
• Teatrul de operetă (14 80 11, la Sala 
mică a Teatrului National) : Oklaho
ma — 17,30
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulândra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Dimineață pierdută — 18
9 Teatrul Mie (14 70 81) : Diavolul șl 
hunul Dumnezeu — 18
9 Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Ana- 
Lia — 18.30
9 Teatrul de comedia (18 64 60) : 
Măseaua de minte 18
9 Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03. 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18 ; (Sala studio) : O noapte furtu
noasă — 18,30
9 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Bărbatul fatal — t9
9 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy — 
9 ; Pe sub cetini, la izvoare — 18
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-I, nu e — 9 : De la Stan și Bran 
la... Muppets — 18
9 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Slnzlana — 10 ; 15; 
(sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : Amna
rul fermecat — 15
9 Circul București (10 41 95) I Aprin
deți stelele — 18,30
9 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59) : Matca — 18’,30

Cercetările întreprinse de redacție au confirmat că faptele relatate sint reale, înregistrîndu-se și alte aspecte de comportare sub orice critică a unor funcționari de la acest oficiu. O 

analiză drastică a situației se impune aici neîntirziat, cu măsurile de rigoare necesare.Că asemenea analize ar fi utile șî in alte compartimente de lucru cu publicul, ne-o dovedește scrisoarea a trei cetățeni din Capitală, care au apelat la serviciile Notariatului de stat din sectorul 1, strada Roma — efectiv purtați din birou în birou timp de o săptămînă. Dar să le dăm cuvîntul : „Am fost îndrumați la camera 3, unde se află notarul de serviciu. (Era o notară, în acea zi). îi spunem păsul. «Nu la mine, zică dinsa. Duceți-vă la biroul cutare, jos !» Ne-am dus unde ne-a trimis, dar în acel birou nu era nimeni. Am așteptat vreo două ore, pină cind, în 
Eliberarea actelor către cetățeni - un act 
care impune răspundere și conștiinciozitate

afîrșit, a venit o funcționară. «Repede, zice ea, că nu am timp !» îi explicăm.' «Nu la mine. Sus I» Urcăm, stăm din nou la rînd, căci nu eram numai noi pe acolo. Cind ne vine rîndul, aflăm că nici de data aceasta nu am nimerit unde trebuie. «Jos !» — ni se indică. Iar cobo- rim, ne ducem, la alt birou, la camera 5. «Nu la noi. La biroul da copiat acte», ni se spune. Acolo aflăm că «ehei, lucrarea nu sa face așa, cit ai bate din palme» — și sintem trimiși la un birou asemănător din Piața Amzei. Cu actele copiate ne-am dus la camera 4. Acolo, o funcționară își bea cafeluța și fuma. «Ce atîta grabă ? Veniți după anul nou !». Ca să nu mai lungim vorba, o săptămină întreagă ne-am pierdut timpul degeaba in alergături. Oare cind vor dispărea aceste practici ? Cind ■ nu vom mai vedea prin birouri funcționari stind picior peste picior, cu cafeluța șl țigara alături și care nu-și fac datoria pentru care sînt plătiți ? Pierdem zila Întregi de muncă, timp prețios, din cauza unor funcționari cu suflete da hîrtife".Este necesar ca la acest notariat să se analizeze asemenea manifes

„Din echipa voastră da 13 inși, la o adică nu știu dacă mă pot baza pe doi".„Meștere, ne jignești 1“ „Da ?“„Pune-ne la încercare".„Perfect. Unu : rezolvați ca lumea treaba la stilpul ăsta. Doi : uite, în după- amiaza asta vreau să executați tot ce se cuprinde de aici și pină aici. Mai e nevoie să spun că voi controla cu... lupa ?"Recunoaște meșterul a- cum :— Știam și eu, știau și el că ceea ce le ceream era o treabă de aproape două zile. Dar nu mai puteau da înapoi.' Eu 7 Eu voiam să le arăt cite energii zac în ei. Să-i pun în situația de a se organiza mai bine, de a gindi formule eficiente, de a-și analiza critic întreaga lor activitate. Și, mai ales, de a face lucru de calitate în condiții da solicitare. Ritmurile in care construim azi, in România, cer tocmai o astfel de solicitare. Stimularea energiilor fiecărui om, punerea lor deplină in valoare — iată ce înțeleg eu din a- firmația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia progresul țării depinde de oameni, de felul cum muncesc și acționează.— In împrejurarea evocată, cum au acționat oamenii puși la încercare ?— Exemplar. Dar, mă rog, eu m-am oprit doar la unul din nenumăratele episoade. în munca de formare a oamenilor in spiritul răspunderii revoluționare sint nenumărate asemenea momente. Dacă m-aș opri numai la mine, de exemplu. Ani de zile — peste 30 la număr — am fost obișnuit să construiesc case, coșuri industriale, edificii de cultură, de sănătate, magazine. Și așa mai departe. începeam din adine, de la temelie, și urcam, urcam o dată cu construcția pină la acoperiș, pînă la cota finală. Da cițiva ani, la metrou construiesc complet invers, a- dică de la acoperiș la temelie. Și eu a trebuit să învăț o nouă cadență, să pun mina pe carte, să întreb pe alții, să fac tot ce-mi stă în puteri ca om, meseriaș comunist, ca să corespund. Nu știu cit am reușit. Știu doar că pasul pe această ușă nouă, pentru unul ca mine, l-am făcut cu mare dragoste. Și că în meseria noastră lăsăm în urmă, repet, nu numai construcții noi, trainice, ci și un om nou.
Iile TANASACHE

tări negative șl să fie luate măsuri responsabile în vederea rezolvării o- perative și cu răspundere a solicitărilor cetățenilor.
„Cum de îndrăzniți să-mi 

sesizați... propria neglijen
ță ?“ Desigur, una din cauzele unor asemenea atitudini o constituie o anumită insensibilizare a funcționarului respectiv, instaurarea unei rutine implicind apatie și indiferență, care duc la omiterea faptului că, in spatele hirtiei, a cererii sau petiției, se află un om, un cetățean. Că o adresă clasată neglijent, o operațiune efectuată greșit 

într-un registru pot avea urmări din cele mai neplăcute. Iată un caz semnificativ : asistenta medicală Greta Munteanu, cu domiciliul in Sos. Co- lentina 89, este, încă din 1976, împreună cu soțul ei, Vasile Munteanu, maistru la întreprinderea „Inox", proprietara apartamentului nr. 27 de la adresa de mai sus. Și-a plătit cu regularitate impozitele. Pentru 1985, de exemplu, cu foaia de vărsămint 3214936, din 17 iunie, din acel an și-a achitat respectivele Îndatoriri bănești Ia circumscripția financiară a sectorului 2. Nu mică i-a fost mirarea lui Vasile Munteanu cind s-a trezit — tam-nisam — cu o... poprire pe retribuția cuvenită pe luna iulie 1985. Cerind explicații serviciului financiar al unității, 1 s-a arătat a- dresa cu nr. 5 462 din partea circumscripției financiare a sectorului 2, care susținea că sus-numitul nu și-ar fi plătit impozitul. A mers omul acolo cu dovada că a plătit și a primit asigurări că suma respectivă va ră- mine în contul anului următor. Dar, în august 1986, Gretei Munteanu i se expediază la Institutul oncologic, unde lucrează, o altă adresă de poprire cu majorări... pentru neplata impozitelor. Iar drum la circa financiară, iar asigurări „că nu se va mai

Din noile construcții ale municipiului Suceava

CASA DE CULTURĂ

Activitate susținută, 
însă numai „la centru“

...Ne deplasăm, pentru citeva zile, !n orașul Făurei. Scopul : să aflăm in ce mod sint organizate și cum se desfășoară activitățile casei de cultură, dacă acțiunea culturală din acest început de nou an a „demarat" bine, dacă răspunde interesului și solicitărilor oamenilor muncii, locuitorilor urbei. „Radiografia*  programului stabilit ne dezvăluie preocuparea consiliului de conducere pentru diversificarea manifestărilor organizate atit la sediu, cit și în unitățile social-economice din raza Făureiului : informări politice, expuneri și dezbateri pe teme actuale, consultații juridice, acțiuni cu cartea social-politică și beletristică, spectacole cu formațiile proprii, filme, prezentări de diapozitive, recitaluri de poezie și muzică, activități de club și la cercurile tehnico- aplicative, discotecă și seri culturale distractive pentru tineret, repetiții la formațiile artistice. Asistăm, împreună cu tovarășa Polixenia Darie, secretar adjunct al comitetului orășenesc de partid, președintele consiliului orășenesc de educație politică și cultură socialistă, la acțiuni bine pregătite, antrenante, organizate de casa de cultură la sediile cooperativei „Progresul", complexului C.F.R., sectorului de gospodărie comunală și la cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Temele de dezbatere : „Producția anului 1987 pe coordonatele dezvoltării intensive. ale înaltei eficiente economice — cerință fundamentală desprinsă din documentele Congresului al XIII-lea al partidului" ; „Anul 1987 — al doilea an al cincinalului calității și eficienței. Sarcinile colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea unei noi calități în toate domeniile de activitate, în spiritul orientărilor și îndemnurilor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin Mesajul de Anul Nou" ; „Legile țării — legile noastre. Să le cunoaștem și să le respectăm cu strictețe". Intilnim activiști obștești ai casei de cultură cu „vechi" state de serviciu: profesorii Ilie Caraman, Gheor- ghe Munteanu, Dumitra Istrati, Tu- dora Moșescu, Emanuela Munteanu, 

fntîmpla". însă n-a trecut mult și în decembrie 1986 în cutia de scrisori a familiei Munteanu a apărut un nou aviz de plată (32.1335468). Față de halul scandalos în care se lucra Ia respectivul serviciu, soții M. au ho- tărît, pe bună dreptate, să aducă faptele la cunoștință șefului acestei circumscripții. Dar nu numai că nu au fost ascultați, ci au fost pur și simplu dați afară pe ușă, „șeful" fiind în acea zi foarte „nervos". O comportare incalificabilă, de neper- mis — care oglindește „concepția" despre răspundere a respectivului. Incit harababura relatată devine foarte de înțeles. Chiar dacă cei in cauză nu ar fi avut dreptate, și tot trebuiau ascultați cu răbdare — darămite cind este vorba de aducerea la cunoștință e unor erori repetate comise de funcționari din propria subordine și care au dus la atitea necazuri i blocări de re- ribuții din venitul unor oameni corecți !Cercetînd la fața locului sesizarea trimisă redacției de Constantin Duduleanu, din str. Vicina 3, sector 5, am 1 ntîlnit aceeași mentalitate, potrivit căreia cetățeanul trebuie să aștepte pe la uși, să stea smerit și să nu se supere dacă funcționarii „mal greșesc pe ici, pe colo", lncurcînd hirtiile.In cazul respectiv, cetățeanul se zbatea din mai 1985 (sintem în ianuarie 1987) pentru ca pe rol să fie trecut numele Iul, în locul fostului proprietar al apartamentului. Cu toate insistențele, scrie el, inspectoa- rea, pe nume Ileana Ioniță, nu a făcut această operațiune.— De ce ? — am intrebat-o pe respectiva funcționară.— Am uitat, răspunde ea candidă. Ceea ce mi s-a părut de-a dreptul nefiresc a fost atitudinea inspectoru- lui-șef, Cristian Pirvu. Și aceasta nu numai că nu a adresat nici un reproș inspectoarei in culpă, incercînd chiar să o scuze, sub pretextul că „are multe lucrări pe cap" (de aceea, în 2 — doi-! — ani, nu și-a găsit timp să facă operațiunea cu pricina !), dar a găsit de cuviință — culmea ! — să 

Gherghina Nlcu, medicii Stela Țîr- neci și Mihai Marcoșeanu, procuro- rul-șet Marius Chiru, judecătorul Eugen Mortu și alții.La sediul casei de cultură, vreme de două zile, dimineața se desfășoară consfătuirea cadrelor didactice din centrul Făurei și comunele învecinate, organizată pe probleme ale muncii educative de Inspectoratul școlar al județului Brăila. Seara, sintem spectatorii unei manifestări complexe, intitulată „Eroi au fost, eroi sint Încă !“ Afară, termometrul indică minus 14 grade, în sala arhiplină spectatorii sînt la temperatura vibrantă a cîntecului înaripat, cu profunde rezonanțe patriotice, revoluționare. Reținem remarca tovarășei P. Darie : „Formațiile noastre artistice s-au prezentat, în decembrie anul trecut, la faza pe consiliul unic agroindustrial a Festivalului național „Cîntarea României". La 29 decembrie au participat la spectacolul dedicat aniversării Republicii. Pînă la faza județeană, toate cele zece formații promovate vor veni pe scenă cu programe noi". Notăm : un cor mixt cu 70 membri (dirijor, prof. Vavila Găgeanu), montajul li- terar-muzical, teatru (instructori : Marin Moraru, directorul casei de cultură, și Victor Ianculescu, actor al Teatrului dramatic „Marfa Filotti" din. Brăila), dansuri populare (instructor, Dumitru Boboc, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului de partid de la cooperativa „Progresul"), grupul vocal- folcloric, grupul de muzică tînără, formația de muzicuțe, taraf, soliști vocali și instrumentiști, recitatori. în total, 155 de artiști amatori ai orașului Făurei pe scena Festivalului național „Cintarea României. Toate formațiile repetă cu seriozitate, pentru a se desăvîrși artistic pentru a organiza noi întilniri cu publicul.La biblioteca din cadrul casei de , cultură (bibliotecar Ion Moraru), s-au desfășurat momentul poetic „Sintem tineri in țara tinereții", prezentarea unor expoziții tematice de carte social-politică. Cititorii 7 în 1986 : fond de carte — 32 341, cărți citite — 26 414, cititori — 1 107.

afirme că de vină este păgubașul. „Nu are nici o dovadă că a sesizat, zice el. La mine nu a venit și nici în scris nu a lăsat". Spirit birocratic In stare pură !
Rețetele amneziei. Să ma* adăugăm că șeful serviciului financiar de la „Inox", Al. Florescu, ne-a relatat și un alt caz recent, al maistrului Constantin Dobrin. Omul a plătit 1 515 lei, impozit pe casă și autoturism, pentru 1986, la circumscripția financiară a sectorului 6. Cu toata acestea, serviciul financiar al întreprinderii a primit dispoziție de reținere din retribuție. „Omul a umblat mult — ne spune interlocutorul — pină să descurce ițele încurcate de alții. Cind lucrezi cu cifre, care reprezintă bani, pe care oamenii îi cîș- tigă prin muncă, trebuie o atenția maximă, spirit de răspundere înalt, conștiinciozitate ireproșabilă".Sint fapte care arată că chiar la unii funcționari cu sarcini de conducere a unor birouri sau servicii s-au cuibărit mentalități de tolerare a unor grave abateri săvîrșite de cei din subordinea lor — incit in locul unor relații de exigentă și disciplină se poate vorbi mai curînd de complicitate. Iar termenul nu este deloc prea aspru dacă ținem seama că nu o dată diferite cazuri de „amnezie", „uitare", „eroare omenească" și alte asemenea „motivări" dispar lesne cind sint tratate cu o... „atenție" mai mică sau mai mare, cu un cadou- amintire.întrebarea este : cind se va pune capăt unor asemenea mentalități de tolerare a abaferilor grave săvîrșite, cînd vor fi sancționați cei vinovați ?Din toate cazurile rezultă aceeași constatare : cam de mult nu s-au analizat cu exigența șl severitatea cuvenite stările de lucruri din serviciile cu publicul, cam de mult conducerile și personal conducătorii instituțiilor respective nu s-au interesat de aceste probleme, cam de mult au slăbit activitatea de partid și controlul necesar. Șl, mai alea, cam de mult abateri flagrante au continuat să nu-și primească sancțiunea cuvenită.

Rodica ȘERBAN

Serile cultural-distractive pentru tineret, din care nu lipsesc recitalurile de poezie și muzică, viziona- rile in colectiv de filme, activitățile jde club sșu prezentările nouță- iților editoriale, se îmbină cu activitățile celor zece cursuri ale Universității cultural-științifice. în general, o activitate intensă, frumoasă ; cu o excepție. Ne interesăm de activitatea cultural-educativă din ,comuna suburbană Surdila Greci : ■>„în afară de citeva acțiuni sporadice, aici nu se intimplă mai nimic !“ — ne spune profesorul Iile Caraman, unul dintre virtualii animatori culturali ai orașului Făurei. E vina i noastră, a casei de cultură, a con- ț siliului orășenesc de educație poli- „ ■ tică și cultură socialistă". Comunicăm opinia primarului orașului Făurei, tovarășul Vasile Georgescu. E da acord cu ea : „Comună suburbană, i cu peste 3 000 de locuitori, ea nu beneficiază de o activitate culturală ;3| permanentă, deși există dotare co- .3 respunzătoare, o bază materială su- ficientă. Preocuparea factorilor da J educație locali este Insă deficitară, ,’d O dovadă este că Surdila Greci, altă- dată o comună cu activitate bogată, ; nu a urcat nici o formație artistică pe scena Festivalului național „Cîntarea României". Reținem pro- ’« misiunea că vor fi luate mă- ’ «urile necesare pentru revigorarea 1 și permanentizarea activității cultural-educative din această comună, suburbie a orașului Făurei.
Candlano PRICEPUTU 
corespondentul „Scînteii*

cinema
• Sania albastră : FAVORIT (45 31 70)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• întîlnire In Atlantic s LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13’ 15; 
17; 19. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 14,30; 16,30; 18,30
O Toate ptnzele sus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Misterele Bucureștilor i COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Misterele mărilor: DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, LIRA (317171)
— 15; 17; 19
• Anna Karenina t LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15.15; 18.30
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19.15
• Mari regizori, mari actori : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30
• S-a pierdut un concurent — 8,45; 
10,45; 12,45, Oliver Twist — 14,45; 17;
19.15 : DOINA (16 35 38)
• All-Baba șl cel 40 de hoți s FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 12; 15; 18, AURO
RA (35 04 66) — 9; 12; 15; 18, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 15; 18
• Program special pentru copii — 
9; 11; 13. Aripi spre soare — 15 ; 17 ■ 
19 : TIMPURI NOI (15 61 10)
• Nava extraterestră : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Apașii: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Atenție la Pană da Vultur : 
PACEA (71 30 85) — 15; 17; II

teatre
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

în întreprinderi industriale din Capitală
(Urmare din pag. I)cu reducerea costurilor șl a consumurilor de energie și combustibil.Au fost prezentate, de asemenea, măsuri prevăzute pentru cea de-a. doua etapă, care vizează, intre altele, modernizarea în continuare a fluxurilor tehnologice de fabricație, îmbunătățirea pregătirii tehnice, a programării și urmăririi producției. Au fost evidențiate preocupările colectivului pentru mai buna folosire a spațiilor de producție, prin amplasarea de noi mașini de înaltă tehnicitate.In timpul vizitei, o atenție deosebită a fost acordată modului în care se acționează pentru livrarea, Ia termenele prevăzute, a echipamentelor pentru centrale nuclearo- electrice, precum și pentru termocentrale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmărit îndeaproape desfășurarea procesului de fabricație, unde se aflau în diverse stadii de execuție utilaje și echipamente de mare complexitate destinate atît beneficiarilor din țară, cit și de peste hotare. S-a arătat că realizarea primului turboagregat de 700 MW pentru centrale nucleare, cel mai complex produs de acest fel, premieră a industriei românești de profil, înscrie țara noastră printre producătorii mondiali de asemenea utilaje.La oțelăria electrică, secretarul general al partidului a analizat rezultatele obținute prin modernizarea fluxurilor tehnologice și a utilajelor din dotare, concretizate în asimilarea a noi mărci de oțeluri de înaltă puritate destinate fabricației de utilaj energetic și nuclear, în recuperarea unor materii prime deficitare. S-a arătat că prin modernizarea în acest an a celui de-al treilea cuptor, întreprinderea își asigură întreg necesarul de oțel pentru consumul intern. Totodată, au fost prezentate noi tehnologii la oțelurile de înaltă calitate, cum ar fi turnarea în vid. retopirea electrică sub strat de zgură, rod al strînsei conlucrări dintre institutele de cercetare și învă- țămînt, sub directa îndrumare a Consiliului Național al Științei și In- vățămintului, precum și măsurile întreprinse în vederea încadrării in normele de consum stabilite prin recentele reglementări ale Consiliului de Stat și funcționării sectoarelor calde.Au fost vizitate apoi turnătoria grea, forja și secția de tratamente termice, unde au fost prezentate noile tehnologii aplicate, care asigură reducerea consumurilor de materii prime și materiale, precum și a timpului de execuție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea tovarășului Li Gin Mo, premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, prin care adresează mulțumiri pentru fe
Cronica zileiDelegația condusă de tovarășul Song Defu, prim-secretar al Comitetului Central al Ligii Tineretului Comunist din R. ,P. Chineză, care efectuează în aceste zile o vizită in tara noastră la invitația Uniunii Tineretului Comunist, s-â întîlnit cu tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C.In cadrul convorbirilor au fost relevate raporturile de strînsă prietenie și colaborare dintre tineretul român și tineretul chinez, dintre Uniunea Tineretului Comunist din Republica Socialistă România și Liga Tineretului Comunist din Republica Populară ' Chineză, care se dezvoltă continuu, pe multiple planuri, în spiritul relațiilor tradiționale dintre cele două partide, țări și popoare, impulsionate in mod hotăritor de convorbirile și înțelegerile convenite între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și conducătorii de partid și de stat ai R. P. Chineze.S-a realizat un larg schimb de Informații privind preocupările tinerei generații din Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, participarea sa activă la înfăptuirea amplelor programe de dezvoltare economico-socială a țărilor respective.Au fost abordate o serie, de aspecte actuale ale mișcării internaționale de tineret, evidențiindu-se ho- tărîrea celor două organizații de a-și aduce, și în viitor, o contribuție activă la dezbaterea și soluționarea
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 12 februarie, ora 20 — 15 fe
bruarie, ora 20. In tară : Vremea va fi 
caldă pentru această perioadă, iar cerul 
variabil mai mult noros in regiunile 
sud-vestice. Vor cădea ploi locale In 
majoritatea regiunilor, dar mai frec
vente in sud-vest. Vlntul va sufla slab 
ptnă la moderat cu unele intensificări 
la începutul intervalului in estul șl 

trasat o serie de sarcini privind mărirea producției oțelăriei, extinderea capacității de prelucrare a prăjinilor de foraj, folosind suprafețele existente, dezvoltarea cooperării cu întreprinderile de profil din Ministerul Industriei Metalurgice în vederea creșterii producției de prăjini grele de foraj din semifabricate laminate.La încheierea vizitei, secretarul general al partidului a felicitat colectivul muncitoresc al întreprinderii pentru rezultatele obținute și a arătat că se impune să fie luate in continuare toate măsurile pentru a se asigura desfășurarea in bune condiții a proceselor de producție, pentru realizarea ritmică, integrală a prevederilor de plan pe acest an șl a sarcinilor ce le revin din programele prioritare.S-a vizitat in continuare FABRI
CA DE PE PLATFORMA IN
DUSTRIALĂ BERCENI A ÎN
TREPRINDERII „VULCAN", unitate specializată și profilată în producerea de echipamente energetice destinate termocentralelor, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat cu căldură, cu aceleași sentimente de profundă stimă și prețuire.Secretarul general al partidului a fost informat că in această perioadă atenția întregului colectiv este concentrată în direcția realizării unor utilaje energetice perfecționate, cu fiabilitate mărită, care să satisfacă necesarul economiei naționale și să fie competitive cu produsele similare existente pe plan mondial. S-a subliniat că în 1987 utilajul energetic deține ponderea principală în structura planului de producție.Au fost evidențiate preocupările colectivului pentru realizarea unor agregate noi, între care cazanul perfecționat, cu greutate redusă, de 525 tone abur pe oră pentru termocentrala de la Craiova, precum și a unor componente pentru centralele nuclearo-electrice, a căror producție va spori in cursul acestui cincinal.Pe parcursul vizitei prin secțiile de bază ale unității, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate liniile speciale de fabricație, pe specific de produse sau suban- samble, create în cadrul programului de modernizare a producției. Acestea au permis creșterea gradului de mecanizare și automatizare a procesului tehnologic, precum și introducerea controlului de calitate și a probelor de verificare pe standuri moderne, astfel Incit toate produsele să corespundă pe deplin 
licitările transmise cu prilejul alegerii sale în această funcție și își exprimă convingerea că relațiile de prietenie și colaborare româno-co- reene se vor întări și dezvolta continuu.
echitabilă, in interesul popoarelor, , al tinerel generații, a problemelor majore ale lumii contemporane.La convorbiri a luat parte Yu Hongliang, ambasadorul R. P. Chineze la București.

★La Ambasada Uniunii Sovietice a avut loc, miercuri după-amiază, o conferință de presă la care au participat ziariști români și corespondenți ai presei străine acreditați la București.Ambasadorul sovietic, E. M. Tla- jelnikov, și R. E. Ristlaan, secretar al C.C. al P.C. din Estonia, conducătorul unei delegații de activiști ai P.C.U.S. care ne vizitează țara, alți membri ai delegației au înfățișat, cu acest prilej, modul în care sînt transpuse în viață hotărîrile plenarei C.C. al P.C.U.S. din ianuarie •1987, cu privire la reorganizarea economiei și politica de cadre a partidului.
★Cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Islamice Iran, însărcinatul cu afaceri a.i. al acestei țări la București, Morteza Saffari Natanzi, a oferit, miercuri, o recepție.Au participat Dimitrie Ancuța, viceprim-ministru al guvernului, miniștri, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere si instituții centrale, oameni de artă și cultură.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

vestul țării din sector sudic, apoi în re
giunile sud-estlce din sector estic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
în general între minus 5 și plus 5 
grade, iar cele maxime intre 2 și 12 
grade, mai ridicate în sud la începutul 
intervalului. Local, se va semnala 
ceață. In București : Vremea va fl 
caldă pentru această perioadă, iar cerul 
mai mult noros. Temporar va ploua in 
a doua parte a intervalului. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse Intre 
minus un grad și minus 3 grade, cele 
maxime se vor situa intre 5 șl 9 grade. 
Dimineața, ceață. 

cerințelor de exploatare. S-a menționat, cu acest prilej, că modernizarea producției a fost însoțită și de o susținută preocupare pentru buna organizare a activității la fiecare loc de muncă.Au fost înfățișate preocupările existente la întreprinderea „Vulcan" pentru îndeplinirea sarcinii primite de a asigura in acest an modernizarea cazanelor energetice de 1 035 tone abur pe oră de la termocentralele Rovinari și Turceni, subliniindu-se că rezultatele obținute pînă acum oferă garanția îndeplinirii acestui obiectiv în termenele stabilite.Pe parcursul vizitei au fost examinate tehnologii noi introduse iii procesul de producție prin care s-a asigurat creșterea considerabilă a productivității muncii. Este vorba, între altele, de prelucrarea pieselor pe mașini specializate și mașini agregat multiax, sudarea mecanizată și controlul calității produselor cu surse de iridium și cobalt, deosebit de eficiente în creșterea fiabilității produselor.Apreciind aceste realizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să fie găsite noi soluții care să permită modernizarea construcției de cazane energetice, atît sub raportul valorificării combustibililor inferiori, cit și al creșterii calității și randamentului utilajelor.în secția de fabricație a agregatelor rotative au fost prezentate sub- ansamble din componența utilajelor energetice, între care mori de măcinat cărbune, ventilatoare și preîncăl- zitoare de aer, precum și o serie de piese de schimb pentru termocentrale, subliniindu-se că preocuparea colectivului este în continuare asigurarea echipamentelor necesare punerii în funcțiune, la termenele stabilite și la un nivel de calitate superior, a obiectivelor prevăzute în programul energetic național.In timpul vizitei a fost subliniată, de asemenea, preocuparea colectivului de la „Vulcan11 în vederea economisirii metalului, în special a oțelurilor aliate. în acest sens, au fost enumerate o serie de acțiuni pentru recondiționarea unor piese uzate, precum și tehnologii noi cu mari avantaje economice. Pe aceeași linie, a preocupării colectivului in direcția introducerii tehnicii moderne, au fost prezentate standurile de probă care asigură verificarea calității utilajelor, mașini și utilaje realizate după concepție proprie în cadrul programului de autoutilare a întreprinderii.

700 de locuințe pentru 1 500 de cetățeni, cu peste 30 de mici magazine și 22 de mici bodegi, printre care și două tipic berlineze — „Zur Rippe" și „Zum Paddenwirt".In plină desfășurare sînt lucrările de construcție pe altă arteră principală din centrul capitalei, pe „Friedrichstrasse". Patru cincimi din clădirile acestei străzi au fost distruse in timpul războiului. Unele au fost reconstruite, dar au rămas încă multe locuri virane. în cițiva ani „Friedrichstrasse" va deveni un bulevard, care nu va mai păstra nici o urmă din tragedia războiului. Dar de pe acum se profilează conturul noii sale înfățișări. La nr. 107 și-a deschis porțile vestitul teatru de revistă. Inaugurat, la 28 aprilie'1984, după 39 de luni de la începerea lucrărilor, el este opera unei armonioase colaborări între 130 de întreprinderi din toate regiunile R.D.G.„Friedrichstadtpalast" — denumirea oficială a cunoscutei instituții— a devenit acum un punct de reper pentru berlinezi. Deși unicat, clădirea a fost ridicată prin metode industriale moderne, cu folosirea intensivă a plăcilor și elementelor prefabricate. Cultivind renu- mele și tradițiile vechii instituții, colectivul teatrului de revistă oferă spectacole de mare atractivitate, dispunînd de o vastă tehnică de scenă și de sală. Vechea clădire — construită în 1867 — a trebuit să fie inchisă în 1980 și să fie demolată. Cu trecerea timpului, temelia ei ridicată pe 863 de piloni din lemn, implantați în solul mocirlos de pe malul Spreei, începuse să cedeze. Intacte au rămas în amintirea berlinezilor* 1 * * * * * * * 9 2 * * * * * * * * momentele și personalitățile ce au marcat istoria „Friedrichstadtpalast“-ului. După cei s-au rezervat diferite destinații— hală de legume și pește, arenăde circ — clădirea a devenit, subconducerea renumitului regizor Max Reinhardt, „Marele palat al teatrului" (Grosse Schauspielhaus"), cu un bogat repertoriu de piese clasice, dar și cu spectacole de divertisment, regizate de Erich Cha-rell sau de revistă cu teme politice, puse în scenă de Erwin Pisca-tor. Adesea, incăpătoarea sală a

9 In cadrul campionatelor de atletism pe teren acoperit ale Poloniei, desfășurata în orașul Zabrze, cunoscutul sprinter Marian Woronin a stabilit un nou record european în proba de 60 m plat : (£’53/100.
A Probele pe echipe din cadrul campionatului european de tir cu arcul pe teren acoperit, competiție ce s-a desfășurat la Paris, au fost cîștigate de formațiile U.R.S.S. La masculin, sportivii sovietici au totalizat 3 470 puncte, iar la feminin — 3 425 puncte. La concurs, aflat la

2 Planeta noastră are mai curind forma unul cartof decit a unei pere, așa cums-a admis, îneepind de prin anii 1960. Noul„model" al Terrel se bazează pa măsurători efectuate asupra gravitației, ■cu ajutorul sateliților artificiali și prelucrate cu calculatoare electronice, de către specialiști ai Facultății tehnice federale din Ziirich. La aceeași concluzie asupra formei Pămin- tului au ajuns și specialiștii Institutului de cercetări geodezice din Miinchen, pe baza datelor obținute de la 21 de sateliți. Principalul lor furnizor de date a fost satelitul american LAGEOS, care a reflectat fascicule de raze emise de lasere aflate pe Pămînt. Pe baza intervalului de timp pînă la revenirea pe Terra a razelor laser reflectate, ei au putut calcula cu mare precizie distanțele la care se afla satelitul de suprafața Pămîntului. Iar pe baza valoriiacestor distanțe, s-au putut trage concluziiasupra intensității cimpului gravitaționalal Terrei. Pe deasupra zonelor cu forță deatracție mai ridicată sau mai scăzută, sate

Examinînd parametrii tehnico- economici ai unor subansamble aflate in fabricație, secretarul general al partidului a cerut să se asigure un control riguros al calității tuturor produselor înainte de livra
Viața economico-socială 

a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEll"

BACĂU : De la început — 
la parametrii proiectațiIn cadrul lucrărilor de dezvoltare și modernizare, la întreprinderea de confecții din Bacău a fost construită și introdusă in circuitul productiv o nouă capacitate industrială. Utilată cu mașini și instalații moderne, de înaltă tehnicitate și productivitate, noua capacitate este destinată realizării confecțiilor tex-, tile pentru export. Prin intrarea ei în funcțiune, capacitatea de producție a întreprinderii băcăuane sporește cu peste 20 la sută. O mențiune : datorită pregătirii superioare a personalului muncitor și utilizării judicioase a mașinilor și instalațiilor, noua capacitate de producție s-a înscris de la început in parametrii tehnico-funcționali prevăzuți in proiect. (Gheorghc Baltă).

MEDIAȘ : Noi dimensiuni 
urbanisticeînfățișarea municipiului Mediaș se schimbă de la un an la altul prin sporirea zestrei urbanistice. In imediata apropiere a casei de cultură a sindicatelor, a hotelului și a noilor blocuri — toate subsumate unei arhitecturi ce respectă specificul local — constructorii execută lucrări de finisare la un nou și reprezentativ edificiu comercial — magazinul universal cu o suprafață de 6 500 mp. După cum ne informează Eugen Viorel Pescar, primarul municipiului, cincinalul actual va schimba structural aspectul și gradul de dotare socială și culturală ale așezării. Astfel, în anul trecut a fost inaugurată noua clădire a spitalului municipal cu 430 locuri, au fost date in folosință noi apartamente, cu 28 mai multe decit cele planificate, două internate cu 300 locuri, o stație de epurare a apelor reziduale, în acest proces alert de înnoire, alături de constructori, o contribuție importantă și-au adus-o locuitorii municipiului, mereu preocupați pentru a crea o ambianță cit mai plăcută localității lor.Și în acest an, dezvoltarea urbanistică va cunoaște noi dimensiuni. 

rea lor către beneficiari, și chiar în timpul funcționării acestora la ter- • mocentrale. pentru a se evita orice neajuns iQ această direcție. S-a a- preciat că unitatea dispune de rezerve importante pentru economisirea în mai mare măsură a metalului prin introducerea și generalizarea unor tehnologii avansate.In timpul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu muncitorii din cele două întreprinderi, interesindu-se de modul cum acționează pentru Îndeplinirea la termen a sarcinilor de producție. Referindu-se la unele rămîneri în urmă înregistrate anul trecut in realizarea planurilor, secretarul general al partidului a subliniat că de rezultatele pe care le obține fiecare colectiv de muncă depinde realizarea programului energetic și prin aceasta succesele de ansamblu ale economiei noastre naționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a insistat ca în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii să fie discutate temeinic toate problemele care privesc buna desfășurare a proceselor de producție și să se ceară conducerilor întreprinderilor să le asigure toate condițiile pentru înde- ' plinirea în mod ritmic a planului, realizarea la timp a producției pentru export, îmbunătățirea calității produselor, creșterea eficienței economice a întregii activități productive.Conducerile ministerului. centralei industriale de profil, întreprinderilor vizitate au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde mulțumiri pentru noua vizită de lucru, pentru indicațiile date, subliniind că oamenii muncii din aceste mari și reprezentative unități ale industriei constructoare de utilaj greu nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor primite, a planului pe anul 1987 și pe întregul cincinal, pentru ridicarea întregii activități la noi cote de calitate și eficiență.Noua întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu făuritorii de bunuri materiale a pus pregnant în , -evidentă rolul hotăritor al secretarului general al partidului în orientarea economiei naționale spre o dezvoltare intensivă, la nivelul înaltelor exigente ale actualei etape, în mobilizarea și dinamizarea efortului creator al națiunii pentru propășirea multilaterală a patriei.îndemnurile însuflețitoare adresate de secretarul general al partidului, președintele Republicii, au găsit, ca de fiecare dată, un profund ecou în conștiința tuturor celor ce muncesc în aceste mari unități industriale, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a importantelor sarcini ce le revin. (Agerpres)

Se vor încheia lucrările noului câr- tier „Vitrometan", va spori capacitatea uzinei de apă,, ceea ce va duce la o" creștere a debitului pînă la 600 litri pe secundă.. Prin -consultarea largă a cetățenilor municipiu-, lui, a fost dezbătut și aprobat uri program vast de gospodărire și înfrumusețare ce va cuprinde un volum mare de lucrări, menite să mărească gradul de confort : modernizarea celor 4 intrări in oraș, plantarea a mii de arbori și arbuști ornamentali, amenajarea de parcuri sportive și de agrement, locuri de joacă pentru copii, în special in cartierele noi. (Ion Onuc Nemeș).
TELEORMAN : Bun venit 

în casă nouă !O urare tot mal des auzită în a- ceste zile în municipiul Alexandria și în orașul Roșiori de Vede, unde au fost date în folosință primele blocuri de locuințe din planul pe acest an. •— Noile blocuri — ne spune directorul întreprinderii antrepriză de construcții-montaj Teleorman, Ion Golgojan .— se încadrează armonios în peisajul arhitectonic al celor două așezări urbane, care in perioada ce a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au cunoscut impresionante transformări economico-sociale. în prezent, constructorii din toate brigăzile întreprinderii noastre și-au intensificat eforturile pentru a finaliza lucrările la alte 140 de apartamente aflate în stadii avansate de execuție. O atenție deosebită se acordă bunei organizări a muncii în spațiile pregătite din vreme pentru perioada de iarnă, promovării unor tehnologii moderne de construcție, încadrării stricte în normele de consum atît la materiale, cît și la energia electrică. Actuala zestre de locuințe a județului se va îmbogăți pînă la sfirșitul acestui an cu încă 1 200 de apartamente moderne și confortabile, care vor fi puse la dispoziția oamenilor muncii din Alexandria, Turnu' Măgurele, Roșiori de Vede, Videle, precum și din comunele Poeni, Purapi,. Orbească, Botoroaga. Băbăița. Drăgă- nești-Vlașca, Tătărăștii de Jos și altele. (Stan Ștefan).

(Oameni,zemniftcălU
.DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
BERLINUL ÎN ANUL JUBILIARZile de iarnă la Berlin. Cu zăpezi mari și geruri neobișnuite acestor locuri. Capitala R. D. Germane te intîmpină totuși cu căldură, cu ne- dezmințita-i ospitalitate. Vitregiile și capriciile naturii n-au putut afecta cu nimic startul berlinezilor în anul jubiliar. în 1987, Berlinul sărbătorește a 750-a aniversare a primei menționări documentare a orașului. Afișe festive, prezente încă de la sosirea pe aeroportul „Schonefeld", anunță programul multiplelor și variatelor manifestări ce vor marca, din ianuarie pînă la finele anului, istoricul eveniment din viața capitalei.Șapte secole și jumătate de istorie, de lupte și frămîntări sociale. Orașul este intim legat de istoria clasei muncitoare, de bătăliile, sacrificiile și aspirațiile sale. Lupte eroice, pline de jertfe și sacrificii supreme, cinstite cu venerație de berlinezi....Un prim popas Ia „Memorialul Ernst Thălmann", -inaugurat la 6 aprilie 1981 în „Karl-Liebknecht- ■Haus” — clădire păstrătoare de importante mărturii istorice. Aici s-a aflat, între 1926 și 1933, sediul Comitetului Central al P.C. din Germania. Aici și-a desfășurat, în aoei ani, E. Thâlmann cea mai mare parte a activității sale revoluționare. Documente fotografice, afișe, broșuri, diapozitive, prezentate în sălile memorialului, marchează momente semnificative, memorabile, din activitatea forțelor progresiste și revoluționare in deceniile ’20 și '30, ilustrează lupta lor împotriva ofensivei naziste. Ca oaspeți din România privim cu emoție vitrina unde, la loc de frunte, o pagină din „Scînteia" ilegală (pagina întîi în reproducerea foto) include un articol de solidaritate, de solidaritate a comuniștilor români cu tovarășii lor germani, în momentele de grea încercare generate de declanșarea terorii fasciste, de a- restarea, la 3 martie 1933, a Iul Ernst Thălmann, care avea să fie, 11 ani mai tîrziu, ucis mișelește în lagărul de la Buchenwald.,’,Lupta și jertfele lor n-au fo«t zadarnice. Testamentul lor politic a prins viață în primul stat al muncitorilor și țăranilor pe pămînt german — Republica Democrată Germană, întemeiată la 7 octombrie 1949“ — ne spune cercetătoarea dr. Katja Haberkorn, care ne-a condus prin sălile memorialului. „Cinstind tradițiile înaintate — adaugă ea la despărțire — cetățenii capitalei R.D.G. își îndreaptă, cu optimism, privirile spre viitor".'Cum se împletesc tradițiile revoluționare cu activitatea prezentă ? Prin munca și viața locuitorilor capitalei R.D.G. pentru care în anii noii orindui-ri s-a realizat în mal puțin de patru decenii de existență incomparabil mai mult decit s-a făcut de-a lungul secolelor de istorie a metropolei de pe Spree.O dovadă în acest sens este Intensa activitate de construcții. Capitala R.D.G- a devenit, mai ales in ultimii ani, un vast șantier de construcții și de reconstrucții. La Centrul de informare Berlin, din imensul turn al televiziunii, devenit simbol al capitalei, ni se prezintă un film. Pe muzica compozitorului Carl Maria von Weber din „Frei- schiitz", pe ecran se derulează secvențe filmate imediat după încetarea războiului, imagini luate din avion de militari britanici. Vestita alee „Unter den Linden" e numai ruine. Apoi regizorul trece la alte documente filmate. Apar pe ecran- miile de femei berlineze, care cu unelte simple, cu mistrii și găleți.
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INFORMEAZĂ :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES DIN 11 FEBRUARIE 1987FAZA IExtragerea I : 2 29. 40 4 43 17Extragerea a Il-a : 45 30 32 41 44 23 FAZA a Il-aExtragerea a IlI-a : 42 29 7 40 8Extragerea a IV-a : 4 20 31 15 41 FAZA a II l-aExtragerea a V-a : 39 22 29 4 17 9 31 20Extragerea a Vl-a : 21 32 45 44 3 38 2 43Fond total de ciștiguri : 2 122 060 lei. 

îmbrăcate sărăcăcios, au pornit să înlăture molozul și dărimăturile. au început de fapt opera de reconstrucție a Berlinului.Acum, la începutul anului jubiliar, „Unter den Linden" și-a do- bindit clădirile tradiționale reprezentative, reconstruite cu multă migală și fidelitate, alături de care au fost ridicate noi construcții moderne. imprimînd vestitului bulevard o înfățișare inconfundabilă. In imediata apropiere, în Piața A- cademiei, vestita „Schauspielhaus", opera prodigiosului arhitect și pictor Karl Friedrich Schinkel, complet reconstruită, a devenit, cu cele trei săli ale sale, un adevărat palat al concertelor. De o parte și de alta, cele două domuri — francez și german — vor completa, după reconstruirea lor completă, chiar in acest an, armonia arhitectonică a acestui centru muzical.Nu departe de locul care a constituit leagănul Berlinului, constructorii și arhitecții a,u ridicat, în, stilul original al vremii „Nikolai- viertel", un mic cartier, o adevărată bijuterie a capitalei R.D.G., cu
însemnări de călătorie 

din R. D. Germană 

INFORMAȚII• Moderna sală de. atletism din Bacău va găzdui in zilele de 14 și 15 februarie Campionatele republicane de atletism pe teren acoperit, care ■vor reprezenta un ultim criteriu de selecție pentru Campionatele europene de la Lieven (Franța). In fiecare zi sînt programate cite două reuniuni. Iată programul finalelor, ce se vor disputa (după-amiaza, de la orele 15) astfel : simbătă — 60 m garduri, săritura în lungime și ștafetă (la feminin) ; 60 m plat, săritura in înălțime, 1 500 m și ștafetă (la masculin) ; duminică — 200 m, 60 m plat. 800 m, 3 000 m și săritura in înălțime (feminin) ; 200 m, 60 m garduri, 3 000 m, lungime și 800 m (masculin).

vechii clădiri devenea loc de a- dunare pentru mișcarea muncitorească revoluționară.Dacă în centrul orașului ritmul construcțiilor nu se dezvăluie din- tr-o dată vizitatorului, el este vizibil și impresionant pe marile șantiere ale capitalei.„Marzahn" este considerat cel mai mare cartier de locuințe noi nu numai din capitală, ci din R.D.G. Este unul din cele mai „tinere" raioane ale Berlinului. Pînă in 1976, „Marzahn" păstra caracteristicile unui sat. La 1 mai 1953, 21 de țărani au înființat prima cooperativă agricolă de producție în perimetrul Berlinului. în septembrie 1977, au început primele săpături. Patru ani mai tîrziu, constructorii au predat primul lot de locuințe pentru 40 000 berlinezi. Acum, „Marzahn“-ul are 150 000 de locuitori. Școli, grădinițe, magazine și alte dotări edilitare dau așezării trăinicie și stabilitate ca intr-o veche vatră de conviețuire omenească. Un constructor imi spunea, cu un alt prilej, spre a înțelege mai bine dimensiunile „Marzahn"- ului, că acesta a depășit ca număr al populației orașul Schwerin, capitala regiunii cu același nume. Și asta în mai puțin de 10 ani. E dovada ritmului in care înaintează civilizația socialistă.Dar „Marzahn" are de pe acum concurenți serioși. „Berlin-Hohen- schonhausen" a devenit lâ rindul său al doilea raion nou al capitalei R.D.G. Piatra de temelie a fost pusă la 9 februarie 1984. In primii doi ani au fost construite 11 000 de apartamente. Tinerii locuitori dispun acum de școli și grădinițe, de terenuri și săli de sport. La sfîrși- tul anului 1986, 50 000 de berlinezi formau populația noului raion. Locuințele ce vor fi construite pînă in 1990 vor ridica populația cartierului la aproximativ 90 000 persoane. în ciuda proporțiilor noilor construcții, cartierul nu și-a pierdut vechile sale afinități cu mediul natural înconjurător. în jurul lacului Malchow se amenajează un parc de 112 hectare, considerat de edilii raionului un centru de atracție și pentru locuitorii din alte cartiere ale capitalei,„Ceea ce am realizat pînă acum — ne mărturisește Bruno Gering, implicat din primele zile în activitatea marilor șantiere de construcții ale Berlinului — a fost posibil datorită dezvoltării economiei noastre naționale, transformării sectorului de construcții într-o adevărată industrie, precum și prin ridicarea calificării celor ce lucrează în acest sector important. Succesele noastre sînt de fapt transpunerea cu fidelitate in viață a ho- tărîrilor și directivelor adoptate de P.S.U.G.".Pe șantierele capitalei R.D.G. sînt ocupați în prezent peste 60 000 de constructori. 40 000 sînt angajați ai întreprinderilor de construcții berlineze. 20 000 au venit, la chemarea P.S.U.G., din toate regiunile țării. Majoritatea sint tineri. Pe virfuri de schelă flutură drapelele albastre ale organizației de tineret —• F.D.J. E un semn distinct că obiectivul respectiv a fost încredințat brigăzilor de tineret. Tineri sau vîrstnici, constructori din întreaga țară participă la înălțarea noilor edificii sau lă reconstruirea vechilor clădiri din Berlin, dezvoltarea capitalei fiind realizată — cum e și firesc într-o societate socialistă, întemeiată pe muncă și întrajutorare — prin participarea energică a întregului popor.
Petre STANCESCU

SPORTIVEa treia ediție, au participat sportivi și sportive din 16 țări.A In continuarea turneului pe care-1 întreprinde în Brazilia, echipa de fotbal a R. P. Chineze a evoluat in compania unei combinate a cluburilor Fluminense și Bahla. Fotbaliștii brazilieni au obținut victoria cu scorul de 2—1 (0—1). Oaspeții au deschis scorul prin Ma Lin (min. 24), cele două goluri ale gazdelor fiind înscrise în repriza secundă de Paulo Junior. Reprezentativa chineză se află intr-un stagiu de pregătire de trei luni in Brazilia, in cursul căruia efectuează antrenamente sub conducerea unor tehnicieni din țara-gazdă și susține mal multe meciuri de verificare.
A Campionatul mondial de moto- ciclism pe gheață a programat la Leningrad ultimul concurs preliminar. în care victoria a revenit sovieticului Serghei Ivanov (28 puncte), urmat de coechipierii săi Igor Iakovlev. Valeri Perțev — (cu cite 27 puncte) și de suedezul Jan Fred- rikson (20 puncte). Primii nouă clasați s-au calificat pentru semifinalele competiției, ce se vor desfășura în stațiunea italiană Madonna di Campiglio.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERI)
• ADEVĂRATA FORMĂ A TER-

I

litul a înregistrat abateri de la traiectoria sa concepută ca perfect elipsoidală, apro- piindu-se și, respectiv, îndepărtindu-se de suprafața Terrei. Specialiștii consideră că in regiunile care prezintă un cimp de gravitație mai puternic, scoarța Pămintului
este mai groasă șl mai densă. In schimb, regiunile cu un cimp de gravitație mai slab indică prezența unei cruste cu o mai redusă acumulare de rocă. S-a ajuns astfel la concluzia că Terra prezintă o serie de „cocoașe" și de „scobituri", care reflectă modul cum variază intensitatea cimpului gravitațional de la o regiune la alta. O asemenea „cocoașă" deosebit de pronunțată a fost identificată în Islanda. Acolo, oglinda apelor este situată cu 65 de metri deasupra nivelului apelor din mijlocul Atlanticului.
• MICROBIOLOGIA IN SLUJ

BA ZOOTEHNIEI. Albuminele de origine vegetală, adică substanțele organice din grupul proteinelor, care intră în constituția celulelor vegetale, se deosebesc de proteinele animale, printre altele, în ce privește compoziția lor in aminoacizi. Așa se explică de ce poate fi valorificată în zootehnie doar parțial hrana vegetală administrată animalelor. In cazul în care se asigură insă în' nutrețuri aminoacizii de 

care acestea duc lipsă, crește considerabil gradul de valorificare a proteinelor vegetale. In unele situații, proteinele vegetale se pot transforma chiar complet in proteine animale.In acest sens, la Institutul central de microbiologie și terapie experimentală din Jena, R.D.G., a fost pusă la punct o eficientă metodă de „imbogățire" cu aminoacizi a hranei vegetale destinate animalelor. Experimentată cu succes în zootehnie, noua metodă va permite economisirea unor însemnate cantități de furaje. Cum se procedează 7 Ca „fabricante" a aminoaci- zilor necesari „îmbogățirii" furajelor se folosesc microorganisme. Introduse intr-un mediu de cultură, acestea sînt menținute timp de cîteva zile în cuve de fermentație, după care „rodul" muncii lor este fo.- losit ca prețios adaos în hrana animalelor.
• CHAMPOLLION ELECTRO

NIC. „Okrus" poate descifra pină și cel mai neciteț text scris de mină. Acest calculator, conceput de specialiști din Moscova, 

analizează semnele scrierii manuale, după orientarea fiecărei trăsături de condei. Datele astfel obținute sint transformate in semnale electrice, pe care calculatorul le prelucrează. Fiecare semn descifrat se afișează apoi pe ecran sub forma unei litere de tipar. In medie, viteza de descifrare este de numai o literă in trei secunde. Cercetătorii speră insă că performanțele următorului model „Okrus", aflat in fază avansată de realizare, vor fi mult mai ridicate.
• ARBORI „IN VITRO". De la un arbore de cauciuc la altul, producția de latex diferă foarte mult. Cauza o constituie variabilitatea genetică a plantei, ceea ce împiedică obținerea unor arbori cu randament constant de la o generație la alta. Nici una din metodele convenționale de înmulțire nu a dat rezultate satisfăcătoare în ce privește ameliorarea culturilor ■ de hevea. în schimb, foarte promițătoare se anunță a fi o nouă tehnică de cultură „in vitro", experimentată recent, în cadrul Centrului internațional de cerce- 

țări agronomice pentru dezvoltare. In ce constă această tehnică ? Se prelevează celule de pe peretele intern al seminței de hevea și se mențin intr-un mediu de cultură special. Se obțin astfel embrioane somatice care prezintă același patrimoniu genetic cu planta de sex feminin din care au rezultat semințele folosite ca sursă de celule. „Fiabilitatea acestei tehnici de formare a embrioanelor somatice și viabilitatea plantelor astfel obținute mai trebuie însă verificate, Înainte ca metoda să fie preluată pe scară largă", precizează revista „La Recherche".
• 60 000 DE CUVINTE PE 

ORĂ, aceasta. este viteza cu care traduce din engleză în japoneză, ori Invers, în funcție de nevoi, calculatorul intrat de curind in funcțiune la cunoscuta firmă niponă de automobile „Mazda". Firește că este vorba de texte tehnice. Vocabularul „traducătorului" automat cuprinde 240 000 de cuvinte., dintre care 180 000 sînt termeni tehnici. *

*
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Acțiuni și luări de poziție în favoarea !
i*opririi cursei înarmărilor, 

pentru dezarmare și pace
s-au înregistrat, în ultimele zile, noi, demonstrații l nn nnrfir'irtn/ vogi o -mii fi o norenrrn o rl o fii OTHO !In întreaga lume t 

antirăzboinice, la care au participat zeci de mii de persoane de diverse 
convingeri, reclamind unanim oprirea cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, in primul rind la dezarmare nucleară. Sint semnalate, de 
asemenea, noi proteste față de continuarea experiențelor nucleare, 
considerate, pe bună dreptate, un factor deosebit de agravant în viața 
internațională, o piedică majoră in sfera negocierilor de dezarmare.

Proiect de rezoluție în parlamentul grec 
asupra dezarmării nucleare

ATENA 11 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Andreas Pa- 
pandreu, luind cuvintul in cadrul 
dezbaterilor din parlament pe 
marginea unui proiect de rezoluție 
asupra dezarmării nucleare, a de
clarat că guvernele si parlamente
le tuturor țărilor trebuie să înțe
leagă gravitatea pericolului nu
clear, să adopte o atitudine fermă 
împotriva înarmărilor nucleare. El 
a subliniat, încă o dată, necesitatea 
ca toate statele să pună capăt ex
periențelor nucleare, condamnind, 
totodată, planurile administrației 
Reagan de militarizare a spațiului 
cosmic.

Premierul elen a cerut tuturor 
forțelor care luptă împotriva răz-

boiului si pentru apărarea păcii să 
sprijine Declarația comună adop
tată in 1984 de către șefii de stat 
sau de guvern ai sase țări neutre 
și nealiniate (Argentina, Grecia, 
India, Mexic, Tanzania și Suedia), ; 
care propune, in special, o înțele- ț 
gere cuprinzătoare privind înceta- i 
rea experiențelor nucleare. Proiec- ’ 
tul de rezoluție, prezentat în paria- l 
ment de 19 deputați aparținind ' P.C. din Grecia si PC. din Grecia 
(interior), cheamă la încetarea 
cursei înarmărilor, oprirea imedia
tă a experiențelor nucleare, inter
zicerea armelor chimice si 
perea imediată a dezarmării 
cleare totale.

Apel la soluționarea 
negociată a crizei 
centro-americaneCIUDAD DE GUATEMALA 11 (Agerpres). — Miniștrii de externe din țările Americii Centrale, „Grupului de la Contadora" și Pieței comune au lansat un apel statelor care au interese în regiune să contribuie efectiv la instaurarea unui climat favorabil încetării conflictelor și tensiunilor existente în zonă. în comunicatul final adoptat la încheierea celei de-a IlI-a reuniuni C.E.E. — America Centrală, desfășurată la Ciudad de Guatemala, se reafirmă convingerea că pacea nu poate fi dobîndită prin forță și că demersurile diplomatice ale „Grupului de la Contadora" și ale „Grupului de sprijin" constituie singura cale viabilă pentru ajungerea la o soluție pașnică și negociată a crizei centro-ame- ricane. Totodată, reprezentanții națiunilor centro-americane au evidențiat necesitatea urgentă a creării unui parlament regional, ai cărui membri să fie aleși prin „sufragiu universal direct", care să garanteze ampla participare a tuturor sectoarelor și să contribuie la consolidarea proceselor democratice din țările zonei.

întilnirea secretarilor cu probleme agrare 
ai comitetelor centrale ale partidelor frățești 

din țările membre ale C.A.E.R.
Primire la tovarășul Mihail Gorbaciov

ince-
nu-

Vii proteste împotriva continuării 
experiențelor atomice americane

BRUXELLES 11 (Agerpres). — 
Organizația obștească belgiană miș
carea flamandă „Medicii împotriva 
armelor nucleare" a condamnat ex
periența nucleară efectuată de Sta
tele Unite la poligonul din Nevada, 
tn cadrul unei conferințe de presă, 
organizată de membri ai acestei 
mișcări, s-a relevat că medicii și 
întregul personal medical din .Bel
gia protestează împotriva acestei 
acțiuni.

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
La Stockholm au avut loc convor
biri intre ministrul de externe sue
dez, Sten Andersson, si omologul 
său norvegian, Knut Frydenlund,

Au 
in-

aflat intr-o vizită în Suedia, 
fost abordate actuala situație 
ternațională, inclusiv relațiile din
tre Est și Vest, problema creării 
unei zone denuclearizate in nor
dul Europei, informează agenția 
T.A.S.S. Luind cuvintul la o confe
rință de presă, ministrul norvegian 
a relevat necesitatea 
în cadrul negocierilor 
ricane de la Geneva 
armele nucleare si
unui acord privind reducerea ar
melor nucleare. El s-a pronunțat în 
favoarea încheierii unui acord in
ternațional care să interzică expe
riențele nucleare.

unui progres 
sovieto-ame- 
cu privire la 
cosmice si a

Pentru crearea în Europa de zone libere de arme 
de distrugere în masă

BONN 11 (Agerpres). — La Bonn 
avut loc o intilnire a delegațiilor
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organizației „Tinerii Socialiști", din 
cadrul Partidului Social-Democrat, 
și Tineretului Liber German din 
R.D. Germană, care au examinat 
probleme privind viitorul pașnic al 
planetei. Reprezentanții celor două

organizații de tineret au afirmat 
necesitatea întreprinderii de ac- . 
țiuni concrete in vederea păcii si i 
asigurării securității internaționale. ’ 
Ei s-au pronunțat, de asemenea, ț 
pentru crearea in Europa a unor i 
zone libere de armele nucleare si * 
chimice. I

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 11 (Agerpres). — în urma luptelor care s-au desfășurat marți între milițiile organizației „Ama!" și combatanții palestinieni în zona taberelor de refugiați palestinieni Chatila și Bourj El Barajneh, din sudul Beirutului, două persoane și-au pierdut viața și 21 au fost rănite. Un purtător de cuvînt palestinian, citat de agenția E.F.E., a descris condițiile de viață din interiorul acestor tabere drept deplorabile. Un comunicat al Crucii Roșii Internaționale arată că autovehiculele cu ajutoare în alimente și medicamente sînt împiedicate să pătrundă în tabere, unde situația este deosebit de critică.Pe de altă parte, avioane militare israeliene au simulat atacuri aeriene asupra orașului Saida din sudul Libanului și a taberelor de refugiați palestinieni din apropiere. Surse de securitate libaneze au afirmat că trei ambarcațiuni militare neidentificate au fost semnalate în largul coastelor libaneze în zona Zahrani, la sud de Saida.DAMASC 11 (Agerpres). — La Damasc a avut loc o demonstrație de protest a femeilor palestiniene — dintr-o tabără de refugiați — împotriva continuării luptelor din zona taberelor din Liban. Potrivit agenției China Nouă, într-o declarație difuzată cu acest prilej se relevă că de la izbucnirea luptelor din septembrie anul trecut 350 de palestinieni au fost uciși, iar 1 250 răniți.
„Milioane de oameni de pe glob trăiesc 

într-o cruntă sărăcie"
Declarația secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — într-o declarație a secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, dată publicității la sediul din New York al Națiunilor Unite, se arată, între altele, că ar fi ricrăa- list să se vorbească despre realizarea drepturilor umane atîta vreme cit necesități fundamentale ale vieții cotidiene — cum ar fi un adăpost elementar — continuă să nu fie asigurate. Secretarul general al O.N.U. atrage atenția că in numeroase țări în curs de dezvoltare milioane de persoane trăiesc la periferia marilor orașe, fără a avea o locuință, menționînd însă că aceasta nu reprezintă numai o problemă a „lumii a treia". în context, el s-a referit la „imaginea mizeriei umane ce poate fi văzută zilnic în

cele mal bogate orașe ale lumii", arătînd, între altele, că numai în această iarnă „au murit de frig, în Europa occidentală, peste o sută de persoane fără locuință".în același timp — ă menționat Javier Perez de Cuellar — nu trebuie să se uite că milioane de familii continuă să trăiască într-o cruntă sărăcie. Sînt încă milioane de oameni în lume care în fiecare - zi sînt nevoi ți să se angajeze în bătălia fundamentală pentru supraviețuire. Circa 800 milioane de bărbați, femei și copii trăiesc într-o sărăcie absolută, iar 500 milioane dintre aceștia suferă de malnutriție cronică. în fiecare an, peste 15 milioane de copii continuă să moară de foame sau din pricina absenței unei' asistențe sanitare adecvate.

RABAT 11 (Agerpres). — Marocul a hotărît să acorde ajutor locuitorilor taberelor de refugiați palestinieni din Liban, s-a anunțat oficial la Rabat. Potrivit agențiilor E.F.E. și I.N.A., regele Hassan al II-lea a trimis în legătură cu aceasta mesaje președintelui libanez, Amin Gema- yel, și liderului mișcării „Amal", Na- bih Berri, ale cărei miliții mențin asediul împotriva taberelor de peste trei luni. Un avion civil marocan, precizează agențiile, va parașuta in tabere alimente și medicamente.

MOSCOVA — Trimisul Agerpres, M. Chebeleu, transmite : Secretarii cu probleme agrare ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R. au fost primiți miercuri de tovarășul M. S. Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. A participat tovarășul Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise tovarășului M. S. Gorbaciov un cordial salut prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului, pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S.Mulțumind, tovarășul M. S. Gorbaciov a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut, împreună cu cele mai bune urări de succes în construcția socialistă în România.
★Tovarășul Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. al P.C.R., s-a în- tilnit, miercuri, la Moscova, cu V. P. Nikonov, secretar al C.C. al P.C.U.S. Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb de informări cu privire la dezvoltarea sectoarelor agricol și alimentar din cele două țări. Totodată, au fost examinate căile și modalitățile de intensificare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice bilaterale.
★în zilele de 10—11 februarie a avut loc la Moscova o întîlnire a secretarilor cu probleme agrare ai comitetelor centrale ale partidelor frățești din țările membre ale C.A.E.R. In cadrul acesteia a fost examinată detaliat activitatea practică privind înfăptuirea hotărîrilor congreselor partidelor frățești și realizarea Programului complex al progresului tehnico-științific în domeniul agriculturii.La întîlnire au participat : din partea Partidului Comunist Bulgar — Vasil Țanov, secretar al C.C. ; din partea Partidului Comunist din Cehoslovacia — Frantisek Pitra, membru supleant al Prezidiului, secretar al C.C. ; din partea Partidului Comunist din Cuba — Julio Camacho Aguilera, membru al Biroului Politic al C.C., ambasadorul Republicii Cuba în U.R.S.S. ; din partea. Partidului Socialist Unit din Germania — Werner Felfe, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ; din partea Partidului Popular Revoluționar Mongol — Bugin Dejid, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ;

din partea Partidului Muncitoresc Unit Polonez — Zbigniew Michalek, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. ; din partea Partidului Comunist Român — Vasile Bărbulescu, secretar al C.C. ; din partea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar — Ferenc Havasi, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. ; din partea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice — V. P. Nikonov, secretar al C.C. ; din partea Partidului Comunist din Vietnam — Le Phuoc Tho, secretar al C.C.în cuvintul lor, reprezentanții partidelor frățești au subliniat locul deosebit al agriculturii în economiile naționale ale țărilor membre ale C.A.E.R. S-a arătat că dezvoltarea în continuare a tuturor ramurilor agriculturii, soluționarea cu succes a problemei alimentare, extinderea livrărilor reciproce de mărfuri sînt strîns legate de adîncirea colaborării pe multiple planuri între țările socialiste.în cursul schimburilor de păreri s-a evidențiat necesitatea de a se întreprinde măsuri practice și consecvente în vederea realizării programelor și acordurilor de lungă durată, a perfecționării mecanismului economic al colaborării în domeniul agriculturii. Pentru înfăptuirea acestor scopuri, se au în vedere asigurarea coordonării mai strînse a acțiunilor și unirea eforturilor în soluționarea sarcinilor majore ale dezvoltării agriculturii și ramurilor prelucrătoare, în interesul accelerării dezvoltării economico-sociale a țărilor socialiste și creșterii bunăstării popoarelor lor.Participanții Ia întîlnire au examinat căile folosirii eficiente a realizărilor biotehnologiei, ridicării nivelului bazei tehnico-materiale, specializării și cooperării în domeniul a- griculturii. Au fost examinate, de asemenea, posibilitățile dezvoltării formelor existente și folosirii de noi forme de colaborare, inclusiv organizarea de uniuni, întreprinderi și colective științifice comune.în cadrul întâlnirii a avut loc un fructuos schimb de experiență în domeniul muncii de partid, al creșterii eficienței planificării și conducerii agriculturii.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, în spiritul cordialității șl unității tovărășești.La lucrările întîlnirii au participat, de asemenea, activiști cu munci de răspundere ai comitetelor centrale ale partidelor frățești și ai organelor de stat din țările socialiste.Participanții la Întîlnire au vizitat complexul tehnico-științific „Biogen" și au avut convorbiri cu oameni de știință în domeniul biotehnologiei.
Proclamarea noii Constituții în Filipine

Reuniunea general - europeană 

întărirea securității - obiectivul maior 
al propunerilor României

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Shimon Peres, liderul Partidului Muncii din Israel și ministru de externe, a declarat în parlament că cei ce se opun organizării unei conferințe internaționale de pace privind Orientul Mijlociu obstruc- ționează procesul de pace în regiune, într-o etapă extrem de delicată — transmite agenția E.F.E. Primul ministru israelian, Yitzhak Șhamir, a afirmat, la rîndul lui, că Shimon Peres nu vorbește în numele guvernului, care nu a luat nici o decizie în acest sens.

MANILA 11 (Agerpres). — în cadrul unei festivități desfășurate la Manila, președintele Filipinelor, Corazon Aquino, a proclamat noua Constituție a țării, elaborată de o comisie constituțională și aprobată prin referendumul național din 2 februarie anul acesta. Actuala lege fundamentală înlocuiește constituția din 1973, Filipine fiind o repu

blică prezidențială în care Parlamentul bicameral este organul suprem al puterii legislative. Ea stipulează, între altele, neacceptarea de arme nucleare pe teritoriul național.în baza noii Constituții, Corazon Aquino își menține mandatul de președinte al statului pînă în 1992.
In favoarea încetării conflictului 

iraniano-irakianRIAD 11 (Agerpres).' — Arabia Saudită se pronunță pentru încetarea cit mai urgentă a conflictului iraniano-irakian, a declarat ministrul saudit al afacerilor externe, prințul Saud Al Faisal. într-un interviu acordat televiziunii austriece, el a arătat că în urma războiului cele

Renunțarea la manevrele militare - un imperativ al promovării 
încrederii si destinderii internaționale

două părți au pierdut deja peste un milion de vieți omenești, iar această cifră continuă să crească. Acțiunile militare, a evidențiat ministrul saudit, au o influență directă asupra economiei și securității altor state din regiune. Exprimîndu-și dorința de a se ajunge la instaurarea unor relații de bună vecinătate între Iran și Irak, Saud Al Faisal a cerut celor două state să pună capăt vărsării de singe.

Se poate aprecia că în actualele împrejurări internaționale, caracterizate printr-o deosebită gravitate, cerința cea mal stringentă o constituie oprirea cursei înarmărilor, reducerea încordării, creșterea încrederii intre state. întreprinderea unor eforturi susținute în această direcție de către toate statele reprezintă un imperativ pentru oprirea cursuluiatît de periculos al evenimentelor,pentru reducerea și îndepărtareariscurilor unor conflicte de natură să pericliteze pacea mondială. Acumularea continuă de armament, inclusiv nuclear, perpetuarea și chiar multiplicarea în diferite părți ale lumii a unor focare de încordare și ciocniri militare, manifestările frecvente ale politicii de forță și de amenințare cu forța constituie factori din ce în ce mai nocivi ai vieții internaționale, profund contrarii intereselor șl aspirațiilor de pace și conviețuire prietenească a tuturor națiunilor.Cu atît mal mult In asemenea condiții, se Impune ca fiecare stat să-și aducă propria contribuție Ia promovarea destinderii, apreciindu-se, pe bună dreptate, că numai într-un climat de încredere, numai prin reducerea suspiciunilor, se pot înregistra progrese reale în soluționarea marilor probleme ale actualității. Un aport însemnat în privința creșterii încrederii între state l-a constituit, după cum se știe, încheierea cu rezultate pozitive a Conferinței de la Stockholm, care a demonstrat, o dată în plus, că atunci cind se manifestă răspundere și se dă dovadă de voința politică necesară se pot înregistra succese, pot fl deschise căi concrete de acțiune constructivă. Și este cunoscut că una din ideile centrale ale Conferinței de la Stockholm, în jurul căreia s-au polarizat ample dezbateri, a fost aceea potrivit căreia creșterea încrederii între state presupune reducerea și îndepărtarea factorilor de tensiune, neliniște și risc din viața internațională — factori între care o mare pondere au manevrele militare.Acest lucru își găsește pe deplin motivarea, deoarece manevrele militare de mare amploare au reprezentat întotdeauna un factor deosebit de nociv pentru climatul politic

internațional, au dus și duc la sporirea neîncrederii și animozităților dintre state. Nu este greu de ințeles că manevrele militare de largă amploare — care sînt, într-un fel, „repetiții" practice ale unor acțiuni de război — nu pot să nu genereze suspiciuni și temeri, să nu declanșeze contramăsuri, reprezentînd elemente favorizante și chiar componente ale cursei înarmărilor, în cadrul lor tes- tindu-se noi tipuri de arme, perfecționări ale tehnicii de luptă și armamentelor.Iată doar cîteva considerente pentru care forțele iubitoare de pace de pretutindeni, popoarele lumii se pronunță pentru reducerea și încetarea manevrelor militare de anvergură și, mai ales, a celor întreprinse în scopuri vădite de intimidare, de demonstrații de forță, de amenințare la adresa altor state. în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a arătat nu o dată că este necesar „să se renunțe definitiv șl în fapte la politica războiului rece, la zăng&nitul de arme, la demonstrațiile de forță de felul manevrelor militare pe teritoriul sau la granițele altor state, la amenințări care nu fac decît să a- dincească neîncrederea și încordarea internațională".Or, în pofida cerințelor opiniei publice, în Atlanticul de Vest și in Marea Caraibilor au început la 9 februarie manevre militare ale unor țări membre ale N.A.T.O. sub numele de cod „Flotex ’87". La aceste manevre iau parte unități navale ale S.U.A., Marii Britanii, Canadei, R.F.G. și Olandei, inclusiv aparate ale aviației de coastă a Statelor Unite și unități amfibie — manevre avînd ca scop „o perfecționare a cooperării țăi-ilor N.A.T.O. în desfășurarea operațiunilor militare în a- ceastă regiune". Pe bună dreptate, aceste manevre au dat naștere unor proteste din partea țărilor din zonă, care le-au apreciat ca fiind contrare intereselor destinderii, păcii și colaborării internaționale. Desfășurarea manevrelor „Flotex" este cu atît mai ilogică cu cît statele participante sint, concomitent, reprezentate la negocieri, în jurul mesei unor tratative. cum sint cele de la Viena sau Geneva, avînd ca obiectiv convenirea de acorduri în problemele

creșterii încrederii și securității, realizării unor pași concreți pe calea reducerii și încetării cursei înarmărilor. Or, este oare logic ca declarațiile diplomaților la masa negocierilor să fie însoțite de bubuitul tunurilor la manevre? Sint oare a- cestea un factor favorizant, de promovare a destinderii ?La fel, în urmă cu cîteva zile, unități ale S.U.A. și Hondurasului au inițiat manevre militare comune in partea de vest a acestei țări din America Centrală, exercițiile incepînd cu îmbarcarea pe avioane, in S.U.A.. a sute de soldați și piese de artilerie „cu o destinație necunoscută" și „pentru o misiune secretă" ; iar pentru ca „secretul" să fie și mai străveziu, s-a anunțat că la manevre vor lua parte batalioane ale diviziei aeropurtate 82, care, în octombrie 1983, a participat la invadarea Grenadei... Nu este greu de ințeles că în același sens se înscriu și manevrele denumite „Candela ’87", ce se desfășoară în apropierea frontierei cu Costa Rica. Este cum nu se poate mai clar faptul că aceste manevre au caracterul unei vizibile amenințări la adresa unor state independente din zonă, ele des- fășurîndu-se tocmai în momentul în care au fost relansate eforturile de către „Grupul de la Contadora" în vederea găsirii unei soluții negociate pentru situația conflictuală din a- ceastă parte a lumii.în același timp, reține atenția că la 19 februarie urmează să înceapă manevre militare comune de mare amploare pe teritoriul Coreei de Sud — „Team Spirit ’87“ — cu participarea a peste 200 000 de militari americani și sud-coreeni ; este vorba de o largă desfășurare de forțe în cadrul căreia vor fi transportate pe calea aerului efective de la alte baze ele S.U.A. din Asia, vor fi deplasate nave de război și avioane de luptă cu armamente din cele mai sofisticate, inclusiv arme nucleare. Seria de manevre militare denumite „Team Spirit", inaugurată în 1976, a dobîn- dit an de an un caracter tot mai agresiv și mai provocator, în ansamblul exercițiilor introduclndu-se chiar și simularea unui război cu nordul țării, respectiv cu R.P.D. Coreeană.Nu încape nici o îndoială că manevrele „Team Spirit ’87“ constituie o

încălcare a prevederilor armistițiului din Coreea, conducind în mod inevitabil la amplificarea stării de tensiune, la crearea de noi obstacole în calea instaurării păcii și reunifi- cării pașnice a Coreei. în același timp, nu se poate considera drept lipsit de legătură sau o simplă coincidență faptul că aceste manevre, de o asemenea amploare, au fost organizate tocmai în condițiile în care, promovînd cu consecvență o politică constructivă, care pornește de la interesele supreme ale națiunii coreene, R.P.D. Coreeană a elaborat o nouă inițiativă referitoare la transformarea Peninsulei Coreea într-o zonă a păcii, liberă de arme și baze nucleare și a avansat noi propuneri de convorbiri la nivel înalt între cele două părți ale Coreei. Se poate pune, de aceea, întrebarea : căror interese răspund asemenea manifestări de forță cum sînt manevrele „Team Spirit ’87“ ? Evident, ele contravin dezideratelor majore ale coreenilor, cauzei generale a păcii, dezarmării și înțelegerii internaționale, duc la creșterea Încordării și tensiunii din zonă, creează serioase riscuri și accentuează pericolul de război.Așa. cum au demonstrat nu o dată evenimentele vieții internaționale, așa cum a subliniat în repetate rîn- duri România socialistă, găsirea de soluții reciproc acceptabile în problemele și litigiile internaționale, in primul rind în cele legate de întărirea .securității și păcii, nu se poate realiza in condiții de tensiune și presiuni militare, de zăngănit de arme. Mai ales în asemenea împrejurări, orice manevre militare și cu atît mai mult cele desfășurate în apropierea granițelor altor state sau cu scopuri evidente de amenințări sau provocare nu pot decît să complice și să agraveze stările de lucruri, să creeze riscuri din cele mai serioase. Este evident că renunțarea la asemenea practici ar facilita întărirea încrede1- rii dintre state, ar contribui la crearea climatului necesar rezolvării diferendelor și chestiunilor litigioase, la Însănătoșirea întregii vieți internaționale, în concordanță cu interesele cauzei păcii și ale absolut tuturor popoarelor.
V. ALEXANDRESCU

BENIN : Eforturi în direcția 
dezvoltării 

economico-socialeCOTONOU IU (Agerpres). — Adunarea Națională Revoluționară (parlamentul) din Benin a început lucrările unei noi sesiuni la Cotonou, in cadrul căreia vor fi discutate proiectul bugetului de stat și programul național pentru producție șl investiții pe 1987. Luînd cuvintul, Mathieu Kerekou, președinte al C.C. al Partidului Revoluției Populare, președintele țării, a subliniat că Beninul se confruntă cu numeroase dificultăți generate de scăderea prețurilor pe piața internațională la produsele pe care le exportă și, în același timp, de creșterea prețurilor la produsele importate.

Procesul de înfăptuire a securității și colaborării europene sau, pe scurt, C.S.C.E., propunerile înregistrate la actuala reuniune de la Viena, dezbaterile din ședințele plenare, ca și din grupul de lucru special constituit videază continuarea eforturilor pentru dezvoltarea măsurilor — deocamdată simbolice — adoptate pe linia creșterii încrederii între statele participante, completarea lor cu măsuri efective de dezarmare.Propunerile prezentate în urmă cu cîteva zile de România, pe baza orientărilor principiale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a mandatului încredințat delegației țării noastre, se înscriu pe linia unei contribuții concrete, constructive.Prima dintre aceste propuneri se referă la organizarea unei conferințe de dezarmare convențională în Europa. Este o realitate, pe care țara noastră a pus-o din nou în evidentă la reuniunea de la Viena, că în Europa sint concentrate cele mai mari cantități de arme, că în desfășurarea cursei înarmărilor sînt implicate, în primul rînd, state din cele două alianțe militare. aflate față în față de-a lungul unei linii ce separă în mod artificial continentul european. Or, în condițiile progresului tehnico-științific atît de rapid, perfecționările continue aduse armamentelor așa-zis clasice le-a apropiat tot mai mult, ca forță de distrugere, de armele nucleare și alte arme de nimicire în masă. Este pe deplin explicabilă de aceea preocuparea popoarelor continentului față de acumularea în regiunea noastră geografică a unor imense arsenale de asemenea arme, care, alături de armele nucleare, constituie o gravă a- menințare atît pentru Europa, cît șl pentru întreaga omenire.Pornind tocmai de la o asemenea realitate, țara noastră consideră de cea mai mare actualitate organizarea unei conferințe de dezarmare convențională. Ideea unor negocieri în problemele dezarmării convenționale este larg împărtășită în cadrul reuniunii de la Viena. Ea a fost evocată în numeroase din cuvîntările miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante, în deschiderea lucrărilor, și a fost reluată în dezbaterile ulterioare. Se știe că statele participante la Tratatul de la Varșovia au adoptat în această privință o Declarație-apel, pronunțîndu-se pentru reducerea cu 25 la sută pînă în 1990 a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare din Europa. La rîndul lor. țările membre ale a- lianței nord-atlantice, în cadrul sesiunii ministeriale de la Bruxelles, de la sfîrșitul anului trecut, și-au declarat intenția de a iniția negocieri cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia asupra reducerii armamentului convențional în întreaga Europă, de Ia Atlantic la Urali.Indiferent de deosebirile de păreri existente cu privire la conținutul celor două propuneri, de interpretările date de o parte sau alta, este e- vident că există și puncte de convergență. Ceea ce a reținut atenția aici, în rindurile participanților, ale presei, este faptul că România propune ca negocierile să aibă ca bază ambele. propuneri — ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia și cele ale țărilor membre ale N.A.T.O.în ce privește participanții la a- ceste negocieri, țara noastră consideră că toate cele 35 de state implicate în procesul de edificare a securității europene trebuie să-și a- ducă contribuția, în condiții de deplină egalitate, la lucrările conferinței.Situația existentă în Europa, ca urmare tocmai a ritmului galopant al înarmărilor, impune acțiuni concrete neîntîrziate. De aceea, țara noastră propune ca, pînă la realizarea unui acord general-european în ce privește dezarmarea convențională, fiecare stat participant să treacă, in mod unilateral, la reducerea cu cel puțin 5 la sută a armamentelor, a efectivelor și cheltuielilor militare. Propunere întărită moral de actul de înaltă răspundere asumat la sfîrșitul anului trecut, România fiind prima tară din cele două alianțe militare care a procedat la o reducere cu 5 la sută a armamentelor și efectivelor sale, precum și cu aproximativ 10 la sută a cheltuielilor militare.Securitatea în Europa este inseparabil legată de înlăturarea celei mai teribile dintre amenințări — cea nucleară. De aceea, dezbaterile asupra viitorului Europei nu pot ocoli problema eliminării armelor nucleare.

Corespondență 
din Viena

în număr din ce In ce mal mare pe continent. Reuniunea general-euro- peană de la Viena poate avea un rol important în realizarea acestui o- biectiv. România propune, în acest scop, constituirea unui comitet al țărilor europene care să participe și să conlucreze cu țările posesoare de arme nucleare. în primul rînd cu UlR.S.S. și S.U.A., în vederea încheierii. fără întîrziere, a unul acord asupra retragerii. încă in acest an, a rachetelor cu rază mtedie de acțiune amplasate pe continentul european, pentru eliminarea tuturor armelor și bazelor nucleare din regiunea noastră geografică.Desigur, problema armelor nucleare are implicații la scară planetară, Lucrările reuniunii de la Viena nu se desfășoară într-un turn de fildeș, izolat de restul lumii. Un fapt de o asemenea gravitate cum a fost noua experiență nucleară efectuată de Statele Unite ale Americii. care deschide calea unei noi curse a înarmărilor nucleare, nu poate fi ignorat, el fiind în totală contradicție cu voința popoarelor de pretutindeni. Apare, de aceea, de o deosebită actualitate propunerea țării noastre ca reuniunea de la Viena să adreseze un apel tuturor statelor posesoare de arme nucleare. în primul rînd S.U.A. și U.R.S.S., pentru încetarea experiențelor nucleare. Țara noastră, așa cum s-a anunțat, a propus ca reuniunea să se pronunțe pentru organizarea unei conferințe internaționale speciale privind interzicerea experiențelor nucleare. Tot astfel, ea se pronunță pentru încetarea oricăror acțiuni vi- zînd extinderea înarmărilor în Cosmos. Pe a- ceastă linie se înscrie și propunerea privind organizarea unei conferințe Internaționale privind nemilitarizarea spațiului cosmic și folosirea acestuia exclusiv în scopuri pașnice.Atît în cadrul dezbaterilor generale. cît și în această etapă, a prezentării de propuneri, a fost evidențiată ideea. reafirmată de țara noastră. că realizarea în Balcani, în centrul și nordul Europei de zone ale păcii și bunei vecinătăți, fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, ar reprezenta o contribuție importantă la întărirea Securității pe continent. în propunerile prezentate se întîlnesc puncte comune. îndeosebi în ce privește necesitatea ca reuniunea de la Viena să-și exprime sprijinul pentru crearea unor astfel de zone In diferite părți ale Europei.în cursul lucrărilor reuniunii s-au făcut și se fac dese referiri la Conferința de la Stockholm, încheiată, cum se știe, prin acordul statelor participante asupra unui șir de măsuri menite să contribuie la creșterea încrederii pe continent. Opiniile exprimate de un mare număr de delegații converg în sensul că măsurile adoptate la Stockholm trebuie dezvoltate. Țara noastră subliniază, în acest sens, că pentru reducerea tensiunii și creșterea încrederii pe continent se impune adoptarea, în continuare, a unor măsuri, între care: interzicerea demonstrațiilor de forță și manevrelor de anvergură. îndeosebi a celor multinaționale. în a- propierea frontierelor altor state ; limitarea activităților militare ale celor două alianțe ; desființarea bazelor militare străine și retragerea trupelor aflate pe teritoriul altor țări ; stabilirea la linia de contact dintre cele două alianțe militare a unui culoar cit mai larg, liber de arme de distrugere în masă. In a- celași timp, țara noastră consideră necesar să se creeze, de-a lungul frontierelor dintre toate statele, zone de 100—150 km In care să fie strict limitată amplasarea de forțe armate și armamente.Firește, procesul care începe, cel al examinării tuturor propunerilor acumulate la actuala rundă a reuniunii, este un proces complex și dificil. care presupune identificarea punctelor comune, armonizarea pozițiilor pentru a se ajunge la consensul celor 35 de state participante. Aceasta impune cu atît mai mult abandonarea cărărilor mărginașe pe care s-au angajat delegațiile unor țări, din considerente străine spiritului reuniunii, orientarea In mai mare măsură decît pînă acum spre problemele esențiale ale securității europene.- Este ceea ce așteaptă cercurile largi ale opiniei publice de pe continent, care privesc spre . forumul de Ia Viena cu îndreptățite speranțe ca lucrările sale să se finalizeze cu măsuri concrete, care să garanteze pacea și securitatea în Europa și in întreaga lume..
Dumitru ȚINU

ILE DE PRESA 
e scurt

PREZIDIUL C.C. AL U.C.I. a examinat probleme privind înfăptuirea strategiei unitare de dezvoltare tehnologică a țării și programul de măsuri pentru sprijinirea dezvoltării științei și tehnologiei. După cum transmite agenția Ta- niug,' cu acest prilej s-a subliniat importanța reducerii dependenței țării față de importul de tehnică și tehnologie străine, a stimulării propriei dezvoltări tehnico-științifice, ca și importanța colaborării internaționale pe acest plan, bazată pe proiecte concrete și echitate.REUNIUNE. La Casablanca a avut loc o reuniune a C.C. al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc. Participanții. au examinat aspecte ale actualei situații internaționale și au cerut tuturor popoarelor să intensifice lupta pentru menținerea păcii în lume și pentru oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a înarmărilor nucleare — relevă agenția T.A.S.S., citind ziarul „Al Bayane".ANIVERSARE. La Teheran și tn alte orașe ifaniene au fost orga

nizate, miercuri, adunări și mitinguri de masă pentru marcarea celei de-a opta aniversări a victoriei revoluției islamice, transmite agenția Taniug.ZBORUL COSMONAUȚILOR SOVIETICI Iuri Romanenko și Aleksandr Laveikin la bordul stației orbitale „MIR" continuă, relatează agenția T.A.S.S. Ei au început descărcarea navei cosmice de transport „Progress-27“ și repun in funcțiune diferite aparate de la bordul stației. La 11 februarie, cu ajutorul motorului navei de transport, a fost corectată traiectoria de zbor a complexului orbital.MESAJ. Ministrul de externe al R.D. Afganistan, Abdul Wakil, a adresat un mesaj de protest secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în legătură cu doborîrea, luni, de către un grup de mercenari, a unui avion de pasageri de tipul „AN-26", care decola de pe aeroportul orașului afgan Host. Acest act — se arată în mesaj — constituie o violare a normelor internaționale, în scopul continuării războiului și agravării tensiunii din jurul Afganistanului.

LA TEATRUL MARE DIN MOSCOVA a fost organizată marți o I seară închinată lui Aleksandr Pușkin, cu prilejul marcării a 150 |de ani de Ia moartea poetului. Au participat Mihail Gorbaciov. secretar general al C.C. al P.C.U.S., alți . conducători sovietici — informează agenția T.A.S.S, ILA PALERMO, centrul admlnis- I trativ al Siciliei, a avut loc un | mare miting în cadrul căruia participanții au cerut guvernului ita- .lian să întreprindă măsuri pentru combaterea crimei organizate, în ■specia! a activităților Mafiei. Au luat parte mii de muncitori, stu- denți și elevi, cadre didactice, oa- | meni de cultură, activiști pe tărim obștesc. Vorbitorii Ia miting au ■ arătat că, în ciuda arestării în ultimii ani a unor conducători ai 1 Mafiei, această organizație a reușit să se refacă și continuă să desfășoare activități criminale care | periclitează grav ordinea și securitatea publică, |INTERZICEREA FUMATULUI. ' în S.U.A. a intrat tn vigoare un . decret prin care se interzice fumatul în cele 6 800 de clădiri admi- * nistrative oficiale. Noile regiemen- , țări interzic fumatul în birouri, săli de ședințe, lifturi, în săli de ' așteptare, în biblioteci și clădiri . medicale. Ele se aplică atît vizitatorilor, cît și celor aproximativ ■ 890 000 de angajați guvernamentali.
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