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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, vineri, 10 martie, pe Niko Gjyzari, președintele Comisiei de Stat a Planificării din Republica Populară Socialistă Albania.Oaspetele a adresat calde mulțumiri pentru primire și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Prezidiului A- dunării Populare a Republicii Populare Socialiste Albania, Ramiz Alia, cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român succes în realizarea obiectivelor pe care și le-a propus mulul.Tovarășul mulțumit șipreședintelui Prezidiului
in construcția socialis-

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.
Nicolae Ceaușescu a a adresat, la rîndul său, Adunării

Populare a R.P.S. Albania un salut și cele mai bune urări, iar poporului albanez succes pe calea dezvoltării socialiste independente.în timpul întrevederii au fost e- vocate relațiile de colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă între România și Albania, subliniin- du-se posibilitățile largi care există pentru dezvoltarea lor în continuare. în acest cadru, s-a relevat că potențialul economic in continuă creștere al celor două țări oferă condiții pentru extinderea și mai . puternică a conlucrării româno-alba- neze și. îndeosebi, a schimburilor comerciale. a cooperării in producție și în domeniui tehnico-științific.A fost exprimată convingerea că dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor bilaterale corespunde aspi-

rațiilor de progres și bunăstare ale popoarelor român și albanez, este in interesul cauzei păcii și înțelegerii în lume.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale vieții politice internaționale. o atenție deosebită fiind acordată problemelor din Balcani și Europa. în acest cadru, s-a relevat necesitatea dezvoltării și întăririi colaborării între toate țările din Balcani și transformarea acestei regiuni intr-o zonă fără arme nucleare și chimice, fără baze militare străine, o zonă a cooperării pașnice și a bunei vecinătăți.La primire a participat Radu Bălan, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost de față Zoi Toska, ambasadorul R.P.S. Albania la București.

TEHNOLOGIILE MODERNE
extinse și generalizate in economie!

La recenta consfătuire de lucru pe probleme economice de Ia C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, a subliniat, din nou, cerința respectării stricte a normelor de con
sum, concomitent cu economisirea severă a resurselor materiale și 
energetice, in acest scop, o direcție de acțiune ce trebuie mai mult 
avută in vedere este extinderea și generalizarea tehnologiilor noi, de 
mare eficiență și economicitate. Ce acțiuhi practice se pot iniția în 
acest sens ? lată concret experiența acumulată de două unități in
dustriale : întreprinderea „Electrocentrale” Oradea și întreprinderea 
utilaj și piese de schimb Suceava.

de

La întreprinderea „Electrocentrale"-Oradea

O soluție de larg interes 
pentru energeticieni

subiectul azi.constituie noastre deDe unde s-a pornit ? investigației a

Nouă și strălucită expresie a politicii
profund umaniste a României,

Lucru îndeobște cunoscut, termocentralele pe cărbune se numără printre marii consumatori de păcură. Iată de ce căutarea celor mai eficiente soluții pentru reducerea la minimum și chiar eliminarea consumului de combustibil lichid se ' constituie de la sine ca o prioritate.Experiența energeticieniilor de Ia întreprinderea „Etectrocentrale" O- radea confirmă convingător acesț lucru. Argumente ? Comparativ cu anul 1980, consumul de păcură a scăzut în prezent cu aproape 45 la sută, fără a influența negativ producția. Dimpotrivă, asigurîndu-se valorificarea superioară a disponibilităților grupurilor energetice (83

la sută în 1988), întărindu-se asistența tehnică pe întregul flux șl în toate schimburile, diminuind astfel opririle aocidentale, întreprinderea orădeană s-a situat an de an printre fruntași în întrecerea socialistă. Este elocvent și faptul că unitatea a realizat în anul 1988 o producție de energie dublă în raport cu ponderea , pe care o . deține în puterea instalată a termocentralelor pe cărbune.Hotăritoare In acțiunea de reducere ă consumurilor s-au dovedit a fi tehnologiile noi, de mare randament. Astfel, la termocentrala din Oradea se află în exploatare trei cazane care funcționează constant fără adaos de păcură, aspect care

ruirea profesională s-au dovedit _ fi principalele „materii prime". în esență, s-a avut in vedere modernizarea sistemelor de preparare și ardere a prafului de cărbune, in sensul creșterii debitului de cărbune măcinat și asigurării stabilității arderii în absenta suportului de hidrocarburi. în cazul cazanului de 400 tone abur pe oră. de exemplu, soluția aplicată a constat in redimen- sionarea rotorului morii-ventilator, introducerea schemei de insuflare cu concentrator centrifugal de cărbune praf in două. trepte, coroborată cu modificarea corespunzătoare a arzătoarelor.Eficienta noii soluții tehnice ? Cit se poate de evidentă. Măsurători e- xacte atestă creșterea debitului pe cazan și moară-ventllator cu circa 20 la sută. Și. ceea ce este mai important, la fiecare din cele două cazane de 165 tone abur pe oră se e- conomisesc anual șapte-opt mii tone păcură, cantitate la care se vor a- dăuga și economiile realizate la cazanul de 400 tone de abur pe oră, unde lucrările de modernizare au fost finalizate de curînd. Mai mult, însumată, economia de păcură realizată din 1980 încoace echivalează cu necesarul unității pe circa doi ani. Nu intimplător. întreprinderea orădeană înregistrează cel mai mic adaos de păcură pentru producerea energiei electrice dintre toate uni-

, De unde s-a pornit? „Spiritul de buni gospodari ne 'cerea să acțio- • năm susținut pentru reducerea consumului propriu tehnologic — ne-a, spus ing. Sorin Ungur, directorul întreprinderii. Problema nu era însă atît de simplă. Cărbunele inferior pe care-1 utilizăm noi are de regulă umiditate ridicată și un conținut mare de cenușă. Toate acestea îngreunează arderea, impunînd adaos de păcură pentru pornire si ca suport pentru stabilizarea flăcării. Soluțiile tehnologice: experimentate au urmărit cu prioritate tocmai separarea din praful de cărbune care se introduce în cazan a prafului uscat, care arde mai bine și mâi stabil. Această operație este asigurată a- ‘ cum prin utilizarea unui concentrator centrifugal. Se înțelege, cred, că , experimentarea a parcurs mai multe etape. Am avut si avem însă o colaborare strinsă cu specialiștii de la Institutul de cercetări și modernizări energetice București. Proiectele elaborate trebuiau adaptate la fiecare cazan. în funcție de puterea lui, de caracteristicile morilor-ven- tilator și a arzătoarelor propriu-zise. Nici efortul colectivului n-a fost mai prejos, materializîndu-se între alte- ■ le în realizarea unor inovații, cum ar fi cea referitoare la modificarea rotorului Ia morile-ventilator, în scopul măririi debitului de cărbune măcinat".Au fost făcute, deci, eforturi stăruitoare, în care colaborarea fruC- ------------------ ;--------------------tuoasă, cutezanța, competenta și dă- (Continuare în pag. a 11-a)

Joan LAZA
corespondentul „Scînteii"

însămințările
de cea mai bună calitate!

în ritm mai intens,

• Au fost însămințate 56 la sută din 
suprafețele prevăzute pentru prima urgență

• Unitățile agricole din numeroase 
județe, precum și cele din sectorul agricol 
Ilfov au încheiat semănatul culturilor 
timpurii de legume

@ în vederea încadrării semănatului 
în limitele timpului optim, să fie realizate 
vitezele de lucru prevăzute

• Pentru o calitate superioară a Iu 
crărilor, să se asigure pretutindeni pre 
zența în cîmp a specialiștilor și a cadre 
lor de conducere din unitățiînsămințările și celelalte lucrări agricole de primăvară se desfășoară din plin în majoritatea județelor țării. Pe fondul pregătirilor temeinice făcute din timp — repararea utilajelor si asigurarea , semințelor necesare — organizarea bună a muncii a permis folosirea intensă a timpului favorabil din această primăvară timpurie. Dovadă sînt rezultatele obținute pînă acum la pregătirea terenului si semănat. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă in seara zilei de 9 martie au fost în- sămințate 56 la sută din suprafețele destinate culturilor din prima urgentă, cele mai bune rezultate fiind obținute în unitățile agricole din sectorul agricol Ilfov, unde această lucrare s-a încheiat, și din județele Suceava, Constanța. Vîl- cea. Buzău. Dîmbovița. Prahova și Cluj.Realizările obținute pină acute sînt, fără îndoială, bune, dar avind în vedere că lucrările în cîmp au început chiar de la mijlocul lunii februarie se poate aprecia că ritmurile inregistrate în unele județe — Ialomița. Arad. Teleorman. Timiș, Galați. Iași, Bihor — nu sînt la nivelul posibilităților.încadrarea însămințărilor și a celorlalte lucrări agricole în limitele timpului optim presupune ca în fiecare unitate agricolă, in fiecare județ să fie realizate vitezele zilnice de lucru prevăzute in programele de desfășurare aniei agricole de primăvară. De aici decurge răspunderea ce revine cadrelor de conducere si specialiștilor din unitățile agricole pentru buna funcționare și folosirea cu randamente superioare a tractoarelor și utilajelor agricole, lucrîndu-se intens. din zori și pînă seara, la semănat. iar noaptea la pregătirea terenului. Datorită evoluției timpului in această primăvară, condițiile de lucru diferă de la o zonă la alta și chiar de la o solă la alta in cadrul aceleiași unități agricole. A- ceasta obligă pe specialiști să ^identifice suprafețele care pot fi

campa-

lucrate cu prioritate, pentru a putea grăbi semănatul. Nu trebuie trecut cu vederea că de pe acum urgențele se suprapun, în actualitate fiind și însămințarea sfeclei de zahăr, iar apoi a florii-soarelui. Primăvara, o zi cîștigată la semănat contează foarte mult pentru recoltă, după cum o zi pierdută influențează negativ nivelul acesteia. însămințarea mai timpurie a culturilor de primăvară, fapt bine cunoscut de altfel, asigură o germinare rapidă și uniformă, precum și dezvoltarea normală a plantelor, asigurîndu-se astfel densitățile de plante prevăzute la unitatea de suprafață si premise sigure pentru obținerea de recolte superioare.Concomitent cu măsurile avînd ca scop respectarea riguroasă a reglementărilor legale privind încadrarea insămînțărilor in termenele stabilite, o atenție aparte este necesar să fie acordată calității lucrărilor. Sint cerințe, in general, cunoscute : pregătirea în cele mai bune condiții a patului germinativ, incorporarea seminței la adin- cimea prevăzută — sarcini de care răspund deopotrivă atît mecanizatorii. cit și specialiștii din unități, în mod deosebit în această primăvară. cînd datorită precipitațiilor reduse din cursul iernii solul nu a acumulat o rezervă suficientă de apă, se impune ca specialiștii din unități să adapteze, cu competentă și răspundere, tehnologiile de lucru la situațiile locale concrete, scopul urmărit fiind menținerea umidității în sol și asigurarea celor mai bune condiții de răsărire si dezvoltare a culturilor insămîn- țate.Organele și organizațiile de partid, consiliile populare, conducerile unităților agricole au datoria ca. o dată cu mobilizarea mecanizatorilor și a celorlalți oameni ai muncii din agricultură la grăbirea semănatului, să desfășoare o permanentă activitate politico- educativă pentru a întări răspunderea tuturor față de calitatea lucrărilor agricole de primăvară.

a președintelui Nicolae Ceaușescu
După încheierea 'reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor europene. S.U.A. și Canadei, care au expus pozițiile de principiu ale statelor lor. la Viena a început procesul propriu-zis al negocierilor asupra forțelor armate convenționale din Europa și pentpu adoptarea de noi măsuri de încredere și securitate pe continent, problematică de vitală însemnătate în ce privește destinele " ' apopoarelor din această regiune lumii.Tara tuează tală ca sale externe, și-a adus, și de a- ceastă dată, din plin contribuția, alături de alte state participante, la formularea unor poziții și propuneri de măsuri concrete care să asigure succesul tratativelor. Partioipanții la reuniune, ca și opinia publică, au primit cu deosebit interes CONSIDERENTELE ȘI PROPUNERILE ROMÂNIEI, ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND PROBLEMELE DEZARMĂRII, ÎNCREDERII ȘI SECURITĂȚII PE CONTINENTUL EUROPEAN. Ilustrind înalta răspundere a partidului și statului nostru față de soarta păcii pe continent, propunerile și considerentele prezentate a- testă. o dată în plus, consecventa cu care România acționează pentru asigurarea in Europa a unei atmosferă propice muncii pașnice șl conlucrării între toate popoarele continentului. încă o dată se adeverește, astfel, rolul hotăritor care revine în elaborarea programelor românești în problemele dezarmării și securității, a întregii politici externe a țării noastre, președintelui Nicolae Ceaușescu, ale cărui multiple demersuri, inițiative și propuneri menite să deschidă calea e- liberării omenirii de primejdia războiului i-au adus, pe drept cuvînt, renumele de „erou al păcii".Sub impulsul hotăritor al președintelui său. România, ca țară europeană care a cunoscut direct tragedia celor două războaie mondiale. ,a acordat și acordă o importantă primordială înfăptuirii dezarmării pe continentul nostru, leagăn al unor strălucite civilizații, dar. în a- celași timp, și zonă de maximă concentrare a unor armamente de toate felurile, inclusiv nucleare.Susținind necesitatea unor acțiuni hotărîte in direcția păcii x și destinderii pe continent, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Considerăm că este necesar să facem totul ca, in Europa, să se înfăptuiască noi măsuri de dezarmare, de încredere, de colaborare, pentru realizarea unei Europe unite, a tuturor națiunilor, fără deosebire de orinduire socială, pornind de la respectul dreptului fiecărui popor european de a-și alege orinduirca pe care o dorește".Evoluțiile din viata internațională au venit să confirme cit de în- ' dreiptătit este avertismentul pre-

noastră, care a situat și dezarmarea generală și obiectiv esențial al- politiciisi- to-

un nume si un renume
pentru făuritorii săiAtacăm" drumul de munte — drum de șantier, pe care nu se aventurează oricine, avindu-1 la volanul robustului autoturism de teren pe subinginerul Gheorghe Paulovici, șofer cu... facultate, unul din așii volanului și, în egală măsură, „doctor de mașini", neîntrecut mecanic auto, în special cînd este vorba de ARO........Pilot de încercări"— aceasta ii este meseria. De douăzeci de ani lucrează la întreprinderea de autoturisme de teren „ARO", adică de pe vremea cînd ARO încă se căuta pe sine, și drumul parcurs de ARO înglobează, ca să ne exprimăm așa, și drumul tînărului strungar de acum 20 de ani...— Uzina a crescut o dată cu noi sau. mai bine-zis, noi am crescut o dată cu uzina — ne spune subinginerul Gheorghe Paulovici.Și imaginea creșterii uzinei o regăsim, păstrată fidel, în expoziția anume a- menajată în incinta întreprinderii. Ne însoțește, pe traseul in timp al faimosului „zimbru carpatin", secretarul comitetului de partid din întreprindere, tovarășul Nicolae Pote- rașu.Diplome după diplome, medalii după medalii se aliniază pe drumul străbă- tut de autoturismul româ-

nesc de teren, încununind eforturile celor ce i-au schimbat, cum ar zice Poetul, numele în renume. ARO — un autentic , simbol al capacității tehnice a industriei structoare ARO — o vertiginos.—' Urcind, deopotrivă, la figurat, prin laurii pe care
noastre con- de mașini, mașină... urcind

aici, in 1974, am fost primit în rîndurile partidului. Pe soția mea aici am cunoscut-o și, la ora actuală, tot aici lucrează. Chiar venirea pe lume a fiecăruia dintre cei patru copii ai noștri noi o legăm de evenimente din viața uzinei. Așa e la noi, viețile oamenilor uzinei se împletesc cu viața uzinei.Ne sînt povestite o su-
\\din actuautatea socialistă a țării

• reportaje • însemnări •i-a cucerit la diversele tîr- guri internaționale; urcind, la propriu, crestele munților — ne mai spune pilotul de încercări. In Peru, eu am ajuns cu ARO-10 la 5 200 m altitudine. Este cel mai înalt punct pînă la care a urcat vreodată un autoturism — ne spune Gheorghe Paulevici.Interlocutorul evocă cu mindrie momente din „istoria" mașinii care, vizibil, 11 captează nu numai prin prisma obligațiilor de serviciu, ci, cum ne și asigură de altfel, printr-o statornică pasiune.— ARO a avut în viața mea rol determinant — ne spune. în această uzină am învățat meserie ; aici, pe platformă, am urmat facultatea (subingineri, seral) ;

medenie de întîmplări prin care interlocutorul își susține afirmația. Coincidențe de genul : un examen important pentru cineva din familie și, în același timp, un examen pe mapamond, pentru ARO. Emoții pentru ai tăi. emoții pentru ARO ca pentru tine însuți...— Ați avut vreo clipă teamă in astfel de situații ?— Sincer, pentru ai mei am avut astfel de momente. Eu fiind deseori plecat, nu știam în ce măsură, pe durata absenței mele, copiii și-au văzut de carte temeinic. Mi-au dovedit, pînă_în prezent, că da. Pentru nu mi-a fost frică odată.Interlocutorul ne povestește cum, străinătate cu doi
ARO nici-mal aflat in ani în

urmă, a avui plăcuta surpriză să se reîntilnească cu un ARO 320 de care se... despărțise in 1977. Autoturismul respectiv fusese a- chiziționat de un fermier care in nici un caz nu-1 cruța, ci, dimpotrivă, îl solicita la maximum, și care i-a permis șubinginerului Paulovici să treacă în revistă mașina.— Avea 400 000 km la bord, nu necesitase nici un fel de piese de schimb, nici un feL de reparații, nici un fel de intervenții... La motor am regăsit, intact, sigiliul fabricii... De altfel, „zimbrul Carpaților" este bine cunoscut în America Latină, ca, de altfel, pe toate meridianele lumii... Mi-a rămas în minte, din Peru, o reclamă foarte sugestivă : un cîine lup și alături scria „Rasă pură" 4x4... și urmau caracteristicile mașinii... în Ecuador am avut, de asemenea, o reintîlnire... de suflet, cu ARO M 46L- Unde apare ARO și unde am fost în calitate de reprezentant al lui ARO am simțit respectul celor din jur.Angela, soția subingineru- lui Paulovici, lucrează, după cum spuneam, tot la ARO. De altfel, aici a lu-
Anica FLORESCU

(Continuare în pag, a III-a)^

ședintelui României în sensul că pașii modești intreprinși în ultimul timp în direcția destinderii sînt departe de a justifica stări de euforie, în condițiile în care cursa înarmărilor nu și-a încetinit ritmul, mai mult, ea tinzind în prezent spre o nouă escaladă, marcată prin modernizarea și perfecționarea armamentului nuclear. chimic și convențional.Ținind seama de aceste realități de neocolit. România, președintele său privesc dezarmarea ca un proces unitar, militînd cu perseverență ca problemele eliminării armelor de distrugere în masă — nucleare, chimice și de altă natură — să fie tratate in strinsă legătură, spre a se evita concentrarea puterii militare în cîteva centre care să-și impună dominația.în cadrul procesului unitar al dezarmării, promovat de România, de președintele Nicolae Ceaușescu, un loc important îl au, totodată, măsurile de dezarmare convențională. Așa cum se arată și în considerentele și propunerile prezentate reuniunii de la Viena, reducerea substanțială a acestor arme, în primul rînd în Europa, se impune atît datorită faptului că. prin perfecționările aduse în ultimii ani. ele se apropie de mijloacele de distrugere în masă, cît mai ales datorită faptului că pe continentul nostru se află., cea mai mare concentrare de armamente. Intr-adevăr, potrivit datelor publicate nu de mult, in Europa există peste 90 000 de tancuri, aproape 130 000 tunuri și aruncătoare, peste 15 000 de avioane și 8 000 elicoptere de luptă, mai mult de 400 submarine, peste 600 nave de suprafață și efective militare însumînd 7,2 milioane de oameni — aparținînd celor două alianțe militare. Pornind de la asemenea realități dramatice. România s-a pronunțat consecvent pentru reducerea substanțială a nivelului înarmărilor pe continent.Problema dezarmării convenționale în Europa a făcut de mai mult timp obiectul preocupărilor românești, în

- anii din urmă fiind formulate o serie de propuneri constructive în-această direcție. Astfel. România a susținut insistent necesitatea ca statele celor două alianțe militare să se înțeleagă asupra unor măsuri succesive de reducere a armamentelor și efectivelor lor armate — cu diminuarea corespunzătoare a cheltuielilor- militare. Această poziție și-a găsit, cum se știe, expresia în acțiuni practice : ani în șir au fost adoptate Ia noi măsuri de reducere și apoi de înghețare a cheltuielilor militare. De un larg ecou s-a bucurat hotărîrea adoptată în noiembrie 1986, din inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu, de a se trece Ia reducerea ' unilaterală cu 5—10 la sută a armamentelor convenționale, efectivelor și cheltuielilor militare, această inițiativă avînd și valoare de exemplu oferit altor țări.Cu aceeași hotărîre de a-și aduce contribuția la eliberarea continentului de povara sufocantă a înarmărilor, de primejdia unui conflict și pornind de la convingerea că securitatea europeană nu Se poate clădi decît pe realizarea unui echilibru al înarmărilor la niveluri cit mai reduse, în așa fel ca statele să dispună doar de un minimum de forțe armate și armamente pentru apărare, România a prezentat la reuniunea de la Viena noi propuneri'realiste și constructive privind ambele aspecte care formează obiectul actualelor negocieri, respectiv. pe de o parte, dezarmarea convențională. iar pe de alta, întărirea încrederii și securității pe continent.în ce privește primul aspect, al negocierilor asupra forțelor armate convenționale, rețin atenția propunerile care prevăd ca cele două alianțe militare să-și reducă armamentele efectivele militare cu 50 la sută pînă Ia sfirșitul secolului, reducerile ur- mînd să se facă în două etape și proporțional cu gradul de înarmare
Și
al

Vasile OROS
(Continuare in pag. a IV-a)

Lecția creației populareAn de an am asistat și am participat la „Zilele culturii populare bihorene" care au ajuns la cea de-a douăzeci și una ediție. Orașul Oradea devine. în acele zile, un caleidoscop strălucitor, un curcubeu de culori in care costumele populare, instrumentele muzicale, exponatele artizanale fură privirea și stîrnesc entuziasmul. Dar îndeamnă și la meditații asupra destinului actual și viitor al creației populare, la rosturile ei în viața materială și spirituală a omului modem. Iar prima constatare fericită pe care o lasă asemenea manifestări este exclamativă : bine că există, viguroasă și fertilă, arta populară națională. Bine că vremurile modeme nu au mar- ginalizat-o. Căci sint destule țări ultra- modernizate care altădată aveau un folclor proverbial de bogat și care astăzi își mai păstrează folclorul doar în muzee și in puține ansambluri artistice.Noi avem încă — și sînt toate semnele că vom avea — un folclor bogat, frumos și variat. uneori in zone de mare anvergură: Maramureșul, Bucovina, Vrancea, Țara Loviș- tei, Mărginimea Sibiului, Hațegul. Iar printre ele, cu o zestre folclorică pe cît de bogată pe atît de originală, și Bihorul, zestre fructificată frumos și creator in cadrul generos'al Festivalului național „Cintarea României".Se cere arătat că arta populară, cultura populară luate în sine devin obiecte de muzeu dacă sint lipsite de funcționalitate, de relația directă și vie cu viața economică si socială a oamenilor. Exemplul cel mai pregnant în acest sens îl oferă perla de sate ^înșirate pe malurile

firul rit- roata

Crișului Negru. de Ia izvoare pină la porțile Oradiei. Aproape fiecare sat era și este încă profilat pe un a- numit produs de artizanat. strîns legat de nevoile și Îndeletnicirile omului. Moții de la izvoare — și mai sus de izvoare — sînt maeștri milenari in prelucrarea lemnului : ciubărele, putinele, donițele, solnițele, căușele. tulnicele, fluierele, baltagele lor, înflorate cu fier înroșit sau încrustate cu vîrful custurii, sînt a- lese opere de artă demne de cele mai pretențioase expoziții. Aștăzi. cooperativele le prelucrează la scară industrială. păstrîn- du-le nealterate virtuțile artistice.Mai jos, pe apei, se invîrte mic și armoniosolarului. Ceramica roșie de Cristior, Săliș- te, Leheceni Crișul Repede, mica albă de Crișului sint de virf ale L-am dus, mai trecuți. pe Constantin Piliută in atelierul unui bătrîn olar din Cristior. Vestitul pictor a atit de uimit și plin oalelor, g erelor, cănilor miinile nervoase ale meșterului incit plănuia să aștearnă pe rosul lor cărămiziu, cu pensula, picturi cu peisaje munte. De altfel, deseori turiștii, drum spre mare dinspre mare, se prese la olarii Jocului și-și cumpără drept suvenire asemenea obiecte de autentică.Urmează, pe Criș în jos, Vașcăul meu natal, cu tradiții îndelungate în prelucrarea marmurii. Localitatea este flancată de un munte alcătuit, în întregime, din marmură multicoloră :

sau. pe cera- Vadu creații genului, anii pictorul
rămas de de frumusețea carafelor, tal- bărdacelor. modulate de prelungi și

de a- în sauo-
arta

cafenie, brună, roșcată, albastră, cenușie și travertin. Dincolo peste munte, la Mo- neasa, alte zăcăminte de marmură roșie și neagră. Spre partea cealaltă, în Băița de Bihor și Cresnia, marmură albă spuma laptelui. Casa Scînteii, Palatul Congreselor de la noi, clădiri de seamă dintre hotarele și de peste hotarele țării au fost lucrate cu marmură de aici. Bihorul a atins înaltul palmares de a exporta marmură și produse de marmură în Italia, țara marmurii, și mobilă de stil în Franța și în alte țări — toate cu tradiții îri realizarea mobilei de stil. Prelucrarea modernă și industrială a marmurii a luat un avînt impetuos mai cu seamă după Congresul al IX-lea al partidului nostru, cînd de la mica fabrică de mozaic s-a trecut la o fabrică modernă de prelucrare a marmurii și a înlocuitorilor ei. într-un sat pendinte de primăria Vașcău- lui, și anume Vărzori, artizanatul tradițional constă în prelucrarea pieii, tradiție întreruptă abuziv, pînă cînd, tot după Congresul al IX-lea, un atelier de prelucrare a pieii, secție a fabricilor oră- dene, a fost deschis la Vașcău, cu locuri de muncă mai ales pentru femeile din oraș și din satele aoronia- te, inclusiv din Vărzori. Numai că lucrurile nu ies totdeauna așa cum dorim noi și cum ne snune inima, tn satul Sirbești, din drumul care duce spre Beiuș, trăiau și munceau odinioară cu dragoste și inspirație o seamă de sumănași vestiți. Veneau aici să-și cumpere sumane

ca

Al. ANDRITOIU
(Continuare 
în pag. a IÎI-a)
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PUTERNIC STIMULENT PENTRU 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE EXPORT

îmbunătățirea activității de comerț exterior constituie o preocupare de bază a conducerii partidului și statului nostru. Expresie elocventă a acestei preocupări, in ultima perioadă au fost adoptate mai multe acte normative ce urmăresc asigurarea unor condiții adecvate, sporirea răspunderii și mai buna cointeresare a unităților economice pentru creșterea in ritm rapid a exporturilor, prin valorificarea eficientă a resurselor tehnice, materiale și umane de care acestea dispun. Astfel, Legea privind perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor prevede niveluri sporite ale rentabilității pentru produsele destinate — direct sau indirect — exportului. Prin alte reglementări se precizează mai exact atribuțiile și răspunderile unităților economice pentru activitatea de comerț exterior desfășurată de acestea, se stabilesc condițiile de incheiere și derulare internă a contractelor economice cu parteneri de peste hotare și se reorganizează întreprinderile de comerț exterior, o parte din acestea trecind in subordinea directă a centralelor industriale. Toate aceste mă

suri sînt chemate să dea un nou impuls participării țării noastre la circuitul 'mondial de valori materiale.O reglementare deosebit de importantă pe această linie este Legea privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției de export și a exportului, aplicată cu titlu experimental înce- pînd din aprilie 1983 și adoptată in formă definitivă de Marea Adunare Națională in luna decembrie. Este un act normativ cu o semnificație aparte, legată atit de cointeresarea directă a oamenilor muncii in îmbunătățirea activității de export a unităților în care lucrează, cit și — pe un plan mai larg — de perfecționarea aplicării principiului socialist de retribuire după cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse. Iată de ce ne-am propus să prezentăm cititorilor ziarului concluziile și învățămintele desprinse din aplicarea legii, precum și măsurile ce se impun a fi luate in continuare pentru respectarea întocmai a prevederilor sale. în acest scop, am solicitat sprijinul economistului Constantin Stătică, șef de serviciu în cadrul Ministerului Finanțelor, care ne-a spus :

Rezultatele cercetării științifice
- aplicate operativ In producție!

O Un potențial energetic cit al hidrocentralelor de la Porțile de 
Fier ® Ce determină ritmul lent al captării forței apelor mici ?
• O formă ciudată de conservatorism : ignorarea tradiției
• Maldărele de hîrtii nu zăgăzuiesc pîraiele, ci inițiativele

rezultate remarcabile. Astfel, în- tr-un interval de numai un semestru, stocul nevămuit s-a redus cu 24 la sută la Combinatul de oțeluri speciale din Tirgoviște și cu 70 la sută la întreprinderea „Electropu- tere" Craiova.Concomitent cu adoptarea unor r-ăsuri eficiente în întreprinderi pentru îndeplinirea sarcinilor de export, au sporit lună de lună atît numărul beneficiarilor de stimulente pentru 
Citeva concluzii referitoare ia aplicarea 
Legii privind perfecționarea sistemului 

de retribuire pentru stimu’area producției 
de export și a exportuluiexport, cit și fondurile acordate cu această destinație. în decursul unui singur trimestru, bunăoară, numărul personalului muncitor care a beneficiat de stimulente a sporit cu peste 25 la sută, iar fondul de retribuire suplimentar a crescut cu 65 la sută.

— Cu toate acestea, intr-o serie de 
unități care realizează producție pen
tru export nu s-au acordat stimu- 

-lentele prevăzute^de lege. Din ce 
cauză 7— Analizele efectuate de organele bancare au arătat că, în marea majoritate a cazurilor, stimulentele au fost acordate in conformitate cu prevederile legale. Există insă, intr-adevăr, și unele excepții de la regulă. De cele mai multe ori, acestea se localizează la întreprinderile ale căror sarcini de export au o pondere redusă în totalul producției- marfă, iar conducerile acestora au considerat — in mod dăunător, după opinia noastră — că sumele individuale ar fi neînsemnate și nu au în-

CLUJ-NAPOCA: Produse livrate la export înainte de termenAproape 50 la sută din producția realizată de întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca este destinată exportului, ceea ce confirmă aprecierile de care se bucură mașinile și utilajele realizate de colectivul acestei unități pe piața externă. Creșterea exportului — ne-a relatat tovarășul Vasile Moldovan. secretarul comitetului de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii — este rezultatul preocupărilor susținute ale colectivului întreprinderii pentru în-' noirea și modernizarea producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, al unei rodnice colaborări cu unități de cercetare și invățămînt pentru asimilarea de produse si tehnologii noi, pentru perfecționarea proceselor de fabricație. în felul acesta, s-a reușit ca in perioada care a trecut de la începutul anului să fie depășit planul la acest indicator, livrîndu-se în devans partenerilor externi o serie de produse contractate pe trimestrul I, printre care linii de îmbuteliat lichide a- limentare. compresoare frigorifice, pompe cu șurub, piese de schimb

are dreptul să ignore o asemenea resursă.Dar realismul orientării către resursele hidrotehnice secundare n-ar trebui să intimpine rețineri și pentru bunul motiv că practica și-a spus de mult cuvîntul. Resursele energetice ale apelor mici nu numai că nu constituie o revelație nouă, dar sînt de 
Ape mici, obstacole mari

Pornind de Ia semnalările unor cititori privind îndeplinirea 
programelor de valorificare a resurselor energetice localerecuperat chiar pași făcuți înapoi. Comoditatea racordării la sistemul energetic centralizat — firească și pozitivă în mai toate privințele — a influențat însă și un sens negativ al comodității, un comoditism. El se asociază cu un exclusivism al noului de dragul noului și al giganticului de dragul giganticului. Așa s-a ajuns ca puncte ciștigate, prin tradiție, în valorificarea energiei apelor mici să fie abandonate, ponderea folosirii acestora scăzind sau anulindu-se pe seama „marilor1* * resurse. Vechi mori, joagăre, gatere, șteampuri, instalații de piuă au rămas pe malul rîurilor doar cu amplasarea (uneori s-au și mutat). renunțîndu-se (chiar și în cele mai izolate cătune) la forța apei in favoarea branșamentului la înalta tensiune. Zăgăzuiri existente sau începute, precum si căderi asigurate de natură, chiar mici hidrocentrale vechi au intrat în umbră, estompate de atenția exclusivă a specialiștilor față de marile obiective. N-am fi stăruit asupra acestui aspect retrospectiv dacă ignorarea lui n-ar produce încă efecte. Dar produce. Altfel nu se explică de ce. după 11 ani de la stabilirea obiectivului valorificării energetice a anelor mici, această mare acțiune de interes national se realizează, ca să spunem lucrurilor pe nume, cu picătura.

— în vederea stimulării într-o mai mare măsură a unităților economice și a colectivelor de oameni ai muncii în realizarea și depășirea producției destinate exportului, creșterea eficienței economice, precum și pentru aplicarea fermă a principiilor mecanismului economico- financiar, Legea nr. 15 din 1988 prevede măsuri care asigură cointeresarea sporită a întregului personal muncitor care participă la realizarea producției pentru export. în acest scop, potrivit legii, întreprinderile și centralele industriale care au sarcini de plan pentru export constituie un fond de retribuire suplimentar, pe baza unei cote de 10 la sută din fondul de retribuire planificat aferent producției- marfă destinate exportului pe relația devize convertibile și de 6 la sută pe relația cliring țări socialiste, care se suportă din beneficii. Acordarea stimulentelor suplimentare pentru producția de export conduce la sporirea părții variabile a retribuției, asigurîndu-se și pe această cale creșterea veniturilor oamenilor muncii, in conformitate cu orientările stabilite de conducerea partidului și a statului nostru.— Ce categorii de personal pot 
beneficia de aceste stimulente 7— întregul personal care a contri-* buit la realizarea producției pentruexport și a exportului : muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni, alte categorii de personal din secții, ateliere, din compartimentele de cercetare, inginerie tehnologică și proiectare uzinală și din celelalte compartimente. inclusiv cel de conducere.

— Cum se stabilesc sumele indivi
duale ce se acordă ca stimulent ?— în funcție de contribuția fiecărui om al muncii la rezultatele obținute, pe baza propunerilor făcute de conducerea secțiilor, atelierelor și a celorlalte compartimente, de acord cu organele sindicale de la nivelul acestora. Sumele se aprobă de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii din unitatea respectivă sau, pentru personalul de conducere, de către organul ierarhic superior.

— Ce se intimplă in situația 
nerealizării producției de export $i 
a exportului planificat 7— Fondul de retribuire suplimentar se stabilește direct proporțional cu gradul de îndeplinire a planului de producție pentru export și a exportului pe fiecare relație în parte, după vămuirea mărfurilor respective. De bună seamă, în cazul nerealizării integrale a planului se aplică și penalizările sau diminuările de retribuții prevăzute în Legea nr. 1/1986 privind retribuirea în acord global și in acord direct a personalului muncitor.

— Care a fost efectul măsurilor 
de stimulare a oamenilor muncii 
asupra activității de comerț exterior 
a unităților economice 7— Analizele efectuate au arătat o îmbunătățire a rezultatelor la export ale unităților, rod al preocupării' sporite a tuturor categoriilor de oameni ai muncii pentru realizarea la termen și de calitate a producției de export, pentru vămuirea și expedierea mărfurilor. Faptul că.stimulentele se acordă numai după vămuirea mărfurilor a determinat o preocupare sporită a unităților pentru reducerea stocului de produse pentru export nevămuite, soldată uneori cu

Recenta analiză întreprinsă în Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. asupra utilizării apei readuce în atenție și problema valorificării optime a resurselor hidroenergetice. Se cuvine să amintim, de la bun început, marile realizări înfăptuite în anii socialismului pentru punerea în valoare a bogăției apelor, impunătoarele uzine de lumină durate pentru veacuri pe marile rîuri și pe Dunăre, abnegația personalului din hidrocentrale, aflat zi și noapte la datorie pentru a contribui la alimentarea tării cu energie.N-am fi însă comuniști dacă ne-am limita la contemplarea acestor izbînzi în mod narcisistic. Spiritul continuu creator, revoluționar pe care îl insuflă partidul tuturor domeniilor de activitate are, și în această privință, un profil exact. O dată cu trecerea la dezvoltarea preoonderent intensivă a economiei naționale, s-a indicat punerea in valoare și a resurselor hidroenergetice de mică sau foarte mică amploare, dar cu mari foloase în asigurarea energiei trebuincioase unor localități, inclusiv pină la obținerea autonomiei energetice locale.Am evitat în mod special cuvîntul „însemnătate". în raport cu importanta deosebită a asigurării energiei pentru economia noastră națională și pentru viața noastră socială, dozarea însemnătății poate fi derutantă. Nimic, nici o resursă, nici o posibilitate nu trebuie subestimate. Pot fi supuse aprecierii soluțiile tehnice ori efectul lor ecologic, pot fi făcute calcule da eficiență, stabilite eșalonări, dar captarea și punerea în valoare a resurselor secundare de energie trebuie urmărite cu dinamism și perseverență. fără rețineri apriorice, în toate direcțiile. Și cu atit mai mult într-o direcție pe care, pe bună dreptate, și specialiștii, și judecata comună o consideră sursă realistă, elucidată tehnic și tehnologic, practic inepuizabilă : energia apelor curgătoare. veșnică precum acestea.De fapt, adjectivul de neînsemnă- tate folosit in aprecierea acestei resurse nici n-ar fi exact în comparație cu datele concrete. Privite in dispersarea lor, unele riuri sau pîraie sînt modeste ori capricioase, dar, privită macroeconomic, totalitatea acestora poate fi considerată o forță. Conform unor studii, potențialul amena- jabil al apelor mici este comparabil cu puterea instalată în ambele hidrocentrale Porțile de Fier. Nici un a- nalist al perspectivei energetice nu 

Știri există, rapoarte de asemenea. Destul de frecvent sînt furnizate vești despre edificarea ori inaugurarea cite unei microhidrocentrale. Ele pot crea chiar aparenta că fiecare consiliu popular județean acționează pentru sporirea gradului de autonomie energetică locală. Dar ce înseamnă citeva microhidrocentrale 

tocmit formalitățile legale pentru eliberarea fondului.O altă cauză a neacordării stimulentelor este aceea a depășirii nivelului planificat al costurilor în unele unități. Depășirea costurilor antrenează nerealizarea beneficiului, deci se pierde sursa din care poate fi constituit fondul. Prevăzînd ca acest fond să fie constituit din beneficiul întreprinderii, legiuitorul a avut in vedere, așadar, stimularea 

preocupărilor colectivelor de a se încadra în nivelul planificat al costurilor și de a realiza exporturi eficiente. în sfîrșit, au existat și situații în care numai deficiențe de ordin organizatoric au întirziat constituirea fondului. Este vorba în special de neprecizarea, prin plan, a ponderii activității de export, pe cele două relații, în producția-marfă a întreprinderii, omisiune de cjre s-au făcut vinovate unele centrale. Precizez că, periodic, băncile finanțatoare, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii au analizat modul de aplicare a Legii nr. 15/1988, impulsionînd întreprinderile și centralele să acționeze pentru respectarea întocmai a acesteia.
— In ce mod sint aplicate preve

derile referitoare la stimularea per
sonalului din unități care realizează 
export indirect 7— Potrivit legii» aceleași drepturi se acordă și personalului din unitățile care au stabilite prin plan sarcini cu privire la livrarea de ma

pentru utilaje alimentare și frigorifice. Pe fluxurile de fabricație se află in prezent in diferite faze de execuție noi mașini și instalații care vor fi finalizate și li
în raport cu faptul că pentru valorificarea întregului potential ar fi necesare citeva mii. dintre care, ca primă urgență aproape o mie ? ! în- tr-un raport întocmit de conducerea Centralei industriale pentru rețele electrice (C.I.R.E.) se menționa că in anul 1987. spre exemplu, producția hidrocentralelor mărunte a reprezentat o creștere de 16 la sută fată de anul precedent. Dar ce înseamnă oare asemenea creștere. în raport cu forța naturală a apelor mici, care ar putea furniza energie de ordinul miliardelor de kilowați- oră intr-un an ? !

Proporțiile încetinelii rezultă din însăși maniera în care potențialul valorificabil este luat în considerare in vederea punetii în operă. Este o manieră „in cascadă11 — ca să păstrăm terminologia domeniului — în ale cărei trepte si praguri valorile scad de la un nivel la altul în mod surprinzător. Astfel, un program întocmit la începutul cincinalului anterior prevedea pentru deceniul 1981—1990 (etapă hotărîtoare în rezolvarea problemei energetice) valorificarea a jumătate din potențialul apelor mici, eșalonată aproximativ egal pe cincinalele al șaptelea și al optulea. Pe o listă ulterioară, numărul unităților de realizat a scăzut cu o treime. Să corespundă oare aceste diminuări unei evaluări mai realiste a posibilităților ? Pentru edificare, să urmărim, stadiul actual de îndeplinire, în citeva județe, a programului Putere instalată (în MW)

Se naște, în mod logic, întrebarea : cine răspunde ? Tocmai aceasta pare a fi una din explicațiile insuficientei mobilizări a forțelor si resurselor în direcția realizării rapide și s-ar

Potențial depistat Program inițial Program „special" Realizat1986—1988622 165 117 ■ 20Aceeași dinamică descendentă se de centrale din cele 4 județe : constată și In ceea ce privește numărulProgram Program Programeinițial „special" județene Realizat183 98 69 30putea spune, „in proporție de masă11, a micilor hidrocentrale : că răspund mai multe instituții centrale și județene, dar nu s-a conturat o răspundere unitară. Chiar dacă este vorba

terii prime, materiale, piese și sub- ansamble care urmează a fi incorporate în producția de export a altor unități. Așa cum a rezultat din analizele efectuate, a crescut preocuparea ministerelor, centralelor și întreprinderilor pentru planificarea și urmărirea distinctă a realizării exportului indirect și, pe această bază, in numeroase unități au fost acordate stimulentele prevăzute prin lege personalului muncitor care a contribuit la realizarea acestei producții.Cu toate acestea, sint încă destul de numeroase situațiile în care se intîrzie nejustificat de mult sau chiar nu se întreprind demersurile necesare constituirii și acordării fondului. De multe ori, aceasta se datorează faptului că. deși destinația producției este clar cunoscută, in planul Întreprinderilor nu se specifică ponderea exportului indirect în valoarea producției-marfă, și cu atit mai puțin împărțirea pe cele două relații. De altfel, pentru constituirea fondului, beneficiarul intern al producției respective trebuie să precizeze realizarea efectivă a exportului și destinația sa, pe relații, ceea ce nu se intimplă întotdeauna.Avînd în vedere importanța pe care conducerea partidului și statului o acordă sporirii exportului de produse prelucrate superior, asupra căreia s-a insistat în mod deosebit la recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C. al P.C.R.. sînt de părere că ministerele. centralele și întreprinderile ar trebui să acționeze cu mai multă perseverentă pentru acordarea stimulentelor prevăzute de lege in cazul exportului indirect, contribuind și pe această cale la sporirea preocupărilor colectivelor de a realiza în cele mai bune condiții sarcinile de plan.
Eugen RADULESCU

vrate în perioada următoare în R.P. Chineză, U.R.S.S., R.D.G.,R.S-. Cehoslovacă și alte țări. (Marin Oprea). Foto : Sandu CriStian 
întocmit pentru acest cincinal de Ministerul Energiei Electrice : Mureș — 7 unități din 27 prevăzute. Maramureș — 4 din 29, Prahova — 5 din 45. Harghita — 1 din 44 ! Să se recupereze oare în doi ani cit nici pe departe nu s-a realizat in trei ?Răspunsul nu poate fi optimist tocmai din cauza „cascadei11 amintite. Am relatat realizările raportîndu-le la undi dintre programe. Dar au fost întocmite și altele, fiecare județ are programul său. survin reesalonări și reconsiderări, iar de la o lucrare (funcționărească) la alta scad si nu

mărul unităților, și puterea instalată prevăzută.Este paradoxală această situație : nevoia de energie creste, dar nivelul anticipărilo.r din programe scade pe măsură ce se apropie stadiul de împlinire. Foarte concludentă este in această privință situația celor 4 județe din raza de actiyitate a fostei Antreprize de construcții-montaj — Călimănești. Această unitate fusese creată exact pentru construcția de hidrocentrale mici în Carpatii sudici. A ființat doi ani. Pentru motive pe care nu le vom discuta aici, a fost desființată. Cu acest prilej a fost întocmit incă un program, unul special, pentru județele din raza de activitate a fostei antreprize (Vilcea. Argeș. Sibiu. Gorj). Iată cum se înfățișează prevederile si realizările pe totalul acestor județe in programul special. înainte de el si în prezent ;

Cel mai recent și mai semnificativ progres in direcția scurtării ciclului cercetare-proiectare-produc- ție. apreciază, practic, toți specialiștii Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru automatizări și telecomunicații, 41 constituie sistemul de module tipizate și produse modulare cu microprocesor MULTIPROM, la a cărui fabricație de serie se va trece anul acesta. Este vorba de un ansamblu de peste 50 de module tipizate, pe baza cărora se realizează echipamentele de conducere automată a proceselor tehnologice ECAROM 886-M, de conducere a sistemelor flexibile de fabricație ECAROM 886- SFP, de comandă numerică a mași- nilor-unelte NUMEROM 640 și cele pentru sistemele distribuite de conducere a proceselor tehnologice DI3- TRIPROM. Destinate electronizării, automatizării și cibernetizării proceselor tehnologice, aceste echipamente au ca efect economic sigur însemnate reduceri ale consumurilor e- nergetice și de materii prime, optimizarea proceselor de producție, creșteri importante ale productivității muncii.— Modulele MULTIPROM asigură reducerea cu circa 30 la sută a timpului de elaborare a soluțiilor pentru echipamentele de automatizare, afirmă ing. Marcel Sîrbu, secretar științific al institutului.Cu aceste module se pot construi la fel de bine pentru industria siderurgică ori cea constructoare de mașini, ca si pentru industria textilă ori cea a celulozei și hirtiei echipamente de automatizare de o mare diversitate și nu numai de către unități ale cercetării și industriei de profil, ci și de unități beneficiare, cu asistența tehnică a celor de profil. Astfel, cu elementele prefabricate MULTIPROM se pot realiza diferite echipamente de automatizare pentru urmărirea și controlul oricărui tip de procese industriale. Firește că. de la proces la proces, diferă numărul, felul, tipul de modul și programul informatic de aplicație. „Cărămizile11, adică materialul de bază folosit în construcția de echipamente numerice performante, sint însă aceleași.De reținut că. pentru scurtarea ciclului cercetare-proiectare-produc- ție. cercetarea de profil nu se limitează la tipizarea elementelor de automatizare, pe care le face astfel să devină mai „prietenoase cu Utilizatorul11. Avînd în vedere necesitatea ca beneficiarii acestora să le poată folosi in mod corespunzător, institutul de automatizări oferă, împreună cu documentația însoțitoare. și filmele pentru circuitele imprimate, a căror proiectare s-a efectuat cu ajutorul calculatorului. In plus, se pun la dispoziție si programele de autotestare a modulelor MULTIPROM.— Totodată, am început să realizăm standurile și testoarele necesare reglării, verificării si controlului modulelor și echipamentelor electronice, afirmă irut. Alexandru Botu, șeful secției de traductoare.Pină nu de mult, aceste .operațiuni absolut necesare se efectuau exclusiv ipapUal. cu ajutorul unor cadre' inginerești, și durau săptămini în șir. Noua bază de testoare elaborată de institut furnizează in numai citeva minute toate datele relevante. în scopul elaborării de echipamente pentru testarea automată a produselor. care să permită reducerea semnificativă a ciclurilor de fabricație, institutul si-a format un puternic colectiv de specialiști. în cadrul filialei sale din Cluj-Napoca. In prezent, testoarele realizate de cercetare echipează, practic, toate, întreprinderile de echipamente de automatizare din tară. Iar ca un Indiciu suplimentar că sint eficiente. de reținut că ele se bucură de căutare și la export. Si este firesc să fie apreciate, de vreme ce testarea automată, cu ajutorul acestora, reduce ciclul de control al fabricației cu aproape 50 la sută, Înlătură subiectivismul și permite creșteri semnificative ale productivității muncii.
de resurse locale, descentralizarea răspunderii nu poate să ducă, nu trebuie să ducă la dispersarea ei exagerată. Resursele sint locale, insă problema urmărită vizează un larg interes național și se cuvine rezolvată sub însemnul unor preocupări pe măsură. Or, cum s-a văzut mai sus. cadrul de pină acum nu s-a dovedit suficient de stimulativ.Dispersarea răspunderii se complică prin fluctuația ei. Prin programul pentru cincinalul trecut, consiliile populare aveau sarcina de a construi cu 100 de centrale mai mult decît unitățile Ministerului Energiei Electrice, în cincinalul acesta situația se inversează. Pe ce criteriu ? Greu de întrevăzut. Cu atit mai mult cu cit1 nici prima defalcare, nici cealaltă nu a ^dinamizat preocupările. Dimpotrivă. In județele cu cele mai bune rezultate — Suceava. Brașov — majoritatea micilor hidrocentrale au fost realizate de alte unități constructoare decît ale M.E.E. sau consiliilor populare. Energeti- cienii „de profesie11 par a se considera prea importanți pentru valorificarea resurselor secundare.Terminologia, clasificările, haremurile nu oferă o imagine limpede a celor ce trebuie întreprinse și a răspunderilor care se nasc. Ceea ce articolul de față numește, convențional. „mici hidrocentrale" în vocabularul programelor poartă trei denumiri. in funcție de capacitate — hidrocentrale „artizanale11, microhidrocentrale și centrale hidroelectrice de mică putere — cel puțin una dintre acestea fiind inutilă. Nu e o problemă de semantică, ci de ordine în concepție și, mai ales, in evidențierea rezultatelor. (Și hidrocentralele mari diferă ca putere, dar toată lumea le numește la fel.) Tot astfel, unele sînt limitele categoriilor de putere instalată acceptate în terminologia M.E.E., și altele in legătură cu competența de avizare de către organele Consiliului Național al Apelor. Diferă mult prea mult proiectanții, diferă constructorii, furnizorii de utilaje, montorii, diferă exagerat pină și beneficiarii acestor mici unități.Tema cristalizării in mod mai exact, mai rapid, mai lucrativ a răspunderilor pentru valqrificarea potențialului energetic al apelor mici suscită multe alte aspecte. Le vom a- borda in articole ulterioare, aștep- tînd opiniile tuturor celor ce au un cuvînt de spus in această privință. Cu atit mai mult cu cit concluzia sintetică desprinsă de la bun Început este aceea că valorificarea apelor mici încă intimpină obstacole mari ; firește de ordin strict. subiectiv.

Sergiu ANDON

Ceea ce țin să sublinieze însă specialiștii institutului de automatizări este că un important mijloc de promovare mai rapidă a rezultatelor cercetării ii constituie colectivele mixte, alcătuite din cercetători și specialiști ai unităților industriei de profil. Primele asemenea colective, constituite la începutul actualului cincinal, și-au dovedit din plin eficienta. în prezent, de fiecare dată cind se lansează in fabricație un nou și important produs. se constituie cite un asemenea colectiv. Cercetători detașați din institut participă efectiv la omologarea seriilor zero și la pregătirea fabricației, faze care, în mod obișnuit erau mult tărăgănate și întirziau considerabil afirmarea noilor produse. Actualmente, asemenea colective mixte iși dovedesc eficacitatea la întreprinderea „Electrotehnica11 din București, unde se realizează noi variatoare de turație și acționări reglabile pentru ma- șini-unelte și metalurgie și la Fabrica de elemente de automatizare pentru comenzi numerice la mașini- unelte. In cadrul colectivelor mixte
SISTEME NOI, 
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se definitivează documentația de serie zero, se realizează echipamentele și utilajele de control și testare automată și se execută și încearcă seriile zero, în condiții simulate și industriale reale. Totodată, se instru- - iese specialiștii din uzină și viitorii beneficiari. în unele cazuri, grație colectivelor mixte, s-au înregistrat semnificative comprimări ale obișnuitelor faze de cercetare.Avantajul colaborării dintre cercetare și producție, in cadrul acestor colective mixte, este reciproc, țin să sublinieze cercetătorii. Intr-adevăr, lucrind cot la cot cu specialiștii din unitatea industrială, cadrele din cercetare izbutesc să țină seama într-o mai mare măsură de condițiile concrete din unitățile industriale, de cerințele reducerii consumurilor materiale și de energie. Pe de altă parte, specialiștii din producție se familiarizează cu noile echipamente cu microprocesoare, lucrul efectiv alături de colegii din cercetare constituind o eficientă instruire profesională în domeniul automatizărilor.In scopul intensificării ritmului de automatizare a proceselor tehnologice de montaj din indusțria electrotehnică și electronică, in cadrul institutului de automatizări a fost recent creată o secție tehnologică spe- ' cială. Alcătuită din cadre cu experiență. dar și din tineri ingineri entuziaști, care și-au terminat de cu- rînd stagiatura. această secție și-a propus să realizeze pe bază de module tipizate, cu o gamă cit mai largă de aplicații, o serie de linii flexibile robotizate de montaj. Numai in cursul acestui an urmează să intre in funcțiune, la diverse întreprinderi din țară, citeva asemenea linii pentru prize industriale, transformatoare etc.— întrucît sintem convinși că perfecționarea tehnologiilor de fabricație constituie o garanție a creșterii competitivității produselor, colaborăm strîns cu specialiștii din unitățile industriale, afirmă ing. Radu Nicolae. șeful noii secții tehnologice.Astfel, la întreprinderea de con- tactoare Buzău se desfășoară in prezent o bună conlucrare pentru rea-
TEHNOLOGIILE MODERNE

(Urmare din pag. I)tățile din centrala industrială de profil.O întrebare se impune firesc : cu ce costuri se realizează implementarea noii soluții tehnologice ? Din discuțiile purtate pe parcursul documentării am reținut că acestea so ridică la circa 8 la sută din valoarea instalațiilor la care s-au aplicat. Și incă un amănunt : pentru cazanele nr. 1 și 2, unde modernizările au fost efectuate cu 4—5 ani în urmă, costul lucrărilor a fost deja amortizaiDesigur, eficiența capătă cu totul alte dimensiuni dacă se iau in
La întreprinderea de utilaje și piese de schimb 

din Suceava

în patru ani, consumul 
energetic a scăzut cu 35 la sutăMai mult decît cuvintele, cifrele atestă cu toată claritatea preocuparea colectivului de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava pentru reducerea consumurilor energetice. Astfel, consumul de energie electrică la un milion lei producție-marfă a scăzut de la 65 MWh ta 1985 la numai 43,55 MWh in 1988, iar pentru 1989 se prelimi- nă să se ajungă la 42,10 MWh. A- șadar. consumul de energie electrică la un milion lei producție-marfă s-a micșorat cu peste 35 la sută in numai patru ani. aproximativ a- ceeași reducere fimd înregistrată și in privința consumului de gaz metan. Cum s-a reușit acest lucru ? Cu ajutorul subinginerului Constantin Bichel, de la biroul mecano-e- nergetic, și al inginerului Marcel Po- pinceanu. de la compartimentul me- talurg-șef, supunem atenției citeva experiențe în reducerea consumurilor energetice. Prima se referă la consumul de gaz metan. La întreprinderea suceveana s-a trecut. în- cepînd din 1988, la modernizarea cuptoarelor de tratament termic și dotarea acestora cu arzătoare auto- regenerative, care dispun de aparate de supraveghere automată a arderii și a diagramei de tratament. Prin reglarea arderii la parametrii optimi și recuperarea căldurii din gazele arse se reduce cu 24 la sută consumul de gaz ‘ metan și se îmbunătățește mult calitatea tratamentului termic. Avantajele mari ale acestei soluții au făcut ca in luna decembrie a anului trecut să fie modernizat și al doilea cuptor, iar în prezent să se efectueze deja probele tehnologice la cel de-al treilea. ceea ce înseamnă încheierea a- cestei acțiuni.Pentru reducerea substanțială a consumului de curent electric s-a 

lizarea unor utilaje tehnologice, module și agregate destinate unor linii flexibile de montaj automat, ușor adaptabile, in funcție de cerințele profilului de fabricație. Am ales, dintre unitățile cu care conlucrează institutul de automatizări, tocmai pe cea din Buzău deoarece este una dintre întreprinderile în care iși găsește cercetarea, mai ales în rîndul cadrelor tinere, recent absolvente ale invățămintului superior, un teren prielnic colaborării. Ca urmare, gradul de înnoire a producției a înregistrat aici, in ultimii ani, o creștere considerabilă, mai multe dintre produsele și tehnologiile noi asimilate re- prezentînd premiere tehnice la nivel național. Pentru constituirea unui cadru cit mai propice conlucrării eficiente cu specialiștii din cercetare, pe lingă atelierele de proiectare ale întreprinderii au fost create opt nuclee de cercetare, in care activează multi ingineri din secțiile productive. respectiv toți cei cu chemare mai deosebită pentru afirmarea noului. Aceștia contribuie. alături de cercetători și de proiectanți, încă din perioada de proiectare tehnologică și de pregătire a fabricației, la perfecționarea constructivă și. implicit. a parametrilor tehnico-funcțio- nali ai noilor produse. Iar prin a- ceastă investiție comună de gindire tehnică se scurtează în mod semnificativ timpul necesar asimilării noilor produse. Colaborarea dintre specialiștii di.n unitatea industrială și din cercetare, atît la planșetă, cit și în secțiile de producție, reprezintă insă și o eficientă formă de instruire in domeniul echipamentelor de automatizare, deci de ridicare a nivelului de pregătire profesională a personalului din întreprinderea realizatoare a noilor produse.— Programul privind perfecționarea profesională în domeniul automatizărilor pe anul 1989 pune un accent deosebit pe Instruirea tuturor categoriilor de specialiști din cadrul întreprinderilor de echipamente de automatizare. dar și al celor beneficiare de mijloace de automatizare, ne spune dr. ing. Mihai Arhip, șeful noului laborator de invățămînt și instruire al institutului.Acest laborator a fost de curînd înființat tocmai pentru mai- buna pregătire a oamenilor muncii în domeniul automatizărilor. Astfel, cu începere din acest an. se vor iniția cursuri, stagii și seminarii-instructaj atît in cadrul institutului din București, cit și al filialelor acestuia din țară. Fiecare curs se va încheia cu un test sau un examen, iar după terminarea cursului, fiecare participant va întocmi, la locul de muncă, un proiect cu tema dată de unitatea in care lucrează.Axate pe echipamente sau pe domenii specifice de utilizare, stagiile de instructaj vor permite însușirea ultimelor noutăți privind sistemele, echipamentele și aparatele de automatizare fabricate la noi ■ in țară. Preponderent practice, aceste stagii profesionale oferă prilejul unui dialog nemijlocit între utilizatorii și realizatorii diverselor produse de tehnică de calcul și informatică.. Pe yde altă p.arțe, pentru mai bururicu- ’noaștere de către beneficiari a produselor din fabricația întreprinderilor Centralei industriale de echipamente de automatizare, institutul va organiza, chiar în respectivele unități. utile seminarii-instructaj.Iată deci tot atîtea modalități eficiente de scurtare a ciclului cerce- tare-proiectare-producție. de netezire a căii către afirmarea, la nivelul cerințelor, a noilor echipamente de automatizare.
Ioana DABU 
Stelian CHIPER

calcul multiplele posibilități de extindere a acestei soluții. La întreprinderea orădeană, ea va fi generalizată pentru toate cazanele cu abur pină la sfîrșitul acestui cincinal, Dar noua soluție tehnică are o largă sferă de aplicare, fiind utilă pentru, practic, toate termocentralele care dispun de cazane similare, echipate cu mori-ventilator. Extinderea acestei noi tehnologii se impune cu atît mai mult cu cit accelerarea procesului de folosire a combustibililor inferiori și de disponibilizare a hidrocarburilor constituie o cerință stringentă pentru întreaga economie națională.

mărit volumul activ al cuptoarelor de la 3 tone la 4 tone. Cum s-a reușit aceasta ? Prin folosirea, la inzidirea vetrei cuptoarelor, a unor cărămizi de grosimi mai mici, dar cu proprietăți refractare superioare. Important este că s-a redus și numărul de inzidiri, deci și consumul de cărămidă refractară, deoarece noua zidărie rezistă la 100 șarje, comparativ cu numai 80 de șarje cit rezista vechea zidărie. Mărirea volumului activ al cuptoarelor. deci a cantității de oțel elaborate la o șarjă, asigură scăderea consumului pu 40 kWh energie e- lectrică pe tona de oțel lichid, ceea ce conduce la o economie anuală de peste 400 MWh. Faptul că metoda se aplică fără eforturi materiale deosebite pune și mai mult in lumină eficienta ei deosebită.De bună seamă, in unitate se întreprind și alte acțiuni pentru diminuarea consumurilor energetice. Astfel, in ultimul timp s-a experimentat insultarea de oxigen in bala de oțel lichid, în vederea reducerii duratei de elaborare a șarjei și, implicit. a consumurilor de energie e- lectrică. Insuflindu-se oxigen, crește temperatura băii de oțel lichid și se reduce perioada de topire. Primele date arată că se poate micșora cu pînă la 20 la sută consumul de energie electrică la fiecare șarjă și se face o decarburare avansată a oțelului, lucru esențial la obținerea oțelurilor de înaltă puritate și a celor inoxidabile. în acest fel, precum și prin aplicarea altor soluții, oamenii muncii din întreprindere au demonstrat că se pot obține producții mai mari cu consumuri energetice mai mici.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scînteii"
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RITMUL. LUCRĂRILOR AGRICOLE
poate și trebuie să crească mult!

DÎMBOVIȚA

Se insămintează ultimele suprafețe din 
cele destinate culturilor din prima urgentăIn județul Dîmbovița, condițiile bune pentru efectuarea însămință- rilor sînt folosite din plin. Cuvintul de ordine în activitatea mecanizatorilor, cooperatorilor și specialiștilor este acum folosirea intensă a utilajelor și a fiecărei zile bune de lucru in cimp. Ca atare, pină joi seara, culturile din epoca I au fost însămințate in proporție de 73 la sută. Ovăzul și mazărea pentru boabe au fost însămințate pe întreaga suprafață planificată, forțele fiind concentrate acum pe terenurile prevăzute a se cultiva cu in pentru ulei și fibră, a sfeclei de zahăr și altor culturi, „în toate unitățile șe lucrează pe baza unor tehnologii adaptate particularităților acestei campanii — ne spune tovarășul Constantin Popescu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană. De exemplu, pregătirea terenului se realizează printr-o singură trecere și numai atunci cînd erbicidăm din două treceri. în acest fel, reducem și consumul de carburanți. Umiditatea fiind scăzută, acordăm o atenție specială menținerii apei in sol. Programele de lucru sînt astfel întocmite încît să nu apară decalaje între pregătirea terenului și semănat, ci, pe cît este posibil, aceste lucrări să se succeadă la interval de numai citeva ore, astfel incit sămînța să fie pusă in pămînt umed".într-un mare număr de unități agricole semănatul culturilor .din prima epocă se efectuează acum pe ultimele suprafețe. Așa sînt mai cu seamă cele din consiliile agroindus
CARAȘ-SEVERIN

Achitata mecanizatorilor - temeinic
organizatăîn județul Caraș-Severin însă- mînțările și celelalte lucrări agricole de primăvară se desfășoară in ritm intens. Rezultatele obținute nu sînt întîmplătoare. „Am acordat o atenție maximă pregătirii în cele mai bune condiții a insămințărilor — a ținut să ne precizeze tovarășul Gheorghe Ciorman, directorul general al direc

(Urmare din pag. I)oameni din județe îndepărtate, iar sumănenii iși duceau marfa, cu min- drie. la tîrgurile traditionale din localități îndepărtate. La expoziția cu vinzare de la „Zilele culturii populare bihorene" din ediția sa recentă și-a prezentat operele (de fapt, capodoperele) ultimul sumănar din Sîrbești. bătrînul Nica Tănase, în vjrstă de peste 80 de ani. dar care, sănătos și zdravăn. mai lucrează, mai creează încă. Dus pe la toate marile expoziții din tară, laureat a numeroase concursuri, mai ales în edițiile Festivalului național „Cînta- rea României", luj Nica Tănase i-au fost aduși ueenici care însă n-au ' stat. I s-au promis alții, care însă n-au venit. Așa că brățară de aur a unei meserii artistice, după mine*  cea mal frumoasă, de pe valea Cri- sului si cea mai căutată, mîine- poimîine se va stinge. Se va prinde oare „ultimul tren", aducindu-se in atelierul bătrinului si neîntrecutului sumănar Nica Tănase ucenici serioși, sirguincioși și talentați ? Si pentru că veni vorba de cojocărit, să-i amintim pe cojocarii din Beiuș, înconjurați de dulcea babilonie a firelor policrome și care pun pe pielea de-un alb imaculat a miristei elitre de fluturi, aurori boreale, curcubee și grădini de flori. Și în atelierele lor se simte nevoia unor ucenici. Sint meserii de măre artă pe care, pierzindu-le, am pierde, cu ele. o parte din inegalabilul frumos românesc.

©Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfi

Iată încă o branșă profund locală a meseriilor artistice : prelucrarea lemnului. Meșteri in prelucrarea pietrei (a marmurei) băștinașii mei au fost și au rămas și excelent! meșteri în prelucrarea lemnului. De la produsele moților de care vorbeam mai sus pină la altele. Tîmplarii, podarii, fîntînarii. Dar și cioplitorii de porti. cu barda si dalta sau cu florile alcătuite din cuie pe lemn direct sau pe tinichea — încadrate în forme geometrice pină în fiecare colt, cu acel „horor vacui" (oroare a golului) de care vorbea Lucian Blaga despre pictorii pe sticlă. Apoi a lăzilor de zestre, cu sediul multisecular in satul Buduireasa. Lăzi de zestre parcă cioplite anume pentru zînele și prințesele din basmele noastre populare, cu o artă care frizează desăvîrșirea, au fost expuse și la „Expoziția" de la Oradea. Dar lemnarii noștri erau și creatori inspirați de mobilă. Mobilă, firește, in stil popular, dar care, adaptat și filtrat prin cerințele mobilei moderne, deschide orizont larg fanteziei creatoare. Or. astăzi, o constelație de fabrici de mobilă se desfășoară pe harta economică a județului, la Oradea și in Orașul Dr. Petru Groza, la Tileagd și Beiuș, iar dacă luăm în adițiune și atelierele cooperativelor
cinema 

• Femeia — prezență marcantă in 
creația cinematografică. Locuri in ini
mă : LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15:
17; 19, STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 
15; 17; 19
© Temerarii de la scara doi — 9; 11; 
13, Expediția — 15; 17; 19 : DOINA 
(16 <5 38)
• Fata Morgana : GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

triale Petrești, Potlogi, Bilciurești și Răcari. Acest rezultat se datorează faptului că lucrările au început imediat ce timpul a permis, bunei organizări a activității de către specialiști și cadre de conducere, care sînt în aceste zile ■ în permanență in cîmp, alături de mecanizatori. „Pină miine seară terminăm plantarea cartofilor timpurii — ne spune Marin Vlad, președintele cooperativei agricole Odobești, pe care l-am găsit in cimp, împreună cu 150 de membri cooperatori. începem pregătirea terenului pentru sfecla de zahăr, după care vom trece la semănat. Anul trecut, însămînțînd sfecla de zahăr în timpul optim, în teren fertilizat și pregătiOcorespunzător, am obținut o producție de 56 tone Ta hectar. Acum lucrăm cu și mai mare atenție, străduindu-ne să respectăm cu strictețe toate verigile tehnologice, astfel încît recolta din acest an să fie și mai bună".Trebuie arătat că în unele unități agricole,, printre care cooperativele agricole Brătești, Potlogi, Tărtășești, Broșteni, mai sînt de semănat suprafețe importante cu diferite culturi din prima urgență. Este de precizat că fiecare dintre acestea se învecinează cu cooperative agricole fruntașe în această campanie, ceea ce denotă că. nu existenta unor condiții diferite a determinat răminerea lor în urmă, ci un mod diferit, mai puțin eficient, de a organiza și desfășura activitatea la semănat.
Gheorghe MANEA
corespondentul ,,Scînteii"

ției agricole județene. Tractoarele și . utilajele agricole au fost reparate cu cea mai mare grijă, iar in cimp am constituit 77 tabere, corespunzător formațiilor de lucru speciale pentru semănat. Buna organizare ne-a permis să insămințăm ovăzul, mazărea, legumele și plantele furajere, culturi specifice urgenței I, 

meșteșugărești, aflăm că una dintre cele mai străvechi tradiții ale meșteșugurilor locului își are. in contemporaneitatea socialistă. ecoul bine meritat. La "ele (că tot de lemn e vorba) pot fi adăugite împletiturile de papură din Borș sau de nuiele din Șuncuiuș. Siniob. Valea lui Mihai, manufactura viorilor, lutierii satelor fabricîndu-și singuri viorile cu goarnă, specifice Bihorului. La spectacolul care încununa finalul „Zilelor culturii bihorene". din ediția 21. am văzut săteni cintind chiar din viori cu două goarne, pe două tonuri diferite, dar bine armonizate.Este de admirat felul in care artizanatul de valoare iese din găoacea lui singulară și tinde spre prezenta si eficienta lui in economia națională. Un exemplu il constituie covoarele țesute cu mina, la Tileagd, care valorifică motivele naționale locale, ale sutelor de ani de aplecare pe războaiele casnice de țesut, ca și produsele fabricii de produse artizanale din Oradea, care, de la ii și alesături la marionete îmbrăcate in feluritele costume naționale ale Țării Crișurilor dau călătorilor români și străini posibilitatea să ducă cu ei un strop de frumusețe și lumină din sufletul nostru. Organele locale de partid și de stat sprijină activ acest proces dialectic de împletire intre tradiție si modernitate, acest proces de lărgire, în fond de democratizare a culturii populare, altădată lăsat in anonimat, ca o cenușăreasă. S-a organizat la Oradea o expoziție de modele ale obiectelor suflate în sticlă. Cum în localitatea montană Pădurea Neagră se află una dintre cele mai străvechi fabrici de sticlă din tară (ultimele săpături pentru fundația unor blocuri de locuințe au dat peste vestigii de sticlă care atestă că este cea mai veche din tară) s-a hotărit ca expoziția națională a creatorilor de modele din materia străvezie să aibă loc la Oradea. Creatori de la toate fabricile de sticlă, se- micristal și cristal din tară au venit deci aici cu creațiile lor pe care le-au crezut reprezentative. A fost un adevărat ospăț de lumini al ochilor. De la cupă la carafă, de la statueta feminină la tava pentru fructe, de la peștele colorat la paharul cu picior de cocor, de la scrumiera în formă de astru la acvariul cu capac de cupolă sau cer. Lecția artei populare : o lecție a conciziei și limpezimii. a angajării in for. a funcționalității sociale a creației artistiee, prin dialectica subtilă dintre tradiție și inovație, dintre individul creator și iubitorii de frumos. O lecție a muncii, liniștii, echilibrului și simetriei. Iată cite adevăruri frumoase se desfac din participarea la „Zilele culturii bihorene". cum sint zile similare în toate zonele tării, alcătuind unitatea noastră in cuget și simțiri de pe întreg pămintul românesc.
• Chirița în Iași î BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19
© Evadarea : DACIA (50 35 94) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19
• Secretul lui Bachus : DRUMUL SA- 
RH (31 28 13) — 15; 17; 19
© Moromeții î POPULAR (35 15 17) — 
15; 18
© Mari regizori, mari actori : PATRIA 

>(11 86 25) — 9; 11; 13: 15,15; 17,30; 19,45
© Unde este un „nofelet**?  : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
© Oricare fată iubește un băiat: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 13; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
• Destin tragic ; FAVORIT (45 31 70)
— 9. 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Ipe 73 la sută din suprafața planificată. Avem create condiții ca lucrările să se finalizeze în cel mult două zile".în funcție de condițiile pedoclimatice specifice acestui județ din zona colinară, s'e constată unele decalaje atit între consiliile unice agroindustriale, cît și intre unități aparținînd aceluiași consiliu. De pildă, în timp ce unitățile din consiliul agroindustrial Berliște au încheiat semănatul ovăzului și mază- rii. cele din consiliul agroindustrial Ramna mai au de însămințat circa 30 la sută, iar cele din consiliul agroindustrial Berzovia — aproximativ 25 la sută din suprafața planificată. Am urmărit cum se desfășoară lucrările în aceste două consilii agroindustriale. Se cuvine, în primul rind, a evidenția activitatea cooperatorilor din Tirol, Bocșa, Do- clin, Berzovia și Gherteniș, care au încheiat semănatul ovăzului. în schimb, la Remetea-Pogonici se în- sămînțaseră doar 25 hectare din cele 100 hectare prevăzute in plan, iar la Vermești mai erau de semănat cu
GALAȚI

Măsuri pentru creșterea vitezei ăe lucruPină pe 9 martie inclusiv, în județul Galați au fost însămințate circa 10 300 hectare cu legume, cartofi, furaje, mazăre, ovăz, reprezentind mai puțin de jumătate din suprafața destinată culturilor din prima urgență. Este explicabilă deci graba manifestată de cadrele de conducere și specialiștii din unități pentru intensificarea lucrărilor în cîmp. Președintele cooperativei agricole din Schela, Petrea Botezatu, ne spune că unitatea a încheiat semănatul ovăzului, borceagului, lucernei, rădăcinoaselor și a plantat 35 hectare cu cartofi din cele 100 hectare planificate. Așa cum afirma interlocutorul nostru, acum se fac pregătiri intense pentru a începe semănatul florii-soărelui. De altfel, la nivelul întregului consiliu agroindustrial Schela, așa cum ne-a relatat Florica Beldiman. președintele consiliului, s-au luat măsuri pentru a fi respectate programele de lucru întocmite pentru fiecare cultură în parte. Conform acestora, semănatul legumelor, plantelor de nutreț, plantarea cartofilor trebuie să se finalizeze in citeva zile bune de lucru. De îndată ce temperatura din sol 'va permite, va începe semănatul floril-soarelui.Ce se face pentru intensificarea lucrărilor, astfel încît însămînțarea culturilor din prima urgență să se încheie în timp șcurt ? La această
(Urmare din pag. I), . vyt, deosebita onoare să..prezint secretarului gealei a lu- nerăi ; al !"j>ârtidulu'î,‘ tovarășul Nicolae Ceaușescu, noul tip de ARO, automobilul viitorului... apropiat. O mașină bine gindită, concepută după cele mai noi cerințe in materie, încercată riguros... Datorăm

y-— "... ...............crat și tatăl ei. crat, un timp, și tatăl soțului ei. Angela Paulovici lucrează la compartimentul C.T.C. Este intre cei care, înainte ca produsul uzinei să plece peste mări și țări, dau avizul fără de care nu se poate.— Nu e o răspundere prea mare ? — întrebăm.Semnătura dumneavoastră atestă, în fond, răspunderile tuturor celor care făuresc această mașină.— Aici, la ARO. fiecare își face strict datoria, fără a pasa altuia o parte din răspunderea proprie și fără a-și asuma răspunderea pe care alții o datorează — ne spune această inimoasă femeie. De fapt, fiecare, la locul muncă, lucrează cu ința că de munca seriozitatea Iui soarta produsului, giul uzinei, dacă vreți.Aceeași idee, argumentată cu exemple, a fost reluată și de maistrul Ilie Pietrăreanu, de la atelierul prototipuri, omul care, trăind foarte în prezent, cu toată acuitatea. pentru ARO, ne descrie automobilul de miine. de mai tir- ziu...
T- Anul trecut am a-

♦

său de conști- lui, de depind presti-

Vă informăm despre:

Drepturile și avantajele depunătorilor la C.E.C.în afara avantajelor specifice fiecărui instrument de economisire pe care depunătorii la. C.E.C. își păstrează economiile bănești personale. aceștia beneficiază si de un avantaj general izvorit din însăși Constituția țării, care prevede : „Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile și economiile provenite din muncă". Pe această bază, un avantaj acordat tuturor depunătorilor este garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., asupra dobînzilor și ciștigurilor obținute. Garantarea de către stat a economiilor depuse ia C.E.C. înseamnă asigurarea restituirii ori- cînd a sumelor depuse pe libretele de economii. în conturile curente personale, pe obligațiuni C.E.C. ca și pe alte instrumente de economisire. la cererea persoanelor îndreptățite să încaseze sumele res
• Zece negri mititei : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 15; 18
© Călătorie peste mări : TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 12; 15; 18
© Cine ești, călărețuie? : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: tl: 13; 15; 17; 19
© Sonata Kreutzer : COTROCENI 
(81 63 88) — 15; 18
• Fata fără zestre : VOLGA (79 71 26) 
— 9; 12; 15; 18
• Sora 13 : VIITORUL (10 67 40) —
12,45; 14,45; 17; 19 

teatre

ovăz 70 hectare și la Fizeș — 35 hectare. Specialiștii de la cele două consilii agroindustriale ne-au spus că în sprijinul unităților agricole in care semănatul a întîrziat au fost dirijate tractoarele și semănătorile rămase disponibile. în prezent, unitățile din Vermeș și Fizeș au primit semănătorile necesare, astfel încît, în cel mult două zile bune de lucru, și aici lucrarea ar putea fi încheiată. Numai că, din păcate, în aceste zile a plouat destul de mult și nu se poate intra în cîmp. Era mult mai bine dacă, atunci cînd au existat condiții favorabile, se trecea cu hotărire la lucru și semănatul ar fi fost deja încheiat. Pentru că posibilități existau, mai ales dacă specialiștii din unități și cei de la nivelul consiliilor unice ar fi fost mai activi, ar fi urmărit cu mai multă stăruință starea, terenului, pentru a folosi fiecare oră bună de lucru.
Ion D. CUCUcorespondentul „Scinteii" 

întrebare ne răspunde tovarășul loan Popa, director la direcția a- gricolă județeană : „Am luat noi măsuri pentru a se realiza în fiecare unitate agricolă vitezele zilnice planificate, astfel încît semănatul culturilor din urgența I să se încheie în cîteva zile și să înceapă lucrarea la celelalte culturi. Astfel, pregătirea terenului se desfășoară, mai cu seamă, pe timpul nopții, mecanizatorilor li se asigură mîncare caldă la cimp și, pe cît posibil, cazare la fermele de producție, iar specialiștii și-au mutat centrul de activitate în cimp. Concomitent cu măsurile vi- zind grăbirea însămînțărilor, acordăm cea mai mare atenție calității lucrărilor. Astfel, pentru a se păstra apa existentă în sol — există un important deficit de umiditate.— pregătirea terenului se realizează cu un minimum de lucrări. Comandamentul agricol județean a dispus urmărirea îndeaproape a desfășurării campaniei de către toți specialiștii, cadrele din unități, de la nivelul comunelor",Sînt, fără îndoială, măsuri bune. Trebuie urmărit ca, peste tot, ele să fie respectate întocmai, astfel încît intîrzierile la semănat să poată fi recuperate cit mai repede.
Dan PLAEȘUcorespondentul ..Scînteii"

un numeARO
și un renume

în conti-
șecretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicplae Ceaușescu, tot ce am realizat aici, la Cimpu- lung, tot ce, la îndemnul său. îndrăznim nuare...- Nu vi se tuși, prin forța rilor, un ritm alert, aici, la— E ca un raliu in timp, fără pauză, ceea ce mi se pare pasionant ! Și sîntem bine pregătiți nu numai să-i facem față, ci să-i și imprimăm cadențe și mai rapide. ARO participă, practic, în permanență, la două tipuri de întreceri : confruntarea continuă cu

impune to- împrejură- cam... . prea prototipuri ?

risit și mecanicul auto Mihai Ungheanu și Constantin Simion, și Ion Dinu, oameni care gindesc și pun suflet în tot ce fac pentru ARO, pentru prestigiul său. Ne spunea, intre altele, tovarășul Constantin Arvatu, secretar adjunct cu probleme de propagandă ai comitetului de partid din întreprindere, că, pentru acești oameni, ARO nu reprezintă numai locul de muncă ; Ia ei, ca la mulți alții, orele de program sînt generos suplimentate cu zile și nopți de muncă și gindire închinate uzinei, automobilului „lor".— ARO reprezintă, în

pective. în același timp, statul asigură secretul privind numele depunătorilor. ale titularilor si operațiile efectuate.Prin Legea finanțelor. Statutul C.E.C. și alte acte normative, lucrătorii Casei de Economii si Con- semnatiuni și cei ai altor unități care efectuează operații pentru C.E.C. sint obligati să păstreze secretul în ceea ce privește numele depunătorilor sau ale titularilor depunerilor și operațiile efectuate, iar în caz că divulgă secretul acestor operații sint supuși sancțiunilor penale.în aceleași acte normative se precizează că date informative în legătură cu sumele păstrate la C.E.C. se dau de unitățile Casei de Economii și Consemnatiuni numai în scris, pe bază de cerere scrisă sau de adresă, cu condiția indicării numărului libretului sau contului, următorilor : titularilor, persoanelor indicate prin clauza de împu
teatru) : Cineva te iubește — 18; (sala 
Atelier) : între patru ochi —- 18
© Opera Română (13 18 57) : Povesti
rile lui Hoffmann — 18
© Teatrul de operetă (13 63 48) : Li
liacul — 18
© Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neînsemnații — 18 ; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Cîntec despre mine 
însumi — 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18,30
© Teatrul Foarte Mic (14.09 05) :
Noapte bună, mamă — 19
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Scaiul — 18
© Teatrul „Nottara**  (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 18 ; 
(sala Studio) : La un pas de fericire 
— 18,30

© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Discuție fără martori —• 18; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Regina balu
lui — 18
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase**  
(sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, Savoy 
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Caval
cada risului — 18
© Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
Română1* (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă; (la Palatul Sporturilor și Cul
turii) : Fotbal... cîntec și haz — 19
© Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) : 
Turandot — 9 ; întimplare din cartie
rul Soho — 18
© Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77, sala 
Victoria) : Mănușa — 14
© Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului**  — 15,30 ; 18,30
© Studioul de teatru I.A.T.C. (15 72 59): 
Prof. dr. Omu — 18

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Hepu- blicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea primului-mi- nistru al Republicii India, Rajiv Gandhi, prin care se transmit mulțumiri pentru mesajul de felicitare adresat bu prilejul Zilei naționale a Republicii India.
Cronica zileiCu prilejul împlinirii a 21 de ani de la crearea Partidului Democratic Gabonez, amba'sadorul Republicii Gaboneze la București, Raphael Nkassa-Nzogho, a oferit, vineri, o recepție.Au participat adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, ai altor ministere și instituții centrale, activiști de partid, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Etapa finală 
a celei de-a XVIlî-a ediții 

a Festivalului artei 
și creației studențeștiVineri a început, in organizarea Consiliului U.A.S.C.R. șl Ministerului Educației și învățămintului, etapa finală a celei de-a XVIII-a ediții, a Festivalului artei și creației studențești.Integrată amplelor manifestări dedicate Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă, Festivalului național al culturii și educației socialiste „Cin- tarea României", manifestarea va reunț. în centrele universitare București, Iași. Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești. Petroșani și Tîrgu Mureș, peste 5 000 de formații, interpreți individuali și tineri creatori studenți în cadrul secțiunilor de teatru, muzică corală, muzică de cameră, muzică ușoară și de estradă, folclor, brigăzi artistice, dans contemporan, modern și clasic, balet, montaje literare, publicistică, poezie, arte plastice și foto-film.Manifestările științifice,' poljtico- ideologice și cultural-educative din cadrul Festivalului artei și creației studențești vor contribui la amplificarea și punerea în valoare a creației tehnico-științifice, artistice și interpretative a studenților prin stimularea valorificării talentului creator, a pasiunii pentru știință, tehnică și cultură a acestora.

produsele similare de pe fapt, o jumătate de’ oraș, mapamond și permanenta : unitatea cea mai , dgnșă,, întrecere cu sine. / ultima, mi se pare cea mai dificilă ; nu ne putem îngădui să batem pasul pe loc ; succesele de pină a- cum nu ne îngăduie !Cu.alte cuvinte, cam aceleași gloduri ne-au mărțu-
—' mai , d^nșă,, Aceasta, dacă vreți — ținea Să precizeze primarul orașului Cimpulung, tovarășul Ion Ghizdavăț. Mai mult de jumătate din valoarea producției-marfă industriale a orașului nostru — și care este de citeva miliarde lei — șe realizează la ARO. Ca să nu mai spun că mai bine de jumătate din populația orașului gravitează, într-un fel sau altul, pe lingă ARO ; avem acest colectiv muncitoresc de prestigiu, avem liceu și facultate de subingineri pe lingă ARO. avem familiile celor ce muncesc sau învață la ARO și care, deci, tot de... jumătatea de oraș numită ARO aparțin... ARO este inima orașului, nostru! ARO este mai mult decit inima unui oraș, am putea completa. Este simbolul capacității tehnice a constructorilor noștri de autoturisme, este simbolul unei industrii tinere, puternice, în plin avlnt. „Rasă pură" — ca în reclama aceea inspirată — pe teritoriul fertil al gîndirii Originale, al efortului de muncă și creație. al vocației pentru performanță.

ternicire. dar numai pentru operațiile efectuate de acestea : depunătorilor. numai pentru sumele depuse de aceștia pe numele altor persoane ; persoanelor împuternicite de către titular prin procură sau printr-o altă formă de împuternicire legală. în limitele stabilite prin împuternicire ; părinților și tutorilor, pentru depunerile aparti- nind titularilor minori ; persoanelor înscrise la dispoziția testamentară, numai după decesul titularului și numai pentru soldul existent la data decesului ; moștenitorilor legali sau testamentari, prin atestarea acestei calități de către organele notariale sau instanțele judecătorești. numai pentru soldul existent lă data decesului titularului. Potrivit legii, nici o altă persoană în afară de cele arătate mai sus nu are dreptul să ceară date informative asupra titularilor, depunătorilor și operațiilor efectuate de aceștia la C.E.C.

REPORTAJE® NOTE® INFORMAȚII
VRANCEAO Ascensiunea industriei vrîncene spre cote mai inalte de randament și eficiență va continua și in acest an. în perioada care a trecut din luna ianuarie au intrat in fabricație aproape 700 de produse noi și modernizate din domeniul mecanicii fine, aparatajelor electrice, laminatelor, mobilei, confecțiilor, tricotajelor și din alte sectoare. Este un debut promițător, avînd în vedere faptul că industria județului va trebui ca în acest an să producă și să livreze la export maj mult cu 27,5 la sută față de anul trecut.fi» S-au construit în județ, pină acum, a- proape 34 000 apartamente, se vor mai construi și în acest an alte 1 700 apartamente, multe dintre ele a- flindu-se acum înlucru. Pe planșetele arhitecților se aflănoile ansambluri de locuințe ale anului 1990. Pină acum aufost realizate documentațiile pentru a-proape 50 la sută din apartamentele ultimului an al actualului cincinal.© La una din ml- crohidrocentralele de pe pirîui Zăbala s-a trecut la realizarea centralei hidroelectrice înglobate în baraj. în acest an vor începe lucrările de construcție a altor două obiective hidroenergetice, pe două ape vecine — Zăbala și Năruja.© Pentru plantările din podgorii, specia-

Panoramicliștii stațiunii de producție și cercetare vi- niviticolă Odobești au în pregătire acum peste 800 000 fire din soiurile omologate în ultimii ani. Este vorba de soiuri de mare productivitate și calitate. Material săditor din soiuri nou crea- . te pregătesc și specialiștii întreprinderii de producție și cercetare pomicolă din Focșani.© în etapa de masă, a actualei ediții a Festivalului național „Cintarea României" iși dispută întîietatea 106 917 artiști amatori constituiți in 5 500 de formații și cercuri de creație și interpretare artistică.© în cringul din a- propierea municipiului Focșani s-a trecut, cu ani în urmă, la construirea unui „sat al satelor Vrancei". O adevărată „rezervație" etnografică. Ea numără astăzi 21 de case, o școală și instalații de tehnică populară, aduse din mai multe așezări remarcate de specialiști pentru vechimea și valoarea lor. Interioarele locuințelor dispun de peste 7 000 de obiecte de certa valoare. întregul ansamblu a prins contur prin contribuția obștească a localităților, cu materiale și meșteri constructori.© Pădurile Vrancei sînt supuse în prezent unor ample lucrări de conservare, protejare și dezvoltare. S-a realizat, printre altele, o nouă zonare funcțională în
ALBA: Realizări 

ale energeticienilorMăsurile luate pentru buna funcționare a instalațiilor la cele patru hidrocentrale construite pe rîul Sebeș și realizarea unui program optim de lucru pentru fiecare dintre ele au permis in primele două luni ale anului să se obțină parametrii superiori. Astfel. pe această bază, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a fost livrată o cantitate de energie electrică mai mare cu 7 milioane kWh. (Ștefan Dinică).
BÎRLAD : Acțiuni 

de bună gospodărire 
și înfrumusețare. . Prin materializarea unor amnle pr.ogpume de dezvoltare economico- socială și edilitară, Bîrladul devine o localitate tot mai frumoasă, modernă și bine gospodărită. O dată cu activitatea ce se desfășoară pe șantierele construcției de locuințe din noile cartiere, care vor rotunji zestrea edilitară la 15 000 apartamente, și vor conferi orașului noi atribute de civilizație și progres, cetățenii de toate vîr- stele, în frunte cu deputății, desfășoară susținute acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare. Pe toate străzile, în cartiere se curăță rigolele, se văruiesc bordurile și

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (color)
14,45 Sâptămîna politică

vremea
Prognoza meteorologică pentru inter

valul 11 martie (ora 20) — 14 martie (ora 
20). In țară : Vremea va fi în general 
închisă. Cerul va fi temporar noros, cu 
lnnorărl mai' accentuate în sudul și 
estul țării, vor cădea precipitații, în
deosebi sub formă de ploaie, la începu
tul intervalului, izolat în sudul terito
riului, apoi, în partea a doua, sub for
mă de ploaie, pe alocuri, în sud-est șl 
est, și de ploaie, lapoviță și ninsoare in

INFORMAȚII
Universiada de iarnăJocurile mondiale universitare de iarnă, care se desfășoară la Sofia, se apropie de sfirșit, vineri închein- du-se alte concursuri de schi. La slalom uriaș,' primul loc a fost o- cupat de Monika Hoistricova (Cehoslovacia), cronometrată în cele două manșe cu timpul total de 2’07”64/100, urmată de compatrioata sa Ludmila Milanova și de sovietica Natalia Buga. Proba masculină de coborire a revenit lui Marian Bires (Cehoslovacia), care a fost înregistrat în l’04”39/100. Pe locurile' următoare s-au situat italianul Guido Singer (l’04”83 100) și vest-germa- nul Jens Dinser (1’05”01/100). Ultima probă a întrecerilor de schi fond, ștafeta masculină de 4X10 km, a fost cîștigată de formația U.R.S.S, — lh 35’26”3/10. medaliile de argint și, respectiv, bronz, fiind adjudecate de Cehoslovacia (lh 35’48”7/10) și Austria (lh 37’27”2/10).■»HANDBAL. Miine, în Sala sporturilor din Buzău, se va disputa meciul tur dintre echipa Dinamo București și formația Empor Rostock (R.D. Germană), contind pentru sferturile de. finală ale „Cupei cupelor" la handbal masculin. Partida va începe la ora 17. Celelalte reprezentante ale țării noastre în cupele continentale intercluburi vor evolua in deplasare. In „Cupa campionilor eiu'openi", echipa Steaua București va intîlni formația italiană Ortigas Siracusa, iar în „Cupa federației internaționale". Politehnica Timișoara va juca în compania echipei vest-germane Turu Diissel- dorf.FOTBAL. O Meciurile retur pentru sferturile de finală ale cupelor continentale de fotbal, programate la 15 martie, vor fi conduse de, următorii arbitri : „Cupa campionilor europeni" : Steaua București — I.F.K. Gbteborg — Quiniou (Fran-

județean

tronsonul al canalului Șiret — eonstructo-primii 5 ki- lucrare ina-

scopul creșterii suprafețelor cu funcții speciale de protecție, rol ce revine în prezent pădurilor care o- cupă 45 la sută din patrimoniul forestier. Se are in vedere, în primul rind, protecția solului și apelor.© Pe ' vrîncean i magistral Bărăgan, rii și-au forțele pe lometri de vederea utilizării cestui traseu încă acest an. Tot in această perioadă se află în lucru subtraversă- rile canalului, care a- jung pină Ia 12 metri sub nivelul albiilor Sușiței, Putnei, Milcovului și Zăbrău- țului. Pe un front larg și-au organizat activitatea și constructorii de poduri.0 Pe platforma industrială a municipiului Focșani, la Întreprinderea de scule și elemente hidraulice, se va, organiza un dispensar policlinic mobil 'pentru evaluarea stării de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor oamenilor muncii și membrilor loi de familie. Noua unitate, la realizarea căreia colaborează întreprinderea amintită, organele de specialitate județene și Institutul medico-far- maeeutic din Tîrgu Mureș, va fi pusă și la dispoziția altor colective de muncă.
Dan
DRĂGU1ESCUpomii, se amenajează noi locuri de joacă pentru copii. Numai în perioada ce a trecut din acest an valoarea lucrărilor edilitar-gospo- dărești efectuate de cetățeni se ridică la peste 3,4 milioane lei. Au fost1 plantați pînă acum peste 10 000 arbori și arbuști ornamentali, mii de trandafiri, au fost a- menajate 6,5 hectare de noi zone și spații verzi în cartiere și in parcul de cultură și odihnă, iar în serele orașului sînt gata de plantat aproape 4 milioane dez flori. (Petru Necula).

TÎRGU MUREȘ: Realizări 
ale electroniștilorColectivul de oameni ai muncii de la secția de mecanică fină și electronică a întreprinderii „Elec- tromureș" din Tirgu Mureș a fabricat in aceste zile mașina cje' Copiat cu numărul 6500. De remarcat că/’dintre ace'Șteâ,’' ponderea1 o dețin cele de tipul „C-112" — a treia generație de copiatoare de fabricație românească, utilaj complet automatizat, cu performanta tehnica deosebite. Fată de primele două mașini electrostatice de copiat — MEC-1 și MEC-l-M —. la copiatorul „C-112" ciclul de copiere crește la 15 file pe minut. Totodată, o serie de repere din metal au fost înlocuite cu cele din mase plastice, greutatea aparatului fiind diminuată cu 50 la sută. (Gheorghe Giurgiu).

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,25 Sub tricolor, sub roșu steag. Versuri 

patriotice, revoluționare (color)
19,35 Teleenciclopedia (color)
20,05 Tangoul veșnic tînăr (color)
20,55 Film artistic (color), „Sîntem 

cinci**.  Producție din R.D. Germană
22,20 Telejurnal 

celelalte zone. Vîntul va sufla slab pină 
la moderat, cu unele intensificări in 
estul țării, din sector nord-estic, cu vi
teze cuprinse între 35 și 55 kilometri 
la oră. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 6 și plus 4 grade, 
mai ridicate la sfirșitul intervalului, iar 
cele maxime, în general, între 6 și 14 
grade. Izolat, dimineața, se va produce 
ceață. In București : Vremea va fi in 
general închisă, cu cerul mal mult no
ros. Vor cădea, temporar, precipitații, 
îndeosebi sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
1 și 3 grade, iar cele maxime intre 6 
și 10 grade.

SPORTIVEța) ; Milan — Bremen — Smith (Scoția) ; Real Madrid — P.S.V. Eindhoven — Vautrot (Franța) ; Ga- latasaray — Monaco — Van Langen- hove (Belgia) ; „Cupa cupelor" : Malines — Eintracht — Spirin (U.R.S.S.) ; Roda Kerkrade — Sre- deț Sofia — Mikkelsen (Danemarca) ; Sampdoria — Dinamo București — Nemeth (Ungaria) ; F. C. Barcelona — Aarhus — Germanakos (Grecia) ; „Cupa U.E.F.A." : Dynamo Dresda — Victoria București —• Fredriksson (Suedia) ; Real San Sebastian — V.F.B. Stuttgart — Hackett (Anglia) ; Bayern Miincben — Heart of Midlothian — Soriano Ala- dren (Spania) ; Napoli — Juventus Torino — Kirschen (R.D.G.). © In clasamentul golgeterilor campionatelor naționale de fotbal din Europa, alcătuit de Agenția A.P.A. Viena, pe primul loc se află Mateuț (Dinamo București), cu 24 goluri, urmat de Baltazar de Morals (Atletico Madrid) — 23 goluri, Hagi (Steaua București) și Coraș (Victoria București) — cu cite 21 goluri, Feyyaz (Besiktas Istanbul) și Penev (Sre- deț Sofia) — cu cite 20 goluri. Smith (Arsenal Londra) — 19 goluri etc.BIATLON. în concursul de biatlon de la Oeștersund (Suedia), proba de 20 km a fost cîștigată de sovieticul Serghei Cepikov, cu timpul de 54’06”4/10. Situat pe locul patru. în 56’38”l/10, norvegianul, Eirik Kvalfoss se menține lider in clasamentul general al „Cupei Mondiale", cu 195 puncte, urmat de Aleksandr Popov (U.R.S.S.) — 164 puncte și Dirk Anders (R. F. Germania) — 142 puncte.BASCHET. La Salonic. în meci pentru turneul final al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, echipa locală Aris a întrecut cu scorul de 96—85 (54—45) formația Jugoplastika Split. Coșgeterul echipei învingătoare a fost cunoscutul international Gallis, care a înscris 45 de puncte.



Nouă și strălucită expresie a politicii profund umaniste 
a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu 

pentru asigurarea păcii și securității în Europa
(Urmare din pag. I)țărilor, ceea ce înseamnă că statele cu forță militară mai mare trebuie să aplice reduceri superioare. O latură esențială a reducerilor o constituie convenirea unor plafoane echilibrate, aproximativ egale, care să ducă Ia înlăturarea dezechilibrelor și asime- triilor existente. Se are în vedere ca reducerile să se desfășoare sub un control eficient, extins și asupra angajamentelor asumate cu privire la forțele armate și armamentele ce ră- .min după efectuarea reducerilor, o atenție prioritară urmînd să se acorde reducerii armamentelor cu mare capacitate ofensivă.Ținînd seama de uriașa povară pe care o reprezintă pentru popoarele europene, ca și pentru toate popoarele, cheltuielile militare, România propune ca acestea să fie și ele înjumătățite. iar resursele financiare eliberate să fie folosite exclusiv in scopuri pașnice, urmînd ca. într-o perioadă ulterioară, orientarea mijloacelor respective spre diferite sectoare ale economiei să fie stipulată în acorduri specifice, care să facă obiectul unor măsuri de control. Paralel cu reducerea armamentelor existente, a efectivelor și a cheltuielilor militare, este necesar să se treacă și la restrînge- rea producției de armament, cu lichidarea unor întreprinderi militare sau reorientarea lor spre producția civilă. Dacă avem in vedere că armamentele convenționale dețin o mare pondere în totalul mijloacelor înghițite de cursa înarmărilor, este lesne de înțeles ce efecte benefice ar a- vea punerea în practică a acestor propuneri pentru progresul econo- mico-social al țărilor continentului, in primul rînd al celor mai puțin dezvoltate.Același spirit constructiv caracterizează și propunerile României referitoare la negocierile pentru adoptarea unor noi măsuri de încredere și securitate. In această privință, tara noastră apreciază că documentul Conferinței de la Stockholm constituie o bună bază de pornire pentru realizarea obiectivelor noilor negocieri. în pofida faptului că măsurile convenite la Stockholm nu au dus la diminuarea intensității și am- plorii activităților militare pe continent și nici la reducerea capacității de lansare a unui atac armat. Tocmai de aceea, în opinia României. a președintelui Nicolae Ceaușescu, negocierile de la Viena trebuie să marcheze o etapă nouă, prin trecerea de la declararea obiectivului realizării unei mai mari încrederi și previzibilități. la restringerea efectivă a condițiilor ce ar putea îngădui declanșarea unui atac prin surprindere sau a unor acțiuni ofensive pe scară largă.In vederea realizării acestor obiective, tara noastră a prezentat o suită de propuneri specifice, considerând că noua generație de măsuri de încredere și securitate trebuie să cuprindă. între altele : restringerea intensității și ariei activităților militare ; renunțarea Ia anumite activități ce pot crea neîncredere și tensiune, limitarea posibilităților unor
rI ILE DE PRESA

e scurt
COMITETUL O.N.U. PENTRU 

RELAȚIILE CU ȚARA-GAZDA s-a întrunit pentru a analiza plin- gerile cu privire la restricțiile impuse de Statele Unite împotriva unor diplomați și membri ai personalului O.N.U. provenind din a- numite țări. După cum precizează Departamentul pentru informații publice al O.N.U. (D.P.I.-O.N.U.). in cadrul dezbaterilor o serie de delegați s-au pronunțat pentru ridicarea restricțiilor de circulație impuse, apreciind că aceste măsuri contravin obligațiilor asumate de S.U.A. potrivit Cartei O.N.U. și Acordului de sediu încheiat de S.U.A. cu O.N.U.
IN DECLARAȚIA COMUNA dată publicității la New Delhi, la încheierea vizitei oficiale de prietenie efectuate în India de Jambin Batmunh. secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P.

Economia unor țări 
cu problemele

Cotidianul polonez „ZYCIE WARSZAWY" publică un articol in care 
te referă la situația datoriei externe a unor țări socialiste, la unele aspecte 
privind piața internă a acestora, modul in care fiecare dintre ele abordează 
problema achitării datoriilor externe.

Cotidianul pornește de la prezentarea unei retrospective referitoare la R.D. Germană si Cehoslovacia.Datoria R.D.G. — arată ziarul polonez — se ridică la 20 miliarde dolari. Comparind numărul populației Poloniei și R.D.G. — peste 37 milioane și, respectiv, aproape 17 milioane —, precum și datoriile — aproape 30 miliarde dolari și, respectiv. 20 miliarde dolari —. rezultă că, raportat pe locuitor, R.D.G. este mult mai im- povărată de datorii decît Polonia. Ar fi insă o afirmație inexactă. Cifrele oferite reprezintă mărimea brută a datoriei, fără a ține seama de depunerile de capital sau de rezervele in devize pe care — deși în proporții diferite — Ie deține fiecare guvern. Iar capitalurile R.D.G. sint mult mai mari decît cele poloneze și deci datoria netă este mai mică.în pofida acestui lucru. — arată In continuare ziarul — datoriile, achitate regulat, reprezintă o povară însemnată pentru economia R.D.G. Anul trecut au apărut in R.D.G. primele declarații oficiale ce semnalau deficiente pe piață : de exemplu, pentru cumpărarea unui autoturism se așteaptă 11 ani. Sint deficitare și producția de mobilă, confecții, aparatură radio, produse de cosmetică. 

acțiuni ofensive de anvergură, stabilirea de măsuri de natură să prevină accidentele nucleare etc.Prezentînd cele două seturi de propuneri. România a subliniat necesitatea ca negocierile în acest domeniu să se înscrie organic in obiectivul mai larg al dezarmării generale și totale, in centrul căreia se situează dezarmarea nucleară. Aceasta reclamă renunțarea la pro
PROPUNERI PRIVIND FORȚELE ARMATE

SI ARMAMENTELE CONVENTIONALE:
9 1

@ reducerea armamentelor ți efectivelor 
militare cu 25—30 la sută intr-o primă etapă 
și cu 50 la sută pină în anul 2000 ;

® efectivele supuse reducerii să fie demo
bilizate, iar armamentele — distruse sau 
transferate pentru folosirea in scopuri paș
nice;
• reducerea cheltuielilor militare cu 25—30 

Io sută intr-o primă etapă ți cu 50 la sută 
pină in anul 2000 :
• asumarea de către statele participante 

a obligației de a folosi mijloacele financiare 
eliberate de pe urma reducerii exclusiv in 
scopuri pașnice ;

© stabilirea limitelor privind numărul to
tal al efectivelor și armamentelor unui stat 
care pot fi amplasate in afara teritoriului na
țional ;
• înscrierea in acordurile realizate a pla- 

foanelor-limită atit pe ansamblul fiecărei 
alianțe, cit și pentru fiecare stat in parte ;

© reducerea cu prioritate a armamente
lor cu mare capacitate ofensivă — tancuri, 
artilerie de calibru mare, mașinile blindate 
de luptă, unele tipuri de avioane militare — 
precum și a trupelor de desant aerian ți aero
purtate, a unităților autoamfibii de asalt ;
• reducerea producției de armamente ți 

reorientarea unor întreprinderi militare spre 
producția pașnică ;

Un comentariu din ziarul polonez 
,,Zycie Warszawy“

multană a Tratatului de Ia Varșovia și a N.A.T.O.Alături de propunerile concrete, țara noastră a prezentat la Viena și unele considerente principiale referitoare la cadrul negocierilor și semnificația acestora. Astfel. România a ținut să precizeze că. deși în etapa actuală la negocierile asupra forțelor armate convenționale participă numai statele membre ale celor 

două alianțe politico-militare, negocierile respective nu au loc intre blocurile militare amintite, ci între state independente și suverane — răminind deschisă posibilitatea ca, ulterior, să se alăture negocierilor și statele neutre și nealiniate, pentru a se da. astfel, posibilitate să-și spună cuvintul tuturor participanți- lor la procesul C.S.C.E. (adică al securității și cooperării europene). In acest fel. a fost reafirmată cu limpezime poziția consecventă susținută de țara noastră, după care problemele internaționale majore, în special cele privind pacea și securitatea, interesează nemijlocit toate statele, si ca atare toate sint
COALIȚIA NAȚIONALA a mișcării democratice — cea mai mare grupare de opoziție din Coreea de Sud — a anunțat crearea unui front unic, al forțelor democratice. S-a stabilit convocarea unei conferințe' a tuturor forțelor de opoziție din țară.
PRIMIRE. Președintele Turciei. Kenan Evren, l-a primit pe Tian Jiyun, vicepremierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, care e- fectuează o vizită în Turcia. A fost subliniată necesitatea întăririi relațiilor bilaterale, corespunzător potențialelor economice ale celor două țări.
EXPERIENȚA NUCLEARA. Statele Unite au efectuat o nouă experiență nucleară, a treia din acest an. la poligonul din Nevada — a anunțat Ministerul american al Energiei intr-un comunicat dat publicității la Washington și citat de agențiile China Nouă. Kyodo și Efe. Explozia a avut o putere intre 20 și 150 kilotone.
MANEVRELE SECRETE DE STAT MAJOR ALE N.A.T.O., denumite codificat „Wintex-Cimex ’89“, au luat sfirșit. La aceste e-

socialiste confruntată 
datoriei externeUngaria — cu datorii de ordinul a 18 miliarde dolari si o populație ceva mai mare de 10 milioane — este relativ cea mai împovărată de datorii — continuă „Zycie War- szawy“. Ungaria — scrie ziarul — caută ieșirea din situația grea, căi de înviorare, prin folosirea pe scară largă a inițiativei cetățenilor. întreprinderilor și deschiderea pentru accesul capitalului străin. Introducerea 

unei reforme radicale trebuie să coste — și Ungaria suportă costurile. Din acestea fac parte majorările frecvente de prețuri, in principiu la toate produsele — de la autoturisme, alimente. pină la medicamente. Acest lucru provoacă schimbări chiar și in structura alimentației, reducin- du-se intre altele consumul la carne și pește.Referitor la datoria externă a Bulgariei. cotidianul arată că aceasta se ridica la sfirșitul anului 1987 la circa 6 miliarde dolari. Industria Bulgariei obține rezultate bune, în schimb, s-a înrăutățit destul de evident situația în agricultură, fapt

îndreptățite să ia parte direct la examinarea și rezolvarea problemelor in cauză.Prezentarea pozițiilor românești Ia reuniunea de la Viena a prilejuit reafirmarea marelui adevăr, pe care președintele Nicolae Ceaușescu l-a subliniat în repetate rînduri, și anume că. in problemele păcii și dezarmării. în toate marile probleme ale contemporaneității. Europa nu-și
PROPUNERI PRIVIND NOI MĂSURI 
DE ÎNCREDERE Șl SECURITATE:

© restringerea intensității ți ariei activită
ților militare ; renunțarea la unele activități 
care pot genera neîncredere ți încordare ; 

convenirea de măsuri privind stabilirea 
unor zone de securitate și coridoare de-a lun
gul frontierelor dintre state ți la linia de con
tact dintre cele două blocuri militare ;

© limitarea ți prevenirea creșterii încor
dării prin interzicerea dislocării de noi trupe, 
dezvoltării și amplasării de noi baze pe teri
toriul altor state ;
• înghețarea cheltuielilor militare la ni

velul actual ți începerea de negocieri în ve
derea reducerii lor ulterioare :

© crearea de zone de pace, cooperare ți 
bună vecinătate, libere de arme nucleare și 
chimice in Balcani, în centrul ți nordul Eu
ropei și in alte zone ;

© interzicerea manevrelor ți mișcărilor de 
nave și aeronave care transportă arme nu
cleare in apropierea frontierelor terestre ți 
maritime ale altor state ;

© inițierea de măsuri de lărgire a comuni
cării ți cooperării intre state vizind creșterea 
încrederii ;
• dezvoltarea pe plan european a contac

telor, consultărilor și sistemelor de comuni
cații in probleme de securitate.

poate îndeplini misiunea decît ca o Europă unită in diversitatea orîn- duirilor sociale, a concepțiilor filozofice și politice, a națiunilor libere și independente, care să acționeze pentru securitate, dezarmare și înțelegere. pentru colaborare, progres economic și social.■ Propunerile prezentate de România la Viena reprezintă o nouă și elocventă expresie a dorinței de a contribui la eforturile pentru înfăptuirea acestor nobile deziderate, cu convingerea nestrămutată că un asemenea curs corespunde intereselor și aspirațiilor vitale ale popoarelor continentului nostru, ale întregii omeniri.
xercițiâ militare, în cadrul cărora au fost simulate și o serie de lovituri nucleare asupra teritoriului unor țări socialiste, au participat 850 de puncte de comandă de pe întreg teritoriul Alianței Nord- Atlantice. „Wintex-Cimex ’89“ au provocat indignare in rindul opiniei publice, in R.F.G., de pildă, in peste 150 de localități fiind organizate acțiuni de protest împotriva acestor scenarii de război a- tomic, intr-o perioadă cînd popoarele lumii cer cu tot mai mare insistență pacea.

TRATAT. Congresul Deputaților al parlamentului spaniol a ratificat noul tratat militar hispano-ame- rican, semnat in decembrie 1988. In baza acestuia, S.U.A. vor putea încă folosi pe o perioadă de opt ani bazele militare pe care le au în Spania, dar vor retrage cele 72 de avioane cu funcție dublă — de luptă și bombardament — de ia baza Torrejon, precum și 5 000 de militari. Tratatul stipulează că S.U.A. nu pot introduce, staționa sau stoca arme nucleare pe teritoriul spaniol fără consimțămintul prealabil al guvernului de la Madrid.

resimțit dureros de piață : în toamna anului trecut au existat probleme în aprovizionarea cu pîine, ulei, legume și fructe. Magazinele de produse industriale sint goale — pe primul Ioc se află necesitățile de export. Rata inflației este mică — la alimente prețurile stabile se mențin —, dar retribuțiile și pensiile sînt mici.Uniunea Sovietică este un caz aparte, cu proporții cu totul deosebite — se arată de asemenea în articol. Datoria U.R.S.S. se ridică la peste 40 miliarde dolari, depășind într-o mică măsură datoria Poloniei, dar cîntărește evident mult mai puțin pentru această tară decît pentru noi. în plus, U.R.S.S. dispune de capitaluri considerabile. Dar fiecare își are problemele sale și în U.R.S.S. se vorbește in prezent deschis despre inflație. Deficitul bugetar se ridică la 36 miliarde ruble (in ultima vreme se afirmă că ar fi chiar de 100 miliarde). Acest lucru are influență asupra pieței. Inevitabil se ridică și problema prețurilor ca factor economic de bază — arată ziarul.Evident, din cele scrise nu reiese o apreciere -de ansamblu a nivelului economiei diferitelor țări. Am oferit doar unele date, în general rar publicate, ce se referă la datoria externă, iar într-o măsură oarecare și la piețele interne — arată în încheiere ziarul polonez.

România 
la Salonul 

internațional 
de la Casablanca

RABAT 10 (Agerpres). — In ora
șul Casablanca s-a deschis Salonul 
international al produselor din piele 
Si textile, la care participă firme 
și întreprinderi din numeroase țări. 
La manifestare sint prezente și în
treprinderi românești de comerț ex
terior de profil. Standul românesc 
a fost vizitat de membri ai guver
nului, de numeroși oameni de afa
ceri, care au apreciat exponatele 
românești.

În pregătirea noii runde 
de convorbiri 

iraniano- irakieneNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite au luat sfîrșit consultările preliminare separate pe care reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. pentru Iran și Irak, ambasadorul Jan Eliasson, le-a avut cu delegațiile celor două țări. Au fost examinate probleme referitoare la pregătirea noii runde de convorbiri iraniano-irakiene la nivel de miniștri de externe, ce urmează să se desfășoare la sfîrșitul lunii martie, sub auspiciile secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, la sediul Națiunilor Unite.într-o declarație făcută presei, Jan Eliasson a apreciat consultările drept utile.
La 17 martie vor fi reluate

Tratativele 
în problema cipriotăNICOSIA 10 (Agerpres). — Președintele Ciprului, Gheorghios Vas- siliou, și liderul comunității turco- cipriote, Rauf Denktaș, au avut o întrevedere la Nicosia în cadrul căreia au hotărit reluarea, la 17 martie, a reuniunilor intercomuni- tare în vederea soluționării problemei cipriote.Vassiliou și Denktaș se vor reuni cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în zilele de 6 și 7 aprilie, în loc de 5 și 6, cum era prevăzut inițial, prilej cu care vor fi analizate progresele realizate în negocierile intercomunitare cipriote.Calea spre reglementarea situației în Cipru constă in dialogul interco- munitar și organizarea unei conferințe internaționale, capabilă să asigure garanțiile necesare — a declarat secretarul general al C.C. al Partidului .Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), Dimitrios Christofias, la o conferință de presă. El a precizat că,tocmai în această direcție acționează în prezent A.K.E.L., obtinind adeziunea tuturor forțelor progresiste din Cipru.
AMERICA CENTRALĂ

Demersuri în direcția 
instaurării păciiNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — La sediul O.N.U. din New York vor fi reluate, la 14 martie, convorbirile dintre reprezentanți ai statelor centroamericane — Costa Rica, Salvador, Guatemala. Honduras Și Nicaragua — și ai Organizației Națiunilor Unite. consacrate găsirii de soluții eficiente și reciproc acceptabile pentru solutionarea crizei politice, economice și sociale din America Centrală. Reluarea negocierilor a fost convenită în cadrul întrevederii de luna trecută dintre secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și miniștrii afacerilor externe ai celor cinci țări.

:e se fac că NU VĂD „APĂRĂTORII" drepturilor omului A

Tunetele metroului newyorkez: 
adăposturi pentru dezmoșteniți

Un reportaj din cotidianul vest-german „Die Welt“
Metroul din New York, vechi și 

murdar, reprezintă un uriaș labirint 
sub zgirie-nori. Cel nevoit să că
lătorească cu el respiră ușurat cind își încheie călătoria. Pentru multe 
persoane lipsite de adăpost insă, 
tunelul strimt al metroului repre
zintă singurul loc unde pot înnopta 
fără să înghețe.

O lume întreagă a aflat că, in ora
șul care numără 7 milioane de lo
cuitori, intre 40 000 si 60 000 de per
soane sint lipsite de adăpost. Chiar 
Si locuitorii marelui oraș au fost 
impresionați cind au aflat că per
soane lipsite de locuință sint nevoi
te să-și găsească adăpost in tunelul 
metroului, la fel ca in perioada cri
zei economice mondiale ; acești oa
meni dorm in nișele strimte de lingă 
șine, in stații, așa cum o arată și 
cele două imagini ce însoțesc repor
tajul din „Die Welt". De obicei, după 
miezul nopții, tunetele sint contro
late. deoarece adăpostirea in ele re
prezintă un adevărat pericol. John 
Greco, care conduce brigăzile de 
control in timpul nopții, declara : 
„Persoanele lipsite de adăpost pe 
care le găsim in tunel ne spun că 
aici se simt mai in siguranță decit in 
oricare azil, intrucit in azilurile de 
noapte există mulți hoți și huli
gani". Majoritatea preferă să ră- 
mină aici, deși numai anul trecut 
au fost accidentați mortal 24 de oa
meni care s-au adăpostit in tunelul 
metroului. Labirintele calde sint 
insă periculoase. Orice mișcare gre
șită poate insemna moartea ; o a- 
tingere accidentală de șina prin 
care trece curentul electric înseam
nă un șoc de 600 de volți, care se 
descarcă in corpul celui care o calcă. 
$i dacă nu ai șansa să găsești rapid 
o nișă salvatoare, riști să ajungi 

, sub metroul care trece prin tunel.
V______________________

Luări de poziție in favoarea înlăturării 
practicilor neocolonialisteHAVANA 10 (Agerpres). — Sub egida O.N.U., la Havana s-au deschis lucrările seminarului „Noua ordine economică internațională, datoria externă și schimburile comerciale inechitabile". Participanții au relevat încă din prima zi a lucrărilor influenta negativă a politicii financiar-eco- ndmice a statelor occidentale asupra dezvoltării social-economice a țărilor în curs de dezvoltare. Ei au criticat ineficienta rețetelor propuse de țările industrializate pentru soluționarea problemelor grave cu care se confruntă statele în curs de dezvoltare, cum sint denaționalizarea industriei, supunerea economiei lor intereselor companiilor transnaționale și alte practici neocolonialiste. de amestec in treburile interne ale acestor state.LIMA 10 (Agerpres). — Președintele Partidului Democrat Creștin din Peru. Carlos Blancas Bustamente, s-a pronunțat în favoarea adîncirii cooperării latino-americane pentru a se

Măsuri în vederea unei politici 
financiare autonome a țărilor africaneLILONGWE 10 (Agerpres). — La Blantyre (Malawi) s-au încheiat lucrările conferinței miniștrilor de finanțe din țările africane. Participanta au analizat aspecte legate de condițiile impuse de organizațiile financiare internaționale — F.M.I. și B.I.R.D. — pentru acordarea de noi credite, condiții care prevăd drastice ajustări economice soldate cu reducerea nivelului de trai al populației, creșterea șomajului, anularea unor programe de ocrotire a sănătății șl dezvoltare a învățămîntului. Ei au relevat că principala cauză a deteriorării situației economice a țărilor continentului rezidă in schimburile comerciale inechitabile și scăderea preturilor materiilor prime pe piața mondială. în încheiere, miniștri! de finanțe au convenit asupra înființării unui Fond valutar african. în documentul conferinței se arată că înființarea unui astfel de fond va contribui

Prognoze privind încetinirea ritmului 
de creștere a economiei mondialeNAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres) — Economia mondială ar putea cunoaște o reducere a ritmului de creștere in cursul acestui an și chiar o recesiune în 1990, avertizează mai multi experți din 40 de state, care au colaborat la realizarea unui raport al O.N.U. privind perspectivele economice globale.. Ei avertizează că această tendință se datorează, cu precădere, politicilor monetare excesiv de' restrictive ale țărilor industrializate. care vor determina o reducere a ratei de creștere a economiei mondiale sub 3 la sută. Aceiași expert! anticipează o încetinire a creșterii schimburilor internaționale. fiind afectat in primul rînd comerțul cu materii prime, mărfuri cu o mare pondere in exporturile țărilor în curs de dezvoltare.

Preocupări legate de soluționarea 
problemei alimentare din țările săraceNICOSIA 10 (Agerpres). — Tn capitala Ciprului se desfășoară lucrările grupului consultativ al Consiliului Mondial al Alimentației (W.F.C.), care pregătește planul de acțiune vizînd punerea in aplicare a „Inițiativei Ciprului privind lupta împotriva foametei în lume", adoptată în luna mai, la reuniunea ministerială a W.F.C. Luind cuvintul în cadrul lucrărilor, ministrul agriculturii și resurselor naturale al Ciprului, Andreas Gavrielides, a declarat că numărul persoanelor afec-

Cei fără adăpost preferă tunetele 
din zona Second Avenue, deoarece 
sint situate la o adincime mai mare 
și sint mai călduroase. „Unii dintre 
cei ce locuiesc aici se descurcă mai 
bine in labirintul tunetelor decit 
controlorii de șine sau conducătorii 
de metrou, care lucrează la noi de 
ani de zile", mai spune John Greco.

Conform unor aprecieri recente, 
pină la sfirșitul lunii februarie 
numărul celor care se adăpostesc 
in rețeaua metroului, lungă de 400 
km, a crescut la 1 700, iar 30 la 
sută din cei care caută un adăpost 
in adincurile pămintului sint al
coolici și consumatori de droguri.

în prezent, în Statele Unite tota
lul celor lipsiți de adăpost se ridică 
la 1,5 milioane. 

întări independența economică. Inau- gurind. la Lima, lucrările unei reuniuni sindicale regionale, el a subliniat necesitatea înlăturării formelor noi, neocoloniale, de dojninație, care caută, să se impună prin intermediul puterii economice. Țările latino-ame- ricane — a spus liderul politic peruan — înfruntă cu realism Voracitatea cămătarilor ce controlează lumea financiară contemporană și cer plata unor dobînzi excesive pentru credite care practic sînt înghețate, relatează agenția Prensa Latina.CIUDAD DE PANAMA 10 (Agerpres). — Candidatul la funcția supremă in stat al Coaliției de Eliberare Națională (COLINA) din Panama, Carlos Duque Jaen, a subliniat că datoria externă constituie o violare a drepturilor omului în America Latină. fiind o problemă care afectează toate țările din regiune — transmite agenția Prensa Latina.

la asigurarea unei politici financiare autonome a țărilor africane.BANGUI 10 (Agerpres). — La Bangui s-au încheiat lucrările celei de-a V-a reuniuni la nivel înalt a celor zece state membre ale Comunității economice a țărilor din Africa cenr trală (C.E.S.A.C.). Au fost adoptat? măsuri de perspectivă în domeniile transportului și comerțului, menite să contribuie la dezvoltarea relațiilor de cooperare în zonă.Pe de altă parte, participant!! au condamnat politica de apartheid promovată de Africa de Sud, au reafirmat solidaritatea cu grupul țărilor africane din „prima linie”, și-au exprimat sprijinul față de traducerea în viață a acordului tripartit privind independenta Namibiei și au lansat un apel pentru desfășurarea unei conferințe internaționale consacrate soluționării gravei probleme a datoriei externe africane, transmite agenția China Nouă.

în opinia specialiștilor, tendința amintită va fi resimțită în mod special de Statele Unite, țară a cărei creștere economică va fi întreruptă datorită unor ritmuri mai scăzute în investiții și export. Ritmul de creștere a produsului intern brut al S.U.A. va scădea la 2 si 2,2 la sută in 1989 și, respectiv, 1990.Economiile statelor vest-europene vor fi. la rindul lor, confruntate cu o sporire a numărului șomerilor cu 7,0—7,1 la sufă.în ce privește țările în curs de dezvoltare, scăderea cererii mondiale de materii prime va diminua intrările de devize ale acestora, agravind povara datoriei externe. Se estimează că țările Americii Latine și ale Africii subsahariene vor fi cel mai serios afectate.

tate de foamete in întreaga lume, dar mai ales in țările sărace, a crescut in acest deceniu de cinci ori mai repede decit. in deceniul anterior, iar numărul copiilor subnutriți a fost mult mai mare decit în anii ’70. „Acești parametri arată că foametea și subnutriția, precum și bolile legate de ele constituie în continuare o amenințare majoră pentru umanitate și provoacă suferințe imense milioanelor de oameni", a declarat el.

Sie schlafen in 
den Tunnels, um 
nicht zu frieren
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ducția de arme nucleare și chimice, la orice alte arme de distrugere în masă, oprirea modernizării și perfecționării armamentelor atomice, intensificarea eforturilor pentru eliberarea continentului european de asemenea arme, în acest scop fiind necesară, in opinia țării noastre, crearea unui for special de negocieri pentru problemele armamentelor nucleare din Europa.Finalitatea ansamblului procesului negocierilor, a măsurilor ce se vor conveni ^trebuie să fie — așa cum țările socialiste au arătat în repetate rînduri — crearea condițiilor pentru a se trece la desființarea si

Mongole, este evidențiată dorința pârtilor de a dezvolta relațiile bilaterale în diferite domenii. S-a subliniat necesitatea unor noi eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor internaționale și a unor noi pași in domeniul reducerii armamentelor și reglementării conflictelor pe calea tratativelor.
SENATUL S.U.A. A RESPINS — cu 53 de voturi contra și 47 pentru — desemnarea lui John Tower in funcția de ministru al apărării.
DOCUMENT. Intre Algeria și Maroc a fost semnat un document la nivel guvernamental privind extinderea conlucrării bilaterale. Un domeniu nou de cooperare va fi cel medical și farmaceutic. De asemenea, cele două părți vor acționa pentru valorificarea experienței in domeniul pregătirii cadrelor.

A fost inițiată o dezbatere privind cauza lipsurilor. Printre altele, s-a atins, si problema preturilor.In ce privește Cehoslovacia, ziarul 

arată că la sfîrșitul anului trecut, conform datelor oficiale, datoria acestei țări se ridica la numai 3,7 miliarde dolari S.U.A. Mărimea datoriei este însă doar un element al situației economice. Punctul slab al acesteia în Cehoslovacia îl reprezintă nerealizarea creșterii planificate a venitului national ca urmare a tendințelor nefavorabile manifestate in ultimii ani în economie — ritmpl slab al modernizării producției, insuficienta eficientă a exportului, ne- folosirea la întreaga capacitate a potențialului existent etc. Acest lucru a creat tensiuni în economie. în special pe piața internă.


