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IA CUNSEĂTUM DE LUCRU DE EA C. C. AL P. C. B.
Industria are nevoie de mai mult tots:

produtția de tots a industriei poate spori
La recenta Consfătuire de lucru pe probleme economice de la C.C.
al P.C.R.. referindu-se la cerința realizării în bune condiții a prevederilor
planului pe acest an in metalurgie, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
preciza că trebuie să ajungem, neapărat, la fabricarea a 46—47 mii de
tone de otel zilnic. In context, subliniind importanta acestui sector in
asigurarea cu materii prime de bază pentru întreaga economie, secretarul
general al partidului arăta că trebuie luate măsuri hotărite pentru a
lichida stările de lucruri negative și a asigura realizarea, incă din luna
aceasta, a programelor de producție la toate sortimentele, așa cum este
stabilii.
Firește, pentru a produce otel este nevoie de fontă, iar pentru a
fabrica fonta, alături de minereu, sint necesare importante cantităti de
cocs. Cocs solicitat atit în siderurgie, cit și în alte ramuri, cum sint
industria chimică si construcțiile de mașini. Pentru a realiza cantitatea

bună experiență care
trebuie cunoscută și generalizată
hunedoara: 0

In ultimii ani, la cocseria Combi
natului siderurgic Hunedoara s-a
format un nucieu de muncitori, de
specialiști bine pregătiți, cu o bo
gată experiență profesională, care
acționează cu răspundere, cu spirit
revoluționar pentru a-și îndeplini
exemplar sarcinile de plan. Bună
oară. prin perfecționările aduse la
regimul termohidraulic, Capacitatea
de producere a cocsului s-a mărit
cu 18 la sută fată de cea proiectată.
Și trebuie să remarcăm că. prin mă
surile tehnico-organizatorice între
prinse. in principal pentru întreți
nerea corespunzătoare a instalații
lor. efectuarea la timp a reparațiilor
..profilactice" la zidăria cuptoarelor
și pentru încadrarea cu strictete în
normele tehnologice, bateriile de
cocsificare sint menținute în stare
bună de funcționare, pe parcursul
multor ani. De exemplu, bateria de
cocsificare nr. 1. cu toate că și-a de
pășit cu mult durata prevăzută de
funcționare intre două reparații ca
pitale, se află în producție, la în
treaga capacitate. In aceeași stare
bună se află și celelalte baterii care
înregistrează durate de serviciu în
delungate fără nici o oprire.
Cum se acționează pentru desfă
șurarea „fără cusur" a întregului
proces de producție ? La această
întrebare ne-au dat răspuns cocsarii, cadrele tehnico-inginerești. Am
reținut în primul rind că. aici, con
siliul oamenilor muncii, conducerea
tehnică a uzinei iși desfășoară acti
vitatea după un plan de muncă ju
dicios întocmit, în spiritul măsurilor

stabilite în adunările generale ale
oamenilor muncii. întreaga activita
te politico-organizatorică și econo
mică ce se desfășoară de către co
mitetul de partid. organizațiile de
bază si conducerea tehnică a cocseriei vizează in principal asigurarea
unei activități pătrunse de răspundere din partea tuturor celor de
care depinde functionarea ireproșabilă a fiecărei instalații si baterii
de cocsificare.
Inginerul Vladimir David, directorul uzinei cocsochimice, ne spunea că de mare importantă sint
conducerea atentă a întregului proces de producție in toate cele trei
schimburi. întronarea unui climat
de ordine și disciplină riguroasă la
fiecare loc de muncă, asumarea răs
punderii personale pentru bunul
mers al producției de la cocsar pină
la cadrele de conducere ale unității.
Instituirea și respectarea unui minu
țios program de desfășurare a intregului flux de producție sint în
soțite de o îndrumare precisă, la
obiect, și un permanent control asu
pra fiecărei operații in procesul
muncii, sarcini și răspunderi con
crete in această privință fiind în
credințate tuturor cadrelor tehnicoinginerești și conducătorilor forma
țiilor de lucru.
Referindu-ne la minuțiozitatea cu
care se urmărește desfășurarea în
cele mai bune condiții a procesului
de cocsificare a cărbunelui, se cu
vine să subliniem că la cocseria din
Hunedoara este introdusă de mai
mult timp o fișă tehnică pentru fie

prevăzută de cocs, unitățile de profil din industria metalurgică benefi
ciază in acest an de condiții mult mai bune decit in alți ani. în sensul
că au la dispoziție cantitățile de cărbune cocsificabil planificate, pe
care trebuie să le utilizeze rational, eficient, respectînd normele de
consum si fructificind integral capacitatea cocseriilor. Cu alte cuvinte,
in privința producției de cocs, metalurgia se află in fata unui ..moment
al adevărului", intrucît are posibilitatea să probeze că este în' stare să
pună in valoare potențialul real de fabricație al cocseriilor mai vechi
sau mai noi de care dispune.
Pornind de la această cerință, ne propunem să urmărim In princi
palele cocserii ale țării cum se realizează sarcinile de producție, ce pro
bleme se ridică, ce soluții și măsuri trebuie să adopte factorii de resort
pentru bunul mers al activității in acest domeniu. Pentru început, inves
tigațiile s-au oprit la cocseriile de la Hunedoara și Călan.
care perete de Încălzire al bateriei.
In felul acesta, în orice moment,
șeful de schimb sau maistrul cu re
parațiile la cald au in față o oglin
dă reală a stării pereților, ceea ce
permite efectuarea unui control pre
ventiv, intervenții operative. în fază
optimă, pentru preintimpinarea în
răutățirii stării fizice a pereților și
pentru menținerea in funcțiune la
parametri maximi a fiecărei camere
din bateria de cocsificare. Pentru
desfășurarea uniformă, la un nivel
superior, a întregului proces de pro
ducție. o importantă deosebită are
și urmărirea corectă a parametrilor
regimului termic. în așa fel încît
abaterile medii să nu depășească li
mitele tehnice prevăzute. Tot pentru
urmărirea atentă a procesului de
cocsificare, functionarea in cele mai
bune condiții a instalațiilor și des
cărcarea corectă, la timp, a cuptoa
relor s-au montat dispozitive care
înregistrează operativ cînd a avut
loc operația de descărcare a fie
cărui cuptor în parte. Mai notăm
între măsurile de ordin tehnic și
tehnologic pe cele privind raționali
zarea fluxurilor de transport al căr
bunilor și realizarea granulației —
96 la sută sub 3 mm — ceea ce
permite o ștampare corespunzătoare
și un randament superior al cocsi
ficării.

călan:

Temeiurile unui reviriment

în anul trecut, dar si In cei an
teriori. la cocseria din Călan nu s-au
obtlnut rezultatele scontate. De ce ?
Opiniile factorilor de conducere cu
care am discutat converg în a pune
această situație pe seama . calității
necorespunzătoare a unor cărămizi
folosite in special la bateria a Il-a
de cocsificare, dar si a nerespectării

Legumele - plantate și însămînțate
pe toate suprafețele,
potrivit graficelor stabilite!
•

*

în agricultură, concomitent cu insămintarea in cimp a culturilor din
prima epocă, se desfășoară o in
tensă activitate in vederea realizării
unei producții superioare de legu
me, produse care,
in acest an,
urmează să fie obținute în cantități
mult mai mari și intr-un sortiment
variat, potrivit cerințelor de consum
ale populației. In acest scop, trus
turile horticole, impreună cu consi
liile populare și organismele care se
ocupă de aprovizionarea populației,
au stabilit programe de măsuri
practice menite să asigure realizarea
producției prevăzute. Dar factorul
de care depinde îndeplinirea preve
derilor pe care le cuprind măsurile
stabilite il constituie munca asiduă
de zi cu zi a tuturor celor care lu
crează in acest ' important sector al
agriculturii. Două sint acțiunile
principale desfășurate în aceste zile.
Prima se referă la producerea răsa
durilor, iar a doua — la însămînțarea și plantarea in cimp a legume
lor din prima urgență. Care este
stadiul acestor lucrări 7 în ce direc
ție trebuie concentrate eforturile
legumicultorilor pentru a obține o
producție mare și cit mai timpurie
de legume ?
Producerea răsadurilor, lucrare
începută cu două luni în urmă, are
o importantă deosebită, determinată
de faptul că, in acest an, potrivit
indicațiilor conducerii partidului, tre
buie să se obțină un milion de tone
legume timpurii, producție care
urmează să fie livrată eșalonat,
pină la sfirșitul acestui semestru.
Cele mai multe din aceste legume
timpurii — varză, conopidă, tomate,
ardei, vinete — se înmulțesc prin
răsad. Potrivit datelor furnizate de
Direcția generală economică a hor
ticulturii din ministerul de resort, in
județele Călărași, Ialomița, Constan
ta. Brăila, Giurgiu, Mehedinți,
Bihor, Iași, Argeș, Dîmbovița și sec
torul agricol Ilfov au fost însămintate toate suprafețele destinate pro
ducerii răsadurilor de legume timpu
rii. Trebuie acționat energic ca
această lucrare să se încheie in toa
te unitățile cultivatoare.
Tot atit de importantă este reali
zarea unor răsaduri viguroase care,
plantate în cîmp sau solarii, să se
prindă în totalitate și să se dezvolte
în cele mai bune condiții — element
de cea mai mare insemnătate pen
tru devansarea producției. Aceasta
presupune ca, in aceste zile, să fie

—

—

Intensificate repicarea și efectua
rea cu răspundere a celorlalte lu
crări în răsadnițe și solarii destina
te producerii răsadurilor. în acest
scop, la organele de specialitate se
solicită livrarea, în continuare, a
foliei de polietilenă pentru acoperi
rea spațiilor
destinate repicării,
altfel există pericolul deprecierii
răsadurilor. Tot atit de important
este ca, în fiecare unitate cultiva
toare de legume, să se asigure o
anumită rezervă de răsaduri care să
fie folosite in cazul unor pierderi
determinate de brumă sau alte fe
nomene meteorologice, suprafețele
respective să poată fi replantate

—

— Procedînd în acest mod. am
asigurat de-a lungul anilor un mers
constant al tuturor camerelor de
cocsificare — a subliniat subinginerul Liviu Ciubucă, șeful secției
cocsificare. Și tin să precizez că în
cărcarea la întreaga capacitate s-a
realizat in condițiile utilizării in
șarje în proporție de 52 la sută a
unor cărbuni cu proprietăți slabe și
chiar foarte slabe de cocsificare, din
care o anumită cantitate fără pro
prietăți de aglutinare. Din această
cauză am fost nevoiți să folosim un
număr mai mare de rețete decit
cele prescrise. Dar. prîntr-un efort
de concepție din partea cadrelor
noastre tehnice, am adoptat in mod
operativ rețete de fabricație cit de
cit echilibrate din punct de vedere
tehnologic. în funcție de condițiile
aprovizionării cu cărbune.
începutul acestui an este bun pen
tru cocsarii hunedoreni, care au în
registrat un plus de producție de
3 000 tone cocs metalurgic. In luna
februarie, colectivul s-a „primenit"
prin încadrarea in producție a 16
cocsari. tineri absolvenți ai școlii
profesionale din localitate, care s-au
integrat rapid in producție, deoarece
au efectuat practica de producție
sub atenta îndrumare a cocsarilor
cu experiență de aici.

—

intr-un termen cit mai scurt. Nu
trebuie admise sub nici un motiv si
tuații de felul celor petrecute în
alți ani, cînd, din lipsa răsadurilor
în număr suficient, unele, unități
cultivatoare de legume nu au putut
replanta suprafețele pe care cultu
rile au fost afectate de brumă. Im
portant este ca printr-o muncă res
ponsabilă și un control exigent din
partea organelor de specialitate să
se asigure răsaduri în număr sufi
cient, de cea mai bună calitate.
Tot in această perioadă se insămințează și se plantează în cimp qn
mare număr de specii legumicole :
mazărea pentru
păstăi,
ceapa,
usturoiul, rădăcinoasele, varza și
conopida timpurie etc.
Condițiile
climatice din această primăvară au
fost favorabile începerii mai devre
me a acestor lucrări, ceea ce, evi
dent, va asigura obținerea unei
recolte mai timpurii. în multe ju
dețe, unde munca a fost bine orga
nizată — Buzău, Botoșani, Constan
ta. Dolj, Giurgiu, Olt, Timiș, secto
rul agricol Ilfov, referindu-ne doar
la cîteva din cele mari producătoa
re — s-a încheiat semănatul legu
melor din prima urgență. In schimb,
în alte județe — Călărași, Prahova,
Galați, Tulcea și altele, fără a Ie pune
la socoteală pe cele situate in zonele
mai reci, unde lucrările încep mai
tirziu — nu au fost însămînțate toate
suprafețele destinate culturilor din
prima epocă. Desigur, mazărea pen
tru păstăi se însămînteazâ eșalonat,
pentru că tot eșalonat urmează să
fie realizată și recolta, ceea ce este
de natură să asigure o corelare cu
capacitățile de prelucrare ale fa
bricilor de conserve. Sint însă unele
specii legumicole — ceapa și
usturoiul — care nu au fost plantate
în întregime nici la această dată,
cele mai mari restanțe înregistrindu-se în județele Cluj, Hunedoara,
Alba, Brașov — la ceapă ; Argeș,
Neamț, Cluj, Sibiu, Sălaj — la
usturoi. Tot acum se plantează în
cimp varza timpurie, lucrare efec
tuată pe 21 la sută din suprafața
prevăzută ; în județele Brăila, Con
stanța, Ialomița și sectorul agricol
Ilfov, această lucrare s-a încheiat
sau este în stadiu avansat.
Timpul este înaintat și orice zi
cîștigată acum la plantare înseamnă
devansarea corespunzătoare a pro
ducției, ceea ce este atit în interesul
consumatorilor, cît și al unităților
cultivatoare, care realizează în acest
fel venituri mai mari.

întocmai. în toate schimburile, a in
strucțiunilor privind pregătirea căr
bunelui și în special în ce privește
granulatia șarjei, necomprimării co
recte a tuturor șarjelor in piloti. ne. respectării regimului termic al bate
riilor. neasigurării întotdeauna a unei
circulații normale a gazului pe țevile
suitoare si conducte, precum și
neetansării camerelor de cocsifi
care și a întregii rețele a conduc
telor. Se mai pune în discuție si
faptul că bateria nr. 1 se apropie de
termenul prevăzut pentru reparația
capitală, iar bateria nr. 2. pusă in
funcțiune în august 1932. se află in
activitate cu un randament redus, cu
numai 23 de camere, ceea ce a in-

Sabin CERBU

corespondentul „Scînteii
(Continuare în pag. a Ll-a)

Pornim rîndurile de față de la un
sondaj de opinie. In ultimul timp
am adresat mai multor activiști de
partid și de stat, unor cadre cu
munci de răspundere
întrebarea :
„Care este, in momentul actual,
principala dumneavoastră preocu
pare in domeniul perfecționării sti
lului și metodelor de muncă 7“ Din
tre răspunsurile primite îl consem
năm acum pe cel dat de primul-secretar al Comitetului municipal de
partid Tîrgoviște, care, fără nici o
clipă, de ezitare (dovadă că. această
problemă l-a preocupat, că a meditat
îndelung asupra ei), ne-a spus : „Să
schimbăm profund mentalitatea unor
oameni, in sensul de a nu lucra
doar pentru azi, ci de a-i determina
să acționeze permanent, cu simțul
perspectivei, să fie neîncetat in
acord cu ritmul dezvoltării noas
tre și al cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, care
ne cer să ne si
tuăm nu numai
cu
un
singur
pas, ci chiar cu
doi pași in vii
tor".
Intr-adevăr, asigurarea
per
spectivei,
înge
mănarea organi
că a preocupări
lor concrete cu
rente cu cele pri
vind
rezolvarea
unor sarcini vii
toare
condițio
nează direct și nemijlocit cali
tatea actului de conducere, de
termină eficiența acțiunilor între
prinse. Pentru ca organele și or
ganizațiile de partid să-și reali
zeze în cele mai bune condiții 'rolul
lor . conducător in toate domeniile
activității
economico-sociale sînt
esențiale planificarea judicioasă a
muncii și repartizarea rațională a
forțelor in așa fel incit să fie solu
ționate optim atit problemele la zi,
cit și obiectivele de perspectivă.
Abordarea unitară, coerentă a sar
cinilor curente și a celor de per
spectivă asigură cîmp larg de acțiu
ne și eficiență folosirii tuturor pîrghiilor muncii politico-organizatorice, întemeierea ei pe analize, con
cluzii și decizii științifice.^Stilul de
muncă dinamic, operativ,
eficient
este incompatibil cu modul de a ac
ționa doar „văzind și făcind", cu re
zolvarea problemelor in „pripă", nu
mai și numai sub „presiunea" momen
tului. Realitatea diferitelor locuri de
muncă dovedește că preocuparea ex
clusivă pentru soluționarea situațiilor
care „presează", care „ard", fără a
asigura adoptarea unor măsuri de
fond, „cu bătaie lungă", duce la per
petuarea anumitor stări de lucruri
negative, face ca in fiecare zi să
apară — de cele mai multe ori pe
neașteptate pentru cei în cauză 1 —
alte neconcordanțe, alte puncte șl
alte aspecte care „presează", care
„ard", lucrurile fiind reluate mereu
de la capăt Cu totul alta este si
tuația cînd preocupările au în ve
dere și ce trebuie făcut miine, cînd
privirea se îndreaptă spre viitor. De
pildă, pe Un șantier de importanță
națională situat in Vrancea și con
fruntat la un moment dat cu se
rioase probleme, lucrurile au intrat
pe un făgaș normal numai atunci
cînd comitetul județean de partid a
intervenit energic pentru a se ana
liza și rezolva nu numai greutățile
„la zi", obiectivele „imediate", ci și
pentru a se asigura corelări de forțe

și mijloace și front de lucru în per
spectivă.
In activitatea unor întreprinderi și
centrale industriale au existat — și,
din păcate, continuă să existe și
aciim, cind se muncește
„lansat"
pentru îndeplinirea sarcinilor pri
mului trimestru și ale întregului an
1989 — necorelări între planul de
producție și cel de aprovizionare
tehnico-materială, între producția fi
zică și cea valorică etc. fără ca, în
toate cazurile, forurile competente
să acționeze cu prevedere, energic
pentru eliminarea unor asemenea
anomalii.
Dacă perspectiva este un factor
determinant al muncii de calitate
din toate domeniile, ea devine o
condiție sine qua non și însăși
substanța activității din anumite
sectoare, cum ar fi, de pildă, pro
iectarea. Ținind seama de acest lu
cru, este cu atit mai de neînțeles

meni cu inaltă pregătire profesio
nală și tehnică, capabili să soluțio
neze cele mai complexe probleme Și
să asigure inaintarea fermă a patriei
noastre spre cele mai inaintate culmi
de progres și civilizație".
Un exemplu strălucit al preocupă
rilor pentru rezolvarea sarcinilor cu
rente. cit și a celor de perspectivă
îl oferă orientările formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la 3 martie a.c., la
Consfătuirea de lucru pe probleme
economice de la C.C. al P.C.R. De
pildă, arătind că nu există „in mo
mentul de față" altă sarcină mai
importantă pentru economia româ
nească decit aceea a organizării
științifice și a modernizării produc
ției, secretarul general al partidu
lui se referă, totodată, la sarcinile
cercetării științifice care trebuie să
se preocupe si de probleme „de per
spectivă", probleme fundamentale,
care să ducă la
o schimbare re
voluționară
in
diferite domenii
de activitate.
în această or
dine de idei se
cuvine să men
ționăm că privi
rea limpede, pă
trunzătoare
in
viitor constituie
una dintre ca
racteristicile
esentiale ale acti
vității partidului
nostru. Cel mai pregnant exemplu il
oferă memorabilul Congres al IX-lea
al partidului care, înlăturînd închis
tări și dogme, punînd capăt conser
vatorismului. șablonismului și con
cepției „modelului unic" în con
strucția socialismului, a trasat ja
loane fundamentale, a căror valabi
litate, întemeiată pe realitățile româ
nești, pe tradițiile și aspirațiile po
porului, e mereu reconfirmată de
viață, de înfăptuirile fără precedent
ale celei mai glorioase epoci din is
toria patriei.' Fiecare din congresele
și conferințele naționale ale parti
dului, fiecare din cuvintările pro
gramatice ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu au deschis noii perspec
tive transformărilor
revoluționare,
construcției socialiste în România.
Capacitatea de a proiecta viitorul și
de a acționa pe măsura marilor
proiecte și programe este una din
modalitățile principale de afirmare
a rolului conducător ăl partidului in
viața țării, de înfăptuire a misiunii
sale istorice de centru vital al na
țiunii noastre socialiste. Pornind de
la faptul că „avem minunate per
spective privind dezvoltarea conti
nuă a patriei noastre", tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU lansa un
vibrant âpel în încheierea lucrărilor
marelui forum democratic din no
iembrie : „Acum este necesar să
trecem cu toată hotărirea la activi
tatea organizatorică, politică, in ve
derea infăptuirii in viață a planuri
lor și a programelor, a orientărilor
de largă perspectivă pină in anul
2000 !“.
Țara se apropie, așadar, cu gindul și cu fapta de zorii mileniului
trei. Se apropie de ziua de miine
prin munca fiecărei zile de azi, din
care sînt desprinse învățăminte pen
tru viitor și care se desfășoară cu
gindul la viitor. Perspectiva clară,
luminoasă a 'devenirii patriei noas
tre este un puternic factor mobili
zator, o inepuizabilă sursă de ener
gie și acțiune prefigurată in Progra
mul partidului.

SIMȚUL PERSPECTIVEI
ȘI MUNCA DE CAI1TATE
tntîmplarea relatată de secretarul
comitetului de partid al unei mari
întreprinderi ieșene despre activita
tea unui colectiv din proiectări.
Grupul respectiv a proiectat „la
temă" și a supravegheat executarea
unui important utilaj. „La temă" în
seamnă, printre altele, că utilajul
era destinat unui anumit Ioc și unui
anumit scop, trebuind să aibă anu
mite caracteristici tehnice. Cînd lu
crarea a fost terminată, toate erau
bune și frumoase în afară de faptul
că utilajul nou-nouț depășea cu mult
in înălțime nu numai dimensiunile
porții, ci și pe cele hle halei de pro
ducție... pentru care a fost comandat.
Cu alte cuvinte, altă muncă și alți
bani ; numai spirit de răspundere —
deloc ! Pentru a rămine tot în acest
domeniu ne întrebăm : oare cum au
privit în perspectivă cei care au
proiectat unele dintre blocurile de
locuințe din, de altminteri, atit de
frumoasa stațiune Predeal 1 Aceste
blocuri nu se potrivesc nici cu
ambianța naturală, nici cu tradițiile
arhitectonice locale, făcind o ne
dorită notă discordantă cu tot
ce se află in jur.
Am relatat cele de mal sus pen
tru a sublinia faptul că asigurarea
perspectivei este strins condiționată
de spiritul de răspundere și de ca
pacitatea profesională cu care se
muncește. Optica mioapă, pină „la
virful bocancului", este caracteris
tică celor care bat pasul pe loc,
celor care nu sînt „la curent" cu ce
e nou în știință, în tehnică, celor
cărora ideea de competiție a valo
rilor nu le spune mare lucru. Por
nind de la faptul că progresul și
dezvoltarea — adică ziua de mîine,
adică viitorul ! — pot fi asigurate
„numai pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei", secretarul general
al partidului subliniază cu clarvi
ziune în Expunerea din noiembrie :
„Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că realizarea tuturor obiecti
velor este posibilă numai cu oa

Gh. ATANASIU
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Platforma industrială a Craiovei
- ilustrativă emblemă a tehnicii românești
Mintea, vorba și mișcări
le sprintene, chipul mereu
înfloritor și statura... ca
bradul ascund, foarte bine,
vîrsta lui Mihalache Popa.
Are 60 de ani, din care 40
i-a lucrat la „Electropute
re". Este — alături de Iu
lian Marin și Marius Ilies
cu, de la aceeași unitate —
decanul de virstă al impo
zantei platforme industria
le din zona de est a muni
cipiului Craiova, una din
cele peste 180 de platforme
industriale ale țării ce au
prins contur in anii cute
zători și roditori ce au ur
mat Congresului al IX-lea
al partidului. Mihalache
Popa s-a angajat la „Elec
troputere" in 1949, o dată
cu înființarea întreprinde
rii, care, iată, în acest an, și

ea va aniversa patru de
cenii de existență. Despre
cum arăta „cea mai repre
zentativă uzină" a Craiovei
de atunci, cu împrejurimile
sale, și despre profilul de
fabricație
ne
vorbește
chiar el : , „«Electroputere»
s-a întemeiat pe ruinele
fostelor ateliere C.F.R.,
bombardate in aprilie 1944
(o bombă neexplodată s-a
găsit, eu un an-doi in
urmă, pe cind se construia
aici noua și moderna sculărie a întreprinderii
—
n.n.). Pe atunci reparam
vagoneți și fabricam paturi
metalice, roabe și alte
unelte gospodărești, nece
sare
reconstrucției
pa
triei. După orele de uzină,
toți cei aproape 200 lucră
tori ci ți eram pe vremea

aceea puneam mina pe
sapă șl lopată — făcute tot
de noi — și nivelam curtea
uzinei și reconstruiam ma
halaua din preajmă, ciu
ruite de obuzele celui de-al
doilea război mondial".
Cum arată astăzi „curtea"
uzinei „Electroputere" și
„mahalaua din preajmă" 7
In fosta curte a fostei
uzine de odinioară s-au
construit adevărate uzine
in uzină — fabricile de lo
comotive, de transforma
toare, de mașini electrice
rotative și de aparataj elec
tric de înaltă tensiune, apoi
secțiile mecano-energetică,
sculărie, turnătorie și alte
le ce alcătuiesc laolaltă
întreprinderea „Electropu
tere".
Puterea el 7 Miile și

miile de oameni ai muncii
au realizat anul trecut în
treaga valoare a producției
obținute în 1965 de indus
tria orașului Craiova. Alt
fel spus, la -Electroputere»
se realizează acum în
treaga producție a țării de
locomotive diesel electri
ce și electrice pentru linii
magistrale, aproape in în
tregime producția de trans
formatoare de putere, o
pondere considerabilă din
producția națională de mo
toare, generatoare electri
ce, de aparataj de inaltă
tensiune și altele. „De-a
lungul celor patru decenii
de Ia înființare, această
«Citadelă a electrotehnicii
românești», cum pe drept
cuvînt 1 se spune acum,
și-a adus cu prisosință con

tribuția la materializarea
cutezătoarelor planuri și
programe izvorîte din poli
tica Înțeleaptă a partidului
și statului nostru — ține să
precizeze inginerul Emil
Enculescu, directorul între
prinderii. S-a început cu
începutul : cu programul
de electrificare a țării, iar
în prezent avem obligații
exprese și de mare răspun
dere privind înfăptuirea
programului nuclear".
Desigur, „Electroputere"
a constituit doar începutul,
întreprinderea a fost pia
tra de temelie pusă la baza
construcției aici, la poarta
răsăriteană a Craiovei, a

Nicolae BĂBALAU
(Continuare in pag. a Ill-a)

Întreprinderea de utilaj greu - creație a acestor ani - s-a integrat rapid în peisajul industrial al Craiovei, devenind una dm unitățile de referință
ale industriei noastre constructoare de mașini
Foto : S. Cristian
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MODERNIZAREA - LA TEMELIA
UNUI EXPORT EFICIENT
Despre calitatea sodei caustice șl
calcinate fabricate la Combinatul de
produse sodice Govora am mai scris
și cu alte prilejuri. Dacă revenim
asupra acestui subiect o facem pen
tru că, între timp, au intervenit elemente noi, care atestă saltul cali
tativ realizat in această unitate in
privința
sporirii
competitivității
produselor fabricate. Numitorul co
mun al acestor semnificative pro
grese il reprezintă modul responsa
bil în care se muncește aici, inten
sificarea și mai puternică a preocu
părilor pentru căutarea de noi și
noi soluții de perfecționare tehnică
și tehnologică.
Să ne referim, pentru exemplifi
care. la situația înregistrată în pri
mele două luni ale acestui an. In
contractele încheiate cu cîțiva dintre
noii parteneri străini aceștia au pus
o condiție deloc ușoară pentru
chimiștii combinatului : s-au solici
tat atît o însemnată cantitate de
sodă calcinată grea, cu parametri
superiori prevederilor din fișa teh
nică, cit și garantarea asigurării al
tor caracteristici pentru întreaga
cantitate de produse contractate.
— Timpul relativ scurt dintre con
tractare și termenele de livrare —
ne spunea ing. Grigore Bălintescu,
directorul tehnic al combinatului —
nu ne-a mai îngăduit să urmărim
filiera clasică, ci, antrenînd toate
forțele tehnice și de creație, am
reușit să adunăm un portofoliu de
idei șl soluții menite să rezolve pro
blemele apărute. Și ceea ce este im
portant de subliniat, prin operativi
tatea cu care ne-am onorat obliga
țiile, precum și prin parametrii
înalți de calitate asigurați produse
lor am cîștigat repede încrederea
partenerilor, care ne-au cerut in
continuare să mărim livrările fată
de comenzile inițiale. Bineînțeles,
am acordat aceeași atenție și parte
nerilor tradiționali, cărora le-am
livrat la timp toate cantitățile de
sodă contractate. Aceasta și explică
de ce, în lunile ianuarie și februarie
a.c., colectivul combinatului nostru
a reușit să realizeze cea mai mare
producție de export din istoria sa.
— Ce factori au determinat această
performantă ? Punind această între
bare, avem in vedere mai ales fap
tul că sarcinile de export stabilite
pentru 1989 sint cu 13,1 la sută mai

mari față de realizările anului
trecut.
— în primul rind, gradul ridicat
de exploatare a instalațiilor. Cu ex
cepția citorva zile cînd ne-au lipsit
agentul termic sau cocsul, in rest
toate cele trei uzine au lucrat la
capacitatea maximă. De asemenea,
un factor pozitiv l-a reprezentat și
extinderea sistemelor de expediere
a produselor în conteinere, in slinguri sau in vrac, după cum au pre
ferat partenerii, pregătind in acest
scop cu toată minuțiozitatea dispo
zitivele și mijloacele mecanice pen
tru ambalare și încărcare in va
goane.

La Combinatul
de produse sodice Govora
Firește, factorul esențial pentru
creșterea calității și eficienței pro
ducției destinate exportului l-a con
stituit desfășurarea unor ample ac
țiuni și măsuri de modernizare a
proceselor de producție. Referindu-se Ia acest aspect, interlocutorul
ne-a propus să vedem la fața locu
lui unul dintre calcinatoarele de la
uzina nr. 3. căruia i-au fost aduse o
scrie de îmbunătățiri constructive și
funcționale. Aici, un colectiv de
specialiști, coordonat de directorul
tehnic al combinatului, a conceput
și aplicat o tehnologie nouă, care
constă în renunțarea la arzătoarele
frontale și înlocuirea lor cu altele,
amplasate tangențial pe calcinator.
Efectele au fost multiple : consumul
de gaz metan s-a redus cu 5 mo
pentru fiecare tonă de sodă calci
nată, iar produsul obținut are asigu
rată o mult măi mare omogenitate.
După încheierea experimentului,
s-a stabilit ca, pe parcursul lunii
martie a,c„ să se finalizeze moder
nizarea fazei de calcinare a bicar
bonatului de sodiu prin montarea
de arzătoare similare la un al doi
lea calcinator.
în aceeași serie de preocupări se
înscriu și realizarea, montarea și
punerea in funcțiune a unui nou
calcinator cu abur, acest gen de in
stalație constituind, după cum ne
spunea dr. ing. Vasile Săvulescu,

directorul combinatului, o premieră
națională, ea fiind pur și simplu de
natură să revoluționeze fabricația
clasică de sodă.
Derivînd din aceleași
necesități
imperioase de a spori producția de
sodă caustică și calcinată și de a
conferi acesteia parametri ridicați
de calitate și competitivitate în con
dițiile creșterii tot mai accentuate
a eficientei economice, prin progra
mul de modernizare s-au prevăzut
și alte acțiuni de anvergură. Pînă
la această dată, de exemplu, au fost
materializate deja măsurile privind
utilizarea varului hidratat la recu
perarea amoniacului, perfecționarea
sistemului de dozare a cocsului la
toate instalațiile din cadrul uzinei
nr. 3, montarea în cascadă a bate
riilor de căldări de caustificare etc.,
iar in aceste zile se acționează cu
forțe sporite pentru terminarea cit
mai grabnică a lucrărilor de moder
nizare la cuptorul nr. 1 de silicat de
sodiu, pe baza căreia 6e estimează
obținerea unei producții superioare
cu cel puțin un milion lei celei cal
culate la nivelul capacității proiec
tate.
întregul evantai de măsuri și ac
țiuni întreprinse pe linia perfecțio
nării organizării și modernizării
producției și-a găsit reflectarea in
îndeplinirea și depășirea sarcinilor
la export în luna ianuarie a.c. cu
630 tone sodă calcinată și 543 tone
sodă caustică. în februarie
însă,
acest important indicator a apărut
nerealizat pe una din relații. De
ce ? Deși producția destinată ex
portului a fost realizată, surprin
zător, partizile față de unii parte
neri n-au putut fi livrate din... lipsa
ambalajelor. Aflăm astfel din scri
soarea nr. 4 312 pe care conducerea
Combinatului de produse sodice a
trimis-o cu citeva zile in urmă în
treprinderii de in și cînepă NegreștiOaș că unitatea sătmăreană a rămas
datoare cu un foarte mare număr
de saci standardizați pentru ambala
rea sodei calcinate ușoare. Dată
fiind importanta acestui export
pentru economia națională, furnizo
rul de saci are obligația să livreze
neîntirziat întreaga cantitate de am
balaje necesare.

Ion STANCIU

corespondentul „Scinteil"

Produse noi, de inaltă performanță
La întreprinderea de electronică
industrială și automatizări din
Cluj-Napoca, unitate modernă din
cadrul noii platforme industriale
a municipiului, își desfășoară acti
vitatea un colectiv tînăr de munci
tori și cadre tehnice cu o înaltă
pregătire profesională, pasionați de
nou, preocupați de realizarea unor
produse de calitate superioară. „Cu
colectivul pe care-l avem — ne
spunea Ovidiu Bartoș, inginerulșef al întreprinderii — producem
în prezent o gamă largă de ele
mente și echipamente de automa
tizare, aparatură analitică, aparatu
ră de teletransmișie și țeleprelucrare a informațiilor numerice,
aparatură electronică medicală,
surse de alimentare pentru echi
pamente electronice1*.
în secții, pe fluxurile de fabri
cație, ne-au fost prezentate, pe
lingă produsele curente, și produse
asimilate recent in fabricație,
concepute și proiectate de colective
de cercetători de la institute de
profil sau de către specialiști din
întreprindere ori în colaborare cu
institutele de cercetare și de învățămînt superior. Astfel, au intrat
in fabricație un nou microcalcula
tor personal cu inalte performanțe
— TELEROM-416, un modem —
TELEROM-M-52 — pentru teletransmisie de date, produs cu o
tehnologie nouă, instalația de de-

fluentat negativ realizarea produc
ției de cocs. Cert este că într-un fel
s-au rezolvat problemele producției
la cocseria hunedoreană. si într-alt
fel, nedorit, la cea din Călan.
Factorii de resort au analizat această situație si au luat o serie de
măsuri tehnice si organizatorice pen
tru redresarea producției de cocs.
Concret, iată ce s-a hotărît. Aten
ția principală este îndreptată spre
funcționarea la capacitate a bateriei
nr. 4, intrată în funcțiune în 1987,
și spre finalizarea cit mai rapidă a
lucrărilor de punere în funcțiune a
bateriei nr. 3.
Interlocutorii au ținut să ne asi
gure că s-au tras Învățămintele cu
venite din neajunsurile manifestate
la primele două baterii de cocsifi
care. atit constructorii, cit si benefi
ciarul luînd din timp măsuri care
să asigure un mers normal, la în
treaga capacitate a bateriei nr. 4.
» După cum ne-a relatat Leonard
Adalbert, inginer-șef coordonator, de
la întreprinderea antrepriză con
strucții și reparații siderurgice Hu
nedoara, la partea inferioară a ba
teriei s-ap folosit cărămizi de cali
tate superioară — silica —■ în loc de
cărămizi semiacide, iar pentru creș
terea rezistentei pereților s-au utili
zat noi sortimente de cărămizi. Con
structorii au perfecționat sistemul
de ancorare a pereților și, ce e mai
important, au îmbunătățit sistemul
de încălzire a bateriilor si de com
primare a șarjelor si a mașinilor
de scos și ghidare a piloților.
La rîndul său. inginerul Candin
Trifan. director tehnic al Combina
tului siderurgic din Călan, a arătat
că Întregul personal de deservire a
bateriei nr. 4 a fost selectat si pre
gătit pentru a asigura o desfășurare
normală a întregului proces de pro
ducție. Astfel, după nouă luni de la
intrarea în producție, bateria a atins
parametrii proiectați, iar formațiile
de lucru din toate schimburile nu
numai că au reușit să stăpinească in
întregime operațiile pe fluxul tehno
logic. dar au efectuat și o serie de
perfecționări in vederea creșterii re
gimului, de temperaturi si scurtării
perioadei de sarjare. Echipa formată
din cocsari specialiști si cadre tehnico-ingineresti a adus îmbunătă
țiri la mașina de șariare. în special
la sistemul de ungere si comprimare,
evitînd opririle repetate.
Realizările cocsarilor din Călan.
apreciate a fi mai bune în acest an
comparativ cu anii trecuți. se da

1N UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL BRĂILA

La pregătirea terenului, numai
lucrări de cea mai bună calitate
După o perioadă cu ploi dese, tn re
prize scurte, care a îngreunat reali
zarea însămînțărilor de primăvară în
ritmul prevăzut, în ultimele zile, în
cîteva zone ale județului Brăila,
timpul s-a stabilizat, ceea ce a per
mis intensificarea lucrărilor din ac
tuala campanie. Este momentul în
care insămînțarea principalelor cul
turi din prima urgentă se realizează
pe ultimele suprafețe, iar de acum
se lucrează din plin la insămînțarea
sfeclei de zahăr, cultură care în ju
dețul Brăila ocupă 10 960 hectare.
Lucrarea căreia trebuie să i se
acorde în continuare o atenție spo
rită — in condițiile acestei primăveri,
cînd lipsa precipitațiilor din toamnă
și primăvară a dus la existenta unui
deficit de apă în sol evaluat la 800
mc de apă la hectar — este pregătirea
în cele mai bune condiții a terenului.
Cum se procedează în această pri
vință ? Ne răspunde tovarășul Mihalache Mărgean, director general al
direcției agricole județene. „De ca
litatea lucrărilor ce se execută acum
la pregătirea terenului depind de fapt
realizarea densității stabilite, unifor
mitatea culturilor, în fond produc
țiile. Sint mai multe posibilități de
a menține apa în sol. Ca linie gene
rală, pînă acum — și o vom menține
în continuare — am executat pe cit a
fost posibil lucrări minime ale solu
lui. Unde terenul este nivelat și
afinat este de ajuns o lucrare cu
combinatarul. Pe suprafețele cu tex
tură mai ușoară lucrăm doar cu gra
pele ușoare, iar pe terenurile deni
velate. bolovănoase, arate mai tîrziu
în condiții grele, care se vor însă
mânța în ultima perioadă a campa
niei, este indicat să se execute o lu
crare cu grapa cu discuri în agregat
cu lama nivelatoare și grapa cu colți
reglabili. Sint și alte posibilități de
pregătire a terenului. De exemplu, la
porumb ne-am gindit să executăm
o grânare urmată de două lucrări cu
combinatorul în ambele sensuri ale
parcelei, conoomitent cu erbicidarea.
Aceasta dacă erbicidele sînt volatile.
Dacă nu sint volatile, sau pur și sim
plu lipsesc, e de ajuns o singură lu
crare. Nu voi încerca să prezint acum
toate modalitățile de lucru, întrucît
acestea variază de la o unitate la alta,
de la o fermă sau de la o parcelă la
alta. Precizez doar că inginerii-sefi.
ceilalți specialiști din unități au obli
gația fermă de a alege cea mai potri
vită soluție. în funcție de starea tere
nului. Efectul trebuie să fie însă ace
lași : să se păstreze, cu orice chip,
apa în sol si să se facă cit mai pu
ține treceri cu utilajele, evitindu-se
în acest fel tasarea terenului si con
sumurile inutile de combustibil".
Am urmărit in cîteva unități din

consiliul agroindustrial „1 Mai“ cum
se aplică
aceste
recomandări.
Acum, mai mult ca oricînd. se poate
vedea clar ce înseamnă o arătură de
calitate, făcută la timp, pe teren
bine curățat de resturi vegetale. Lu
crările pot avansa repede pentru că
întreaga suprafața însămînțată pînă
acum a fost pregătită numai cu agre
gate cu grape cu colți reglabili și
combinatoriii. Avantajul este că aces
te agregate, cu lățime mare, acțio
nează pe 15 m, ceea ce permite asigu
rarea în permanență a frontului de
lucru pentru semănători, în condițiile
unui consum de combustibil redus cu
4—5 litri pe hectar și ale evitării pier
derilor de apă din sol. „Putem pre
găti in acest an pentru însâmînțări
încă 2 000 de hectare, cu deosebire pe
terenurile unde avem ca premergă
toare grîu, orz, plante leguminoase,
floarea-soarelui și pe suprafețele
pe care cultivăm sfeclă de zahăr,
unde vom acționa tot cu agregate
ușoare" — ne spune tovarășa Viorica
Popescu, inginer-șef al consiliului
agroindustrial „1 Mai“.
La cooperativa agricolă din Cazasu,
ca, de altfel, și în celelalte unități din
consiliu — Chiscani, Tudor Vladimirescu, Scorțaru Vechi, Tichilești și
Vădeni — a intrat in actualitate se
mănatul sfeclei de zahăr. Unitatea a
obținut în medie în ultimii cinci ani
50 de tone de sfeclă de zahăr la hec
tar, iar în acest an, potrivit planului,
urmează să realizeze 72 de tone la
hectar. Este o producție care obligă
la efectuarea unor lucrări de cea mai
bună calitate, la respectarea strictă a
tuturor verigilor tehnologiei, la asi
gurarea condițiilor materiale și, bine
înțeles, la prezența permanentă în
cîmp a specialiștilor. în ordi
nea lucrărilor, prima este fer
tilizarea. Se lucrează cu trei ma
șini de administrat amendamente,
fertilizarea urmînd să se încheie în
două zile. Trebuie arătat că întreaga
suprafață se fertilizează cu dozele
stabilite strict după cartarea agrochimică. Mai reținem că se acordă o
atenție maximă distribuirii uniforme
a îngrășămintelor pe sol, folosindu-se
jaloanele. „De mai mulți ani, la noi
baza fertilizării o constituie îngrășămintele naturale — ne spune inginerul-șef al cooperativei, Gheorghe Răduță. Am administrat în vară, înainte
de arătura de bază, 50 de tone de
gunoi de grajd la hectar". Vedem o
parcelă care urma să fie pregătită a
doua zi pentru a fi însămînțată. Te
renul bine nivelat permite pregătirea
solei în bune condiții doar printr-o
lucrare cu combinatorul. Cum este
posibil să se procedeze așa ? întreaga
suprafață ce se va însămînța în acest
an cu sfeclă de zahăr a fost ’discuită

și nivelată în perioada de iarnă. De
altfel, la fel s-a procedat pe toate
cele peste 900 de hectare ce se vor
cultiva cu sfeclă de zahăr în unită
țile din consiliul agroindustrial „1
Mai". Toate unitățile din raza acestui
consiliu dispun de utilaje pentru ca
întreaga suprafață de sfeclă de zahăr
să fie însămînțată în trei-patru zile
bune de lucru. De menționat că pînă
duminică seara in acest consiliu s-au
însămințat peste o treime din supra
fața planificată, iar pe ansamblul
județului — 3 065 de hectare.
îndeosebi la culturile prăsitoare —
sfeclă de zahăr, fasole și soia — ni
velarea terenului este hotăritoare, de
aceasta depinzînd densitatea și răsă
rirea uniformă. în unitățile prin care
am fost se acționează cu toată răs
punderea la efectuarea acestei lucrări
în cele mai bune condiții. Notăm din
cele spuse de inginerul-șef al coope
rativei agricole din Cazasu o doleanță
a numeroși specialiști brăileni : „Ca
să evităm pierderile la recoltare, tre
buie să ne gîndim de pe acum la pre
gătirea și nivelarea terenului. Cu

lama nivelatoare reușim să facem lu
crări corespunzătoare, dar nu atît de
bune cit cere tehnologia. Au existat
cu ani in urmă nivelatoare NT 2,8
care, din motive pe care noi nu le
știm, au fost scoase din dotare. Cele
pe care le-am avut au fost casate, iar
altele nu s-au mai adus. Mă gîndesc îndeosebi la soia, unde an de an
se înregistrează pierderi pentru că
din cauza denivelărilor, -cît de mici,
aparatul de tăiere al combinei nu
poate recolta etajul de jos al plante
lor cu păstăile cele mai mari".
După cele constatate pe teren se
poate aprecia că, din punct de vedere
al calității, în județul Brăila lucrările
agricole se desfășoară în condiții
bune. Se cere însă, paralel cu grija
pentru calitatea lucrărilor, să se ac
ționeze energic în vederea accelerării
ritmului de lucru. în așa fel Incit însămințările de primăvară să se rea
lizeze în perioada optimă.

Lucian C1UBOTARU
Candiano PR1CEPUTU

CLUJ

Peste tot să fie realizate viteze
superioare la semănat
Ca și în alte județe ale țării, și în
unitățile agricole din județul Cluj
semănatul culturilor de primăvară a
început mai devreme decît in anii
anteriori. Creșterea temperaturilor
din sol, urmărită zilnic de către spe
cialiști, a determinat intensificarea
ritmurilor lucrărilor agricole în ma
rea majoritate a consiliilor agroin
dustriale. Inginerul Anton Tăpălagă,
director cu producția vegetală la di
recția agricolă județeană, ne spunea
că pentru intensificarea ritmului de
lucru în cîmp au fost asigurate toate
condițiile : mijloacele mecanice au
fost reparate și revizuite, s-au pro
curat semințe de calitate, iar în fie
care unitate agricolă munca a fost
organizată temeinic. Ca atare, după
ce în urmă cu citeva zile semănatul
începuse în numai cîteva unități
agricole, acum se lucrează intens în
toate consiliile agroindustriale. în
tr-un timp relativ scurt au fost însămînțate 16110 hectare cu diferite
culturi din prima urgență, reprezentind 85 la sută din suprafața plani
ficată. S-a încheiat semănatul plan
telor furajere, din care 2 266 hectare
cu lucerna, aproape 2 000 hectare eu
trifoi, peste 600 hectare cu borceag.
De asemenea, s-au însămințat 1440
hectare cu rădăcinoase. O mare parte
din forțele mecanice sînt concentrate
la semănatul orzoaicei de primăvară
și a ovăzului, lucrare care, practic,
s-a încheiat luni
seara. însămînțările sînt mai avansate în uni
tățile din consiliile agroindustriale
A’pahida, Turda, Aghireșu. Totodată,

s-a pus un accent deosebit pe cali
tatea lucrărilor, urmârindu-se peste
tot buna pregătire a patului germi
nativ, folosindu-se cupluri de grape
ușoare sau direct cultivatoarele, și de
îndată s-a trecut la efectuarea se
mănatului potrivit tehnologiei pre
văzute.
Din datele furnizate de direcția
agricolă județeană reiese că în unele
unități agricole rezultatele la semă
nat sint sub posibilități. Este cazul
celor din consiliile agroindustriale
Panticeu și Mihai Viteazul. Cadrele
de conducere și specialiștii din
aceste unități au datoria să urmă
rească mai îndeaproape realizarea
programelor stabilite pe zile și ore,
să concentreze în mai mare măsură
forțele la semănatul orzoaicei de pri
măvară și al altor culturi. Ritmul în
care s-a desfășurat pină acum semă
natul in unele unități din aceste con
silii este cu mult sub media pe județ
și a altor unități agricole vecine.
Semănatul culturilor din prima epocă
trebuie cu atit mai grabnic încheiat
cu cît, in zilele următoare, se impune
să se treacă la insămînțarea altor
plante prevăzute în program. în
acest scop, specialiștii, cadrele de
conducere din unitățile unde lucră
rile sînt rămase in urmă au datoria
să se implice cu toată răspunderea
pentru organizarea temeinică a mun
cii și folosirea cit mai judicioasă a
mijloacelor mecanice.

Marin OPREA

corespondentul „Scinteil
*

ÎN S A T, C A L A O R A Ș
tensionare prin vibrații a pieselor
sudate
sau
turnate, un aparat
medical de terapie cu aerosoli,
obținuți prin ultrasunete, precum
și aparate electronice pentru in

dustria navală, centrale nuclearoelectrice și pentru alte sectoare
ale economiei
naționale. (Marin
Oprea).
Foto : Sandu Cristian

INDUSTRIA ARE NEVOIE DE MAI MULT COCS
(Urmare din pag. I)

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
poate și trebuie să crească mult!

torează si acțiunilor politico-educa
tive întreprinse de organizațiile de
partid, sindicat și U.T.C., care au
vizat creșterea conștiinței si a răs
punderii fată de realizarea produc
ției. instaurarea la fiecare loc de
muncă a unui climat de ordine sl
disciplină. De exemplu, dacă la ba
teria de cocsificare nr. 4 s-au înre
gistrat anul trecut 47 de absențe ne
motivate. în acest an n-a lipsit nici
un muncitor de la locul său de
muncă.
Pentru a devansa cit mai mult
termenul de punere în funcțiune a
noii baterii de cocsificare nr. 3, atît
conducerea combinatului, cit si con
structorii. cu sprijinul permanent al
organelor și organizațiilor de partid,
acționează cu forte sporite pentru a
suplini unele neajunsuri ce s-au re
simțit în aprovizionare. îndeosebi cu
cărămizi refractare. Iată un fapt.
Cind s-a ajuns cu inzidirea la rîndul
30 din blocul ceramic a apărut un
gol în aprovizionarea cu cărămidă.
La un moment dat. a sosit pe
șantier o importantă cantitate de
cărămidă. Atunci s-a stabilit un
schimb prelungit de lucru lormat din
cei mai buni zidari, cu o bogată ex
periență In producție. Organizarea
corespunzătoare a muncii a condus
la înzidirea zilnică. în medie, a unei
cantități aproape duble de cărămidă

fată de cit s-a înregistrat pînă la
rîndul 30. De mai multe zile s-a
ajuns la rîndul 65 și. din nou. lipsa
cărămizii i-a determinat pe zidari să
treacă la alte lucrări. Ei așteaptă
acum de la întreprinderea de pro
duse refractare Turda cele 128 tone
de diferite tipuri de cărămidă ne
cesară finalizării blocului ceramic al
bateriei.
Constructorii lucrează de zor. în
două schimburi prelungite, la termi
narea celor 14 camere de cocsificare
și, după înzidirea bateriei, se va
trece la echiparea ei cu blindaje me
talice sj apoi la aprinderea focului
în instalația provizorie de încălzire.
S-au luat măsuri organizatorice pen
tru pregătirea din timp a montării
echipamentului mecanic, care a fost
verificat cu atenție si supus la probe.
Montajul se va executa intr-un timp
pe jumătate mai scurt decit cel pla
nificat.
O dată cu impulsionarea lucrărilor
de construcții, beneficiarul pregăteș
te noile formații de cocsari ce vor
exploata noua baterie de cocsificare,
în general, muncitorii, specialiștii,
factorii de conducere cu care am dis
cutat apreciază că în colectivul de
cocsari există un climat bun de
muncă, animat de dorința de a asi
gura realizarea producției de cocs
planificate pentru acest an.

BACĂU : Livrări suplimentare la export
Acționînd în lumina sarcinilor și
indicațiilor formulate de secretarul
generai ăl partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta Con
sfătuire de lucru pe probleme
economice de la C.C. al P.C.R., oa
menii muncii din industria județu
lui Bacău acordă o atenție deose
bită îndeplinirii planului la export.
Săptăminal, comisia de export de
la nivelul județului analizează sta
diul execuției comenzilor destinate
partenerilor externi, modul în care
este organizată producția, stabilind
măsuri operative pentru îndepli
nirea ritmică și integrală, la un
înalt nivel calitativ, a planului la
export. Ca urmare, la întreprinde
rea metalurgică Bacău, Combinatul
petrochimic Borzești, întreprinde
rea de postav Buhuși. Combinatul
de prelucrare a lemnului Comănești au fost întreprinse noi mă
suri tehnice și organizatorice pen
tru onorarea exemplară a tuturor
comenzilor prevăzute pe acest an,
înnoirea și modernizarea produse
lor, creșterea competitivității lor.

Au fost organizate secții și atelie
re, linii tehnologice și formații
specializate care lucrează numai
produse destinate exportului. Tot
odată, au fost introduse peste 30 de
tehnologii noi, moderne, de mare
productivitate și asimilate circa 50
de produse de înaltă tehnicitate șl
competitivitate. Un bilanț sumar
arată că, în perioada care a trecut
de la începutul anului, 12 între
prinderi industriale și unități eco
nomice au livrat suplimentar, la
cererea partenerilor externi, produ
se în valoare de aproape 24 mili
oane lei. Rezultate deosebite in
acest sens au înregistrat Combina
tul chimic și întreprinderea meta
lurgică din Bacău, întreprinderea
mecanică, întreprinderea de postav
Buhuși, precum și unitățile de mică
industrie. Se cuvine subliniat fap
tul că, in lunile ianuarie și februa
rie, ponderea la export au avut-o
produsele cu grad ridicat de prelu
crare realizate în industriile chimi
că și metalurgică. (Gheorghe Bal
tă).

Pornisem din Cîmpinița,
cartierul „alintat" al Cimpinei. cu elegante case de
munte, dispuse parcă în
terase, ivindu-si acoperișu
rile de lemn printre coroa
nele arborilor. Aerul de
mică, blîndă stațiune, re
trasă în liniște și discreție,
impresia de deplină armo
nie între elementul natu
ral și „artificiile11 civilizați
ei ne urmăriseră chiar și în
vizita la grădinița ascunsă
la capătul unei alei, într-o
vilă cochetă, înconjurată de
tineri mesteceni. Cele două
grupe de copii de la grădi
nița cu program prelungit
nr. 7 își intrerupseseră pen
tru o clipă dulcele exercițiu
matinal pentru un prelung
„bună ziua" ; mirați la în
ceput. ochii rotunzi priveau
cu familiaritate grupul de
adulți — profesori de la
licee pedagogice din tară —
ce admira camerele spați
oase. mobilierul modern,
pătuțurile
orinduite
cu
grijă, la care trebuia să
urci pe scara de lemn, ca
la o cabană din virful
muntelui. Atmosfera de
plăcută intimitate a dormi
torului de la etaj nu pă
ruse deloc deranjată de
vizitatori.
Drumul continuase în
serpentine, printre case
gospodărești, se „așternuse"
apoi pe valea
Doftanei,
riul care coboară din mun
ții Girbovei, printr-o mică
depresiune, deschisă, cu
plaiuri domoale. Dincolo de
Brebu. satul imortalizat de
Luchian, valea se îngus
tează, se „înăsprește", pei
sajul are atributele cheilor
montane. în ciuda unui
urcuș abrupt plnă la lacul
de acumulare de la Paltinu.
locurile par mîngîletoare,
mult diferite fată de Valea
— învecinată — a Prahovei.
Se spune că microclimatul
de pe valea Doftanei are
un miraculos efect recon
fortant. Contribuie, poate,
la aceasta și unda de un
verde liniștit a lacului, si
perspectiva culmilor do
moale ale munților Baiului,
și măgurile împădurite
(„gîlme" le spun localnicii)
de la intrarea în comuna
Valea Doftanei. Nimic stri
dent în acest peisaj, totul
de un calm suveran în așe
zarea rînduită pe malul
riului. cea mai nordică din
județul Prahova. O despart
de orașul Cîmpina 20 km
pe o șosea asfaltată, mo
dernizată prin eforturile
locuitorilor comunei : de
Comarnic, peste munte,
mai putini, doar că dis
tanta. pe drumuri montane.

se măsoară în timp, si nu
în kilometri.
Senzația spațiului citadin,
pe care am trăit-o intrînd
în comună, nu cred să fie
un reflex subiectiv. Casele
sint destul de asemănă
toare vilelor înșirate pe
Valea Prahovei, la Breaza
sau Poiana Țapului. După
podul care traversează un
afluent al Doftanei. blocuri
elegante și o piatetă cu
lămpi ornamentale mar
chează centrul comunei. Pe
clădirea cu aspect de ca
bană montană, construită
cu gust și rafinament
— sediul centrului de cul
tură si creație „Cintarea
României — atrage atenția
o mică firmă: filiala „Crăi
țele" a Asociației de etno
grafie si folclor Prahova.

comunei Valea Doftanei.
Documentul din 16 iulie
1538. prin care domnitorul
Radu Paisie dăruiește fra
ților Drăghici cîteva sate
prahovene, cu munții și
plaiurile
aparținătoare,
menționează și satul Teșila,
dar. fără îndoială, vetrele
stabile ale localnicilor sint
mult mai timpurii. Pe
această vale își înscrie
obîrșia scurta baladă des
pre Mircea cel Mare — ea,
menționează foarte docu
mentata monografie a co
munei. semnată de dr. Ion
V. T. Cojocaru. mai poate
fi auzită și azi — cintec
despre voievodul care „Cu-o
mică suită prin țară porni /
Ca să afle păsul bietului
țăran". Interesant de obser
vat forma verbală lati

sei conduceri a comunei,
un colectiv plin de iniția
tivă, gospodărind cu multă
responsabilitate și dragos
te fiecare loc din sate
le de pe valea Doftanei,
s-a trecut la industrializa
rea. urbanizarea, sistemati
zarea comunei. Dezvoltarea
industriei mici concurează,
astăzi, îndeletnicirile de
demult ale locuitorilor, și
„concurența" e cit se poate
de benefică. Pe lingă cășăriile care au dus faima gos
podarilor din Valea Dofta
nei, sau exploatarea fores
tieră, au apărut în ultimii
ani o secție (de repasat
stofe) a cunoscutei — pe
multe meleaguri — între
prinderi „Dorobanțul" Plo
iești, una de confecții,
altele de covoare de iută

Ritmuri înnoitoare într-o străveche
așezare românească
ț
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Sub un nume care evocă
vechi legende ale locurilor
bogate în datini străvechi,
legate mai ales de practica
păstoritului, de schimburile
comerciale intense din zonă
sau de haiducie („Cintecul
Stanciului", de exemplu,
amintind de un voinic fa
bulos. care ar fi poposit pe
aceste meleaguri). își des
fășoară astăzi activitatea
un cerc de pasionați cule
gători de folclor, valorificînd frumoasele obiceiuri,
unele dintre ele păstrate
pînă în zilele noastre, cind
localitatea a cunoscut un
evident proces de urbani
zare. într-una dintre încă
perile spațioase ale centru
lui de cultură și creație
„Cintarea României" din
Tesila. satul „de centru",
care împreună cu Trăisteni
alcătuiește comuna Valea
Doftanei. sînt expuse nu nu
mai trofee si diplome (cele
mai multe obținute de an
samblul de cîntece si dan
suri „Crăițele", deținător al
locului I la toate edițiile
Festivalului național „Cin
tarea României" și la nu
meroase festivaluri interna
ționale prestigioase : Zako
pane. Gorizia. Nisa, Cannes,
Besancon. Viveiro. Ferrol
etc.), ci si un edificator
material
etnografic din
această veche așezare ro
mânească. gazdă, de șapte
ani încoace, a unei apre
ciate tabere de artă plas
tică (sălile de la etaj eta
lează cîteva dintre cele mat
prețuite lucrări). S-au îm
plinit. în 1988, 450 de ani de
atestare documentară a
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nească, aidoma conservată
intr-un vers : „De doi ani
aproape sum fără bărbat".
Dar ceea ce este — mai
ales — de observat pe
aceste meleaguri prahove
ne încărcate de istorie e
viața nouă a oamenilor,
viața în formele civiliza
ției moderne a celor apro
ximativ 7 500 de locuitori
din Valea Doftanei. Mese
riile tradiționale, care răz
bat atît de transparent în
onomastică, sînt și ele
practicate astăzi în condiții
noi, căci gospodăriile țără
nești au devenit, aproape
fără excepție, mult ase
mănătoare celor de la oraș.
Apa curentă a pătruns de
mai mult timp în toate cele
2 200 de gospodării. 30 de
unități comerciale și de
prestări servicii, două dis
pensare, bine dotate tehnic
(cel din Teșila, o adevăra
tă policlinică rurală), două
școîi, 11 grupe de grădini
ță, două cinematografe,
două așezăminte de cultură,
două biblioteci, două stadi
oane alcătuiesc, la un grăbit
bilanț, lista dotărilor so
ciale. „Toate realizate prin
efortul cetățenilor, spri
jiniți de consiliul popu
lar, prin autofinanțare,
ne spune primarul co
munei, tovarășul Emil Cojocărescu. Primăria are
o secție proprie de con
strucții, răspunzînd astfel
necesităților imediate și de
perspectivă privind con
strucțiile de spații edilita
re". Prin munca acestor
oameni harnici, a inimoa
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și ciorapi, ateliere de pre
lucrări prin așchiere, pe
lingă
întreprinderi
din
Cimpina, s-au extins secți
ile locale de prelucrare a
produselor animaliere (cojocărie, dărăcit, tors lină cu
mașina, boiangerie). „Vrem
ca tinerii din aceste sate
să rămină aici, în comună,
ne spune interlocutorul
nostru, și pentru aceasta
ne-am preocupat să le
asigurăm locuri de muncă
în conformitate cu pregăti
rea lor". Și primarul con
tinuă să ne vorbească
despre eforturile — a căror
materializare e o realitate
incontestabilă
la Valea
Doftanei — de a crea cetă
țenilor condiții de viată
similare civilizației urbane.
„Ca la oraș" : o compara
ție pe care, în multe comu
ne ale României, realitatea
o confirmă plenar. Vizităm
dispensarul din Trăisteni.
Tinărul medic pediatru
Mirela Sosim ne pre
zintă
cabinetele
exem
plar organizate, cu spații
ambientale creînd senzația
de confort, cu materiale
publicitare, afișaj cores
punzător, fișiere de obser
vație „la zi". Activitatea
celor cinci medici, coordo
nați de dr. Virgil Badea, e
întru totul lăudabilă, la fel
ca și a harnicului colectiv
de cadre didactice. Școala
cu clasele I—X din Teșila
beneficiază de un modern
edificiu, cu două etaje. 16
săli de clasă, cabinete și
laboratoare, o sală de sport
propice
performantelor,
două ateliere, o biobază

proprie (solar, ciupercărie,
răsadniță), incălzire cen
trală. Baza materială oferi
tă celor 750 de elevi este
excelentă, ca și organiza
rea didactică a sălilor spe
cializate. Cabinetul de bio
logie este în așa fel con
ceput îneît pot lucra simul
tan șapte grupe de cite 5
elevi (o clasă intreagă,
așadar), fiecare avînd la
îndemină un dulap cu ma
terialele și instrumentele
necesare tuturor experien
țelor de la clasele V—X :
truse de disecție, microscoape, sticlărie de labora
tor, mulaje etc. Obișnuite
le
vitrine
reprezentind
ecosistemele sint alcătuite
cu mult gust, la fel ca și
panourile didactice. La
fereastră, ne arată prof.
Stelică Ene, directorul șco
lii, o grădină în miniatură
oferă posibilități de a de
monstra practic elevilor
utilizarea îngrășămintelor
chimice la diferite culturi
și a erbicidelor. Două ca
binete
de
matematică,
foarte funcționale și avind
un bogat material ilustra
tiv, de imediată eficiență,
trei de limba română, unul
de ecologie, altul de geo
grafie, un cabinet de limbi
străine completează „in
ventarul" necesar unui pro
ces instructiv-educativ de
calitate. Intr-una din săli,
un
calculator
HC
85
vorbește de la sine despre
preocupările cadrelor di
dactice pentru moderniza
rea predării. Profesorul
Marcelin
Comărniceanu
este autorul unui program
de instruire asistată de
calculator, pentru clasa a
VIII-a (la fizică, o noțiune
destul de dificilă, cum este
„fluxul magnetic", devenind
astfel mai ușor asimila
bilă). Rezultatele nu au
întârziat să apară, de la
nivelul general al elevilor
la succesele la examenele
de treaptă, în anul școlar
trecut, cînd s-au împlinit
150 de ani de atestare do
cumentară a învățămintului din Valea Doftanei, 57
la sută din absolvenții
clasei .a X-a din comună
au intrat în licee de matematică-fizică, industriale,
agroindustriale din județ.
Mulți dintre ei se vor în
toarce, desigur, să lucreze
în comuna de care se simt
legați, găsind aici un mediu
prielnic împlinirii persona
lității lor — în străvechea,
pitoreasca așezare care
adaugă armonios blîndelor
plaiuri arhitectura civiliza
ției moderne.

Costin TUCHILA
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PROGRAMUL DE CONSERVARE ȘI DEZVOLTARE A FONDULUI FORESTIER
-PE ORDINEA DE ZI A PREOCUPĂRILOR

Păduri falnice, viguroase,
cu putere productivă sporită
In județul Maramureș, 42 la sută
din teritoriu este ocupat de păduri.
An de an, în fiecare anotimp, silvi
cultorii maramureșeni acționează în
vederea aplicării măsurilor prevă
zute în „Programul național pentru
conservarea și dezvoltarea fondului
forestier". „Desfășurăm o intensă ac
tivitate de conservare și dezvoltare
a fondului forestier, conștienți de
marea răspundere ce ne revine nouă,
silvicultorilor, pentru creșterea po
tențialului productiv al pădurilor,
precum și pentru dezvoltarea func
țiilor sale de producție, de protecție
a apelor și solului, de ameliorare a
factorilor climatici — ține să pre
cizeze Dumitru Lupse. inspector-șef
al inspectoratului silvic județean. în
acest scop, promovăm în cultură spe
ciile autohtone cu valoare superioară,
regenerăm pădurile mai ales pe cale
naturală, refacem arboretele slab
productive. Avind în vedere speci
ficul terenului din județ, s-au luat
măsuri pentru a fi folosită fiecare
palmă de pămînt care se pretează
pentru fondul forestier". Pentru a
vedea cum se duc la îndeplinire mă
surile preconizate, am făcut o inves
tigație în cîteva ocoale silvice din
județ.
Ne aflăm in raza Ocolului silvic
Mara, pe versantul nordic al mun
ților Gutîi. Mihai Ona, șeful ocolu
lui. ne vorbește despre regenerarea
naturală a pădurii. „Noi promovăm
speciile valoroase autohtone — peste
80 la sută sînt foioase — fag, paltin,
frasin, cireș. Cînd am început
meseria, în urmă cu cincisprezece
ani — am întîlnit și aid părerea că
trebuie să extindem rășinoasele.
După cum s-a dovedit, nu s-au ob
ținut rezultate și, de aceea, am dat
prioritate foioaselor. In ceea ce pri
vește avantajele regenerării natu
rale. două dfre sînt edificatoare :
un hectar împădurit prin regenerare
naturală ne costă 4 500 de lei, iar
prin plantări — 17 300 lei".
Priceperea silvicultorilor din Oco
lul silvic Mara s-a dovedit și cu
cinci ani în urmă cînd o furtună a
culcat la pămînt arborii de pe 500
de hectare de pădure situată pe ver
santul nordic al munților Gutîi.
După ce unitățile de exploatare au
acționat rapid pentru scoaterea doborîturilor de vînt, s-a trecut la îm
pădurire. Cum ? Silvicultorii s-au
gindit să realizeze o pădure mai re
zistentă, dintr-un mozaic de specii.
După ce s-a făcut semănătura di
rectă cu jiri s-au făcut plantări cu
paltin și larice — o specie care pune
repede stăpînire pe sol.
împreună cu șeful ocolului silvic
traversăm codrii Gutîiului, pădurea
Budeștiului spre Valea Izei. Aici, la
podul Slătioarei, facem un popas la
pepiniera ocolului, unde aflăm că de
anul trecut se produc puieți de talie
mijlocie care se folosesc pentru

plantarea taluzelor. a golurilor din
fondul forestier, a urmelor de trac
toare. Merită menționat faptul că,
dacă în urmă cu cinci ani se aduceau
puieții din județul Suceava, acum se
produce material săditor și pentru
alte ocoale silvice.
£)upă cum se afirmă la inspecto
ratul silvic județean, cea mai impor
tantă activitate desfășurată de silvi
cultorii maramureșeni se referă la
executarea lucrărilor de împădurire
și reîmpădurire. în ultimii 30 de ani
acestea s-au făcut pe 100 000 hectare
— deci sînt păduri noi. prin care
au fost repuse în producție toate
suprafețele goale, cele exploatate
curent, precum și substituirea a peste
7 500 hectare arborete degradate și
de productivitate scăzută. Anual se
împăduresc in jur de 1 500 hectare,
reprezentînd, în medie, 60 Ia sută din

Din experiența silvicultorilor
maramureșeni
suprafața exploatată anual, iar 40 la
sută se regenerează pe cale naturală.
Pentru realizarea acestor vaste lu
crări, inspectoratul dispune de 60
hectare de pepiniere. 3 500 metri pătrați de solarii și o seră pentru mul
tiplicarea prin semințe și pe cale
vegetativă a unor specii valoroase
și de ornament. Anual se realizează
în jur de 8 milioane de puieți, buni
de plantat, necesari programului de
împăduriri și reîmpăduriri.
Concomitent, în județul Maramu
reș se desfășoară ample lucrări care
au ca scop reintroducerea în circui
tul productiv a terenurilor afectate
intens de procesele de degradare prin
eroziune, alunecări, prăbușiri, tere
nuri care și-au pierdut capacitatea
de producție pentru folosințe agri
cole. în vederea îndeplinirii „Progra
mului unitar pentru intensificarea
împăduririlor în cincinalul 1986—
1990", inspectoratul silvic a acționat
pe două căi : producerea materialului
săditor din specii corespunzătoare,
precum și identificarea și preluarea
de la deținători a terenurilor inapte
pentru culturile agricole. Inginerul
Maftei Leșan, șeful biroului împă
duriri, ne spune că, în acest cincinal,
au fost produși peste un milion și
jumătate de puieți de salcîm, stejar
roșu, pin, mălin cu care s-au îm
pădurit 123 hectare terenuri degra
date în raza ocoalelor silvice Baia
Mare, Borșa, Ruscova. Sighet, Șomcuta Mare, Tîrgu Lăpuș. Ulmeni și
Vișeu, la care se mai adaugă încă
35 de hectare de terenuri degradate
împădurite în fondul forestier. La
fel. cu materialul săditor pus la dis
poziție de pepinierele silvice, s-au
împădurit 233 hectare de către de

ținătorii de . terenuri degradate, mai
ales cooperativele agricole și oficiul
de gospodărire a apelor.
în raza Ocolului Borșa se desfă
șoară o adevărată bătălie pentru re
facerea jnepenișurilor. Pe versantii
munților Rodnei și ai Maramureșului
jnepenișurile au suferit prejudicii
însemnate prin distrugeri
masive.
Practicate în ultimele decenii. Defri
șările făcute fără măsură s-au da
torat mai ales cunoașterii insufici
ente a avantajelor jneapănului și.
mai ales, ignorării rolului ecologic
deosebit al acestei specii lemnoase
în realizarea unor ecosisteme protec
toare. Inginerul Gheorghe Pânzaru.
șeful Ocolului silvic Borșa, ne spune
că s-au întreprins cercetări complexe
în scopul cunoașterii
jneapănului
atît din punct de vedere economic
si protector, dar mai ales pentru a
reda în circuitul economic terenuri
degradate. S-a constatat că regene
rarea naturală a jneapănului prin
sămintă este dificilă și in condiții
de pășunat — inoperantă. S-a trecut
la producerea de puieți si s-au îm
pădurit primele suprafețe, initial pe
parcele experimentale, apoi pe scară
mai largă. Anul trecut, s-au împă
durit 20 hectare teren degradat în
etajul subalpin al munților Mara
mureșului în zona Cornedei. Anul
acesta si în viitor se vor impăduri
încă 173 hectare teren degradat.
Trecem în zona Ocolului silvic
Baia Mare împreună cu inginerul
Nistor Bud. șeful ocolului silvic, care
în ultimii ani a obtinut rezultate
bune atît la împăduriri, cît si la in
troducerea în circuitul forestier a
terenurilor degradate. O mare aten
ție se acordă aici castanului comes
tibil. o specie cu tradiție pe aceste
locuri, pentru care în ultimii ani s-au
întocmit programe speciale pentru
conservarea si extinderea lui. Se știe
că județul Maramureș ocupă locul
întîi pe tară, ca suprafață ocupată
de castan. Castanul fiind o specie
cu valoare economică ridicată. în
afară de Ocolul silvic Baia Mare, a
fost introdus in 6 ocoale silvice. Nu
mai în ultimii zece ani. în fondul
forestier al județului s-a plantat o
suprafață de 227 hectare cu castan
comestibil.
Sînt doar cîteva secvențe din acti
vitatea Si experiența silvicultorilor
maramureșeni, care s-au angajat cu
toată hotărîrea în importanta acți
une de reîmpădurire. refacere și
ameliorare a pădurilor. Ei sînt conStienți că grija pentru pădure este,
de altfel, grija pentru ziua de mîine,
iar diferitele forme de educație fă
cute în rîndul tineretului, al tuturor
locuitorilor din această parte a țării
arată că avem în fată un viitor al
pădurii de care generația de astăzi
este răspunzătoare.

Gheorghe PARJA

corespondentul „Scînteii"

Platforma industrială a Craiovei
(Urmare din pag. I)

uneia dintre cele mai vaste
și complexe platforme in
dustriale ale țării, in ale
cărei întreprinderi compo
nente lucrează în prezent
zeci de mii de oameni ai
muncii. De jur-împrejurul
„uzinei-mamă". pe timpul
sfîrtecat cîndva de obuze
au prins chip concret ener
giile creatoare și binefăcă
toare ale oamenilor de pe
aceste străvechi și mereu
întinerite meleaguri ; rînd
pe rînd s-a pus temelie
trainică unor întreprinderi
moderne, dotate cu zestre
tehnică capabilă să realize
ze produse competitive pe
piața externă. Institutul de
cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru
transformatoare,
motoare
și aparataj electric, dotat
cu laboratoare de Înaltă
tensiune și de mare putere,
cum foarte puține sînt in
Europa și în lume, între
prinderea de tractoare și
mașini agricole, întreprin
derea de aeronautică, în
treprinderea
metal-Iemn.
întreprinderea de utilaj
greu, întreprinderea meca

nică de material rulant,
întreprinderea
«Biofort»,
întreprinderea de autotu
risme «Oltcit» și altele.
Cîteva din recentele fapte
de muncă din spațiul me
reu fierbinte al întrecerii
socialiste
dau
măsura
vredniciei celor ce lucrea
ză în unitățile ce alcătu
iesc „poarta industrială a
Craiovei" și importanței
produselor realizate aici.
La „Electroputere" — trei
premiere industriale : rea
lizarea, pentru prima dată
la noi în țară, a locomoti
vei electrice de 1 200 kW,
pentru manevră grea, a
stațiilor de comandă și re
glare pentru instalațiile de
foraj F-200 și F-400, a lo
comotivei electrice pentru
manevră în cocserii. La
I.T.M.A. s-a realizat pro
totipul noului tractor de
180 CP A-l 801-A, cel mai
puternic tractor fabricat
la noi în țară, și a intrat pe
fluxul de fabricație cel
de-al 15 000-Iea tractor cu
încărcător hidraulic TIH-445
destinat exportului.
I.a
I.U.G. a început materiali
zarea proiectului celei mai
mari mașini de danturat

FD-6 000 și se află în fază
finală de execuție noi linii
complexe de turnare conti
nuă pentru metalurgie și
laminoare de tras la rece.
La întreprinderea „Metallemn" s-a livrat partene
rilor de peste hotare ulti
mul lot, prevăzut pentru
luna februarie, de mobilier
pentru camping. La insti
tutul de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică
de pe platformă s-au fina
lizat proiectele pentru noi
și complexe echipamente
electrotehnice și electroni
ce, prevăzute în programe
le nuclearo-electrice, pen
tru minerit și foraj și în
cele de modernizare a pro
ducției întreprinderilor din
zonă. Această puternică
platformă industrială se
constituie intr-un ilustrativ
și reprezentativ eșantion
al mărețelor împliniri ce
au prins contur sub ar
cul de lumină al Epocii
Nicolae Ceaușescu.
— Cum e și firesc, con
struirea platformei indus
triale din zona de est a
Craiovei a generat profun
de mutații și transformări
pe diverse planuri, pe cel

social in primul rînd, ne
spune Ion Voiculescu, pri
marul municipiului Cra
iova. Pentru oamenii mun
cii ce lucrează aici s-au
construit noi cartiere de
locuințe, crese. grădinițe,
școli și facultăți — cum
sînt cele de mecanică și
electrotehnică,
integrate
platformei industriale —
dispensare, spitale, centru
de cultură și creație „Cîntarea României", autoservice, magazine, cămine
pentru nefamiliști și s-a
introdus transportul în co
mun cu tramvaiul, pe aproape 19 kilometri de
cale dublă.
Oare cine din cei de ieri
ar mai recunoaște astăzi
periferia orașului de altă
dată ? Noile cvartale de lo
cuințe Calea Bucureștiului, Lăpușului-Rovine, Va
lea Roșie, Silozului, adevă
rate orașe în oraș, ce în
conjoară acum platforma
industrială de est a Craio
vei, sînt mărturii grăitoare
ale noului standard de via
ță al celor ce muncesc și
trăiesc aici, dar și ale unei
revelatoare acțiuni urba
nistice.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o
telegramă din partea șeicului Saad
Al Abdullah Al Salem Al Sabah, prinț

tV
19,00 Telejurnal
19,25 Să trăim și să muncim în spiritul
normelor eticii și echității socia
liste • Atitudine combativă față
de tot ceea ce este străin de con
cepția noastră despre lume și viață
19,40 Industria — programe prioritare
20,00 Teatru TV (color). „Subprefectul"

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala
mare) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 18; (sala Amfiteatru) : Con
trabasul — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Cvartetul
în creația clasicilor" (VII). Cvartetul
„SERIOSO" (Haydn, Mozart, Beetho
ven) — 18

extindere formele moderne de de
punere si economisire, cum sînt
contul curent personal și depune
rile prin virament pe bază de consimțămînt scris.
Pentru a răspunde cererii depu
nătorilor de a-și economisi timpul
liber, Casa de Economii și Consemnațiuni a pus la dispoziția lor
contul curent personal.
Contul curent personal se deschi
de, la cererea persoanelor majore,
la oricare sucursală sau filială
C.E.C. din țară, pe baza unei depu
neri inițiale de minimum 100
de lei.
Pentru deschiderea unui cont,
solicitatorul depune la unitatea
C.E.C. o cerere-tip și un formular
cu specimenele de semnături ale
titularului și persoanelor împuter
nicite a dispune de soldul contului.
Depunerile sînt nominale, la ve
dere, cu sau fără clauză de împu
ternicire.
Din conturile curente personale
se pot efectua plăți periodice prin
virament pentru plata abonamente
lor telefonice, de radio și de tele
vizor, consumului de energie elec
trică și de gaze naturale, impozite
lor, chiriei, primelor de asigurare,
precum și pentru alte plăți care
privesc pe titularii de conturi.

• Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Con
tesa Maritza — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Căsătorie prin concurs — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Paharul
cu sifon (spectacole prezentate de
Teatrul din Sf. Gheorghe) — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară
stau acasă — 18,30
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :

Titularii de canturi pot solicita
unităților unde își desfășoară acti
vitatea să li se depună pe bază de
consimțămînt scris, parțial sau in
tegral, retribuția lunară în contul
curent personal.
Pentru efectuarea de restituiri in
numerar, titularul poate indica și
alte unități C.E.C. in afara celei ia
care este deschis contul.
La deschiderea contului, fiecărui
titular i se pune la dispoziție un
carnet de cecuri obișnuit sau, dacă
dorește, și un carnet de cecuri cu
sumă limitată, care pot fi folosite
pentru efectuarea de plăți în nu
merar sau prin virament din cont.
Venind în sprijinul oamenilor
muncii care doresc să devină depu
nători consecvenți, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni a introdus
o modalitate simplă și avantajoasă
de economisire : depunerile cu re
gularitate prin virament pe bază de
consimțămînt scris.
Depunerile cu regularitate prin
virament pe bază de consimțămînt
scris sînt deosebit de avantajoase
pentru oamenii muncii, deoarece se
pot economisi treptat sume însem
nate, evitîndu-se deplasările la
unitatea C.E.C.. ele efectuîndu-se,
in baza prevederilor H.C.M. nr.
2 037/1969, direct de întreprinderea

Capcană pentru un bărbat singur
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala
Magheru) : Intr-o dimineață — 18
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Mi se pare
că mă-nsor — 18;
(sala Victoria,
50 58 65) : De la tango la rock — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Dacă e marți, e
spectacol — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pistruiatul — 15

21,20

21,40

21,30
22,00

Procuratura Generală a Republicii Socialiste România
comunică următoarele :
. Organele securității statului
au descoperit o gravă acțiune
de trădare a intereselor țării și
ale poporului român, săvîrșită
de Răceanu Mircea, fost lucrător
în diplomație, care s-a pus în
slujba serviciului de spionaj al
unei puteri străine.
Fiind prins în flagrant, și în
urma cercetărilor efectuate, a
rezultat că, începînd din anul
1974, cînd a fost recrutat și a
devenit agent al unui serviciu
de spionaj străin. Răceanu Mir
cea a desfășurat o intensă acti
vitate de trădare. Folosind func
ția ce o deținea, relațiile de ser
viciu și legăturile personale, pre

de Duiliu Zamfirescu. Dramatizare
de Virgil Stoenescu. Interpretează:
Valeria Seciu, Marcel Iureș, Ște
fan Sileanu, Ion Besoiu, Gheorglie
Cozorici, Valentin Uritescu, Con
stantin Guriță, Constantin Dlnulescu. Dorin Varga, Ion Pavlescu,
Vasile Lupu, Violeta Berbiuc. Re
gia artistică : Eugen Todoran
idei în acțiune • Modernizarea —
cale sigură spre progres
Din frumusețile patriei (color). Do
cumentar
Telejurnal
închiderea programului

REPORTAJE^ NOTE*
* INFORMAȚII
ARGEȘ : Cu sprijinul cetățenilor
La Cîmpulung, pe dealul Grui,
s-a dat în folosință, prin con
tribuția cetățenilor o bază spor
tivă pentru tineret, cu secții și te
renuri de volei, tenis și baschet.
La stadionul orașului, localnicii
beneficiază de o tribună modernă
cu 2 500 de locuri. Un stadion cu

TELEORMAN : Se dezvoltă
zestrea edilitară

4 000 de locuri se află în stadiu
final de execuție în orașul Curtea
de Argeș. în ultimul timp. cu
sprijinul cetățenilor în localitățile
argeșene au fost amenajate zeci
de terenuri de joacă pentru copii
șj baze sportive pentru tineret.
(Gheorghe Cîrstea).

în perioada ce a trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului,
șj în județul Teleorman au fost
înălțate și conectate la circuitul
productiv zeci și zeci de obiec
tive noi. moderne, de înaltă tehni
citate. in industrie, agricultură, în
celelalte sectoare de activitate. în
același timp, s-au construit pentru
oamenii muncii aproape 39 000
apartamente în blocuri moderne,
care au schimbat înfățișarea loca
lităților din această parte de țară.
Pe baza programelor de moderni
zare a tuturor orașelor și comu
nelor se construiește mult, se con
struiește frumos și în continuare.
Oamenii muncii din cadrul antre
prizei județene de construcții-montaj vor da în folosință, pină la
sfîrșitul acestui an. încă 1844 apar
tamente la Alexandria. Turnu Mă
gurele, Videle și Roșiori de Vede,
in comunele Poeni, Piatra. Botoroaga. Olteni, Tătărăștii de Jos,
Băbăița, Drăgănești-Vlașca. Nanov.
In aceste zile se acționează la fi
nisajele interioare în apartamentele
din noile ansambluri de locuințe
„Dunării" din Alexandria. „Oltu
lui" din Roșiori de Vede și „Ce
tate" din Turnu Măgurele, ca și în
zona centrală a comunei Poeni.
unde se construiesc locuințe pen
tru petroliștii schelei din locali
tate. Practic, în faze avansate de
execuție se află circa 200 apar
tamente ce vor fi date in folosință
pînă la sfîrșitul acestui trimestru,
în diferite stadii de execuție se
află alte 820 apartamente. Pentru
finalizarea obiectivelor la terme
nele stabilite pe fiecare șantier de
locuințe, pe baza programului de
măsuri adoptat, se depun eforturi
susținute. (Stan Ștefan).

REȘIȚA : Echipamente energetice
Asigurarea energiei electrice din
resurse proprii solicită și din par
tea proiectanților și constructori
lor de echipamente energetice
preocupări susținute pentru a con
cepe și realiza utilajele necesare,
cu o ridicată fiabilitate. O aten
ție deosebită este acordată în acest)
context diversificării gamei de
microhidrocentrale și a echipamen
telor aferente, domeniu în care
unitățile din Reșița dețin o bogată
experiență. Dovada eforturilor de
puse de specialiști în această di
recție este oferită și de cea mai

recentă realizare a unui colectiv de
tineri cercetători din cadrul Cen
trului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru echipa
mente hidroenergetice Reșița, care
a pus la punct un sistem automat
pentru reglarea frecventei energiei
electrice, obținută în microhidro
centrale. cu puteri de pînă la 8
kW. O dată cu asigurarea energiei
electrice, noul procedeu permite
prepararea apei calde menajere și
Încălzirea locuințelor racordate la
acest sistem. (Ion D. Cucu).

CONSTANȚA : Tehnologii moderne cu consumuri
energetice reduse
La întreprinderea „Energia" din
Constanța, unitate cu o activitate
diversă, se realizează produse și
utilaje specifice industriei chimi
ce. Aici, prin aplicarea unor mă
suri eficiente ce vizează îmbună
tățirea și perfecționarea fluxurilor
tehnologice de fabricație se urmă
rește în permanență reducerea
substanțială a consumurilor ener
getice. Astfel, prin modernizarea
instalației de fabricație a furtunu
lui din PVC plastifiat s-au elimi
nat mai multe operațiuni care se
efectuau cu diferite utilaje speci
fice. Acum, un singur agregat, cu
o putere instalată mai mică, reali

zează toate fazele procesului teh
nologic.
Importante
modificări
s-au efectuat și pe fluxul de fa
bricație a furtunului de aspirație
și refulare, eliminîndu-se, prin or
donarea fazelor procesului tehno
logic, transporturile încrucișate în
circulația semifabricatului pe flux,
în felul acesta s-a redus timpul
de folosire a podurilor rulante. De
asemenea, prin reproiectarea ma
trițelor de injectat mase plastice
și a unor produse, oamenii muncii
de la Întreprinderea „Energia" au
obținut noi șl importante economii
de energie electrică. (Lucian Cristea).

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

BOTOȘANI

In construcție —
prima linie de tramvai
La Botoșani a început construi
rea primei linii de tramvai din
municipiu, prin a cărei dare în
exploatare se va asigura îmbună
tățirea transportului de călători.
Hotăriți să devanseze punerea in
funcțiune a acestui obiectiv de in
vestiții, constructorii au început lu
crările atit la amplasamentul de
poului. cit și la amenajarea căii de
rulare pentru vehicule. Linia va
urma traseul celei mai circulate
artere, asigurînd legătura dintre
zona centrală a municipiului cu
cartierele sale dens populate și in
stituțiile cele mai importante, por
țile de acces ale orașului (gara și
autogara), precum și cu platforma
industrială, unde se află marea
majoritate a întreprinderilor botoșănene. Lucrările se vor desfășura
în sistem modem cu înalt grad
de prefabricare. folosindu-se o
gamă largă de elemente din beton,
în care vor fi implantate șinele
de tramvai, stîlpii de susținere a
cablurilor electrice etc. Prin noul
mijloc de transport se va asigura
deplasarea a 3 milioane de călă
tori anual. (Eugen Hrușcă).

VĂ INFORMĂM DESPRE : Instrumentele de economisire la C.E.C.
Pentru a satisface preferințele
cele mai diferite ale cetățenilor.
Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția depunători
lor o gamă largă de instrumente
de economisire, care se deosebesc
unele de altele printr-o serie de
caracteristici și avantaje specifice.
Astfel, cetățenii care, doresc ca
economiile lor să sporească prin
dobinzi au la dispoziție :
• libretul de economii cu dobindă „la vedere" ;
• libretul de economii cu depu
neri „pe termen" de cel puțin un
an ;
• contul curent personal.
Depunătorii care doresc șă bene
ficieze atît de dobinzi. cît si de
cîștiguri în bani pot opta pentru :
• libretul de economii cu dobindă și ciștiguri.
Persoanele interesate în a-și spori
economiile prin ciștiguri în bani
sau excursii beneficiază de :
• libretul de economii cu ciști
guri ;
• libretul de economii pentru
turism ;
• obligațiuni C.E.C.
Varietatea instrumentelor de eco
nomisire oferă depunătorilor posi
bilitatea de a-l alege pe cel prefe
rat. în ultimul timp, cunosc o mare

COMUNICAT

moștenitor și prim-ministru al Sta
tului Kuweit, prin care se transmit
mulțurrfiri pentru mesajul de felicita
re adresat cu prilejul Zilei naționale
a Kuweitului.

sau de instituția unde Își are locul
de muncă depunătorul.
Depunerile se pot face pe unul
dintre instrumentele de economi
sire puse la dispoziție de C.E.C., la
alegere.
Consimțămintul poate fi modifi
cat, suma consimțită puțind fi ma
jorată sau micșorată. De asemenea,
el poate fi revocat pricind, la ce
rerea persoanei care l-a încheiat.
Formularul sau cererea de con
simțămînt se depun la ghișeul
C.E.C. (în lipsa acestuia la serviciul
financiar) din unitatea unde lu
crează depunătorul, care se va
ocupa de virarea sumei la C.E.C,
înscrierea în libret a sumei virate
se face de ghișeul C.E.C. sau de
unitatea C.E.C. la care s-a virat de
punerea.
Restituirea sumelor economisite
se poate face oricind. total sau par
țial, la ghișeul C.E.C. de la locul
de muncă al depunătorului sau la
oricare altă unitate C.E.C.
Sumele economisite sint purtă
toare de dobinzi în funcție de in
strumentul de economisire pe care
au fost depuse.

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala
Victoria) : Vîntură lume — 10; Elefănțelul curios — 15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : TIU Eulenspiegel
— 17,30

cinema
• Vacanța cea mare: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; u; 13; 15; 17; 19, GLO

FOTBAL
in

Miercuri,

cupele

europene intercluburi

Miercuri se va desfășura etapa meciurilor-retur din sferturile de finală,
meciuri care vor decide semifinalistele cupelor europene. Aproape că nu
există echipă care să se considere ca
lificată după rezultatele primelor
partide. Din 12 jocuri, cinci s-au în
cheiat Ia egalitate, iar în alte șase
meciuri s-au înregistrat victorii la
limita de un singur gol. Unele avanțaje sînt deci precare și rămîn
mai mult de ordinul discuțiilor, adică
destul de departe de ceea ce se poa
te petrece ca fapt real, miercuri, pe
terenurile de joc.
în „Cupa campionilor", echipa
Steaua are destule argumente fotba
listice pentru a trece de atletica for
mație I.F.K. Gdteborg, oricît de te
nace și-ar apăra suedezii fragilul
avantaj. Numai că aceste argumente
— forța combativă și iuțeala de joc,
tehnicitatea înaltă și inventivitatea
personală — se cer etalate pe teren,
cu toată decizia, chiar din primul
minut al partidei. în celelalte me
ciuri ale cupei nr. 1 : Real Madrid
— Eindhoven (1—1), A.C. Milan —
Werder Bremen (0—0), Galatasaray
— A.S, Monaco (1—0, însă returul va
avea loc, de fapt, pe teren neutru, în
R.F. Germania).

rele jucătorilor noștri — despre care
vorbea înaintea meciului-tur un
antrenor, referindu-se la efectele
pauzei competiționale prea lungi
din timpul iernii — se pare că nu
mai există. Astfel, Dinamo Bucu
rești, prin valoarea înaltă a multora
dintre fotbaliștii săi, ca si prin ca
litatea jocului de ansamblu, deține
și ea suficiente argumente pentru
a contracara puternica formație din
Italia. După cum s-a constatat și pe
parcursul primului meci, este de asemenea necesar ca jucătorii bucureșteni să-i întreacă pe cei genovezi
și la capitolul dîrzenie, al ambiției
sportive. în celelalte meciuri din
„Cupa cupelor" : F.C. Malines —
Eintracht Fr. (0—0), Barcelona —
Aarhus (1—0) și Roda Kerkrade —
Sredeț (1—2).
Calificată meritoriu în sferturile
de finală ale „Cupei U.E.F.A.", echi
pa Victoria se consolidează „din
mers", țintind să-și apere șansele
pînă la capăt in fața lui Dynamo
Dresda. Echipa bucureșteană are o
stare de spirit deosebit de bună, to
tuși. pe viitor, așa cum apreciază
unii specialiști, ambiția sportivă
trebuie să se conjuge cu preocupa
rea pentru elaborarea jocului, inclu
siv a fazelor de atac.
în celelalte partide : Bayern
Miinchen — Midloțian (0—1). Real
Sociedad — V.F.B. Stuttgart (0—1)
și Napoli — Juventus (0—2).
Să urăm echipelor noastre Steaua.
Dinamo și Victoria reușita pe mă
sura așteptărilor numeroșilor lor
susținători.

In „Cupa cupelor", unele date ale
întrecerii
Sampdoria — Dinamo
București s-au schimbat sensibil.
Genovezii vor fi „acasă" chiar și Ia
Cremona, unde Sampdoria susține
din toamnă meciurile din campiona
tul italian; Vialli este suspendat o
etapă, dincoace, la Dinamo, va rein
tra Andone ; „rugina" de pe picioa*

SCRIMA. în sala Floreasca din
Capitală s-au desfășurat Campiona
tele internaționale feminine de flore
tă ale României, la care au participat
scrimere din Bulgaria. Cuba. R.D.
Germană si Polonia.

vremea
Prognoza meteorologică pentru in
tervalul 14 martie, era 20 — 11 martie,
ora 29. In țară : Vremea se va încălzi
ușor șl va fi în general Închisă, mai
ales în prima parte a intervalului, în
regiunile din jumătatea de nord a teri
toriului și în general frumoasă în rest,
cu cerul temporar noros. Vor cădea
ploi pe arii relativ extinse în regiunile

RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Fata Morgana : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• De ce are vulpea coadă : LIRA
(317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Hanul dintre dealuri : DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Expediția : FERENTARI
(80 49 85)
— 14,30; 16,45; 19
• Miracolul: POPULAR (35 1517) —
15; 17,15; 19
• Secretul
lui
Nemesis :
ARTA
(213186) — 15; 17; 19
• Mari regizori, mari actori: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45

Valeriu MIRONESCU
*

*
Proba individuală a fost cîștigată
de sportiva româncă Rozalia Husti.
iar în Întrecerea pe echipe victoria
a revenit selecționatei României.

vestice, centrale și nordice și izolat în
rest. Vîntul va sufla slab pină Ia mo
derat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse Intre zero șl 8 grade, iar cele
maxime între 8 șl 14 grade în regiu
nile nordice și Intre 10 și 18 grade în
celelalte zone. Pe alocuri, ceață, mai
ales în cursul dimineților. în Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă și se va încălzi ușor. Cerul va
fi variabil. Condiții de ploaie slabă în
prima parte a intervalului. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 2 și 5
grade, iar cele maxime între 13 șl 16
grade. Dimineața, ceață slabă.

• Misiune
specială : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 11 ; 13; 15; 17; 19
• Comedianta : LUMINA (14 74 16) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Aventurile lui Spas șl Nell — 9;
11; 13, Sentință suspendată — 15; 17;
19 : DOINA (16 35 38)
• Karel Gott : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat :
SALA MICA A PALATULUI — 17,15;
19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11;
13; 15: 17; 19, FLAMURA (85 77 12) —
9’ 11' 13
* 15
* 17
* 19
• călătorie peste mări 1 BUZEȘTT
(50 43 58) — 15; 18

cum și lipsa de vigilență și în
călcarea prevederilor legilor pri
vind păstrarea secretului de
stat, el a reușit să obțină și să
furnizeze date și informații se
crete, desfășurînd, de asemenea,
și alte acțiuni de subminare a
intereselor statului.
Organele procuraturii și ale
securității statului continuă an
cheta pentru stabilirea întregii
activități a trădătorului și a răs
punderii ce-i revine, urmînd ca,
după încheierea cercetărilor, să
fie deferit justiției pentru acti
vitatea de spionaj-trădare și Ju
decat în conformitate cu legile
țării.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectorat)
General al Miliției —
Direcția circulație
Atenție,

pietoni I

în ultimul timp, numărul acc
dentelor cu victime din rîndul pi,
tonilor a înregistrat scăderi.
T
tuși, indisciplina pietonilor g
nerează încă circa 38 la su
din totalul
accidentelor grav
Cele mai frecventă cauze ale acc
dentelor sînt traversările prin vec
nătatea unor vehicule staționat
prin locuri nepermise ori fără
asigurare prealabilă, precum și d
plasările incorecte pe partea caros
bilă a drumurilor. Statisticile ates
că persoanele in vîrstă și copiii si
categoriile de pietoni cele mai exp
se riscului accidentelor. Pe o art
ră din municipiul Buzău, un piet
în vîrstă a traversat neatent și
fost grav accidentat de un autot
rism. Vinovat de producerea acc
dentului se face și automobilist;
care nu a redus corespunzător Vil
za în zona stației de autobuz re
pective. După cum se vede, condt
ta preventivă vizează în egală m
sur'i comportarea tuturor pârtii
panților la trafic. Pentru pieto:
comportarea preventivă inseam
anticiparea oricăror situații de r:
și, mai ales, o riguroasă disdplii
rutieră. O problemă deosebită
constituie protejarea copiilor, pr
educarea lor in școală și famil
dar și de către pietonii
adu!
prin felul în care aceștia se coi
portă corect pe stradă. La moda
tățile prin care părinții, cadrele c
dactice. toți factorii educaționali r
determina un grad sporit de disi
plină rutieră în rîndul copiilor
adaugă și formarea deprinderilor
a traversa corect, de a nu se ju
pe stradă sau în apropierea acc
teia, de a urma sfaturile celor
vîrstă.

Starea psihofizică la volan
O condiție esențială a conduce
în deplină siguranță a autovehicul
lor este aprecierea corectă a poi
bilităților
psihofizice proprii
către fiecare conducător auto
momentul urcării la volan. Oboset
accentuată, consumul de băuti
alcoolice ori starea de sănătate pi
cară creează tot atîtea pericole
accidente grave pentru conducătoi
auto imprudent — și nu numai pe
tru el. Urcînd la volan în stare
ebrietate, un automobilist a apă;
nesăbuit pedala de accelerație
zona unei stații de autobuz din m
nicipiiul Sfintu Gheorghe. Reflexi
și atenția diminuate de alcool 1împiedicat să observe la timp
pieton care, la rindul său. a trave
sat neregulamentar, prin spat<
unui autovehicul staționat, fiind t
cidentat și nemaiputînd fi salv
într-una din diminețile trecute.
Capitală, la un control filtru, 18 co
ducători auto au înverzit reacții
fiolei alcoolscop, fiind nevoiți să 1
nunțe pentru 90 de zile la conduc
rea mașinii. Alcoolul reprezintă
pericol nu numai la volan, ci și
tunci cind cel care-1 consumă fol
sește drumul public în calitate
pieton.

Controlul medical
al posesorilor de permise
Pentru prevenirea evenimente!
rutiere avind drept cauză stai
sănătății conducătorilor auto cc
trolul medical periodic trebuie efc
tuat riguros la intervalele stabil
prin lege, și anume : din 5 în 5 ;
de către automobiliștii amatori
din 3 in 3 ani de către șoferii pi
fesioniști, pînă la împlinirea vîrs
de 45 de ani, iar după această vîr:
— amatorii din 3 în 3 ani. iar pi
fesionistii anual. Deoarece in inț<
valul de timo dintre controali
medicale periodice este posibil
apară afecțiuni medicale cu o e\
luție rapidă șl imprevizibilă, ce
pot altera starea sănătății și. ii
plicit, capacitatea de a conduce
siguranță
autovehiculele.
puni
astfel în pericol atît pe cai în cau
cit și pe cei din jur. se impune
ori de cite ori apare o schimbi
vizibilă a stării de sănătate ori
administrează medicamente ce ț
fi contraindicate pilotării autovel
culelor medicul să fie informat
de către cei care posedă permise
conducere, iar acesta să decidă ds
respectivii trebuie să renunțe
conducerea auto temporar sau de
nitiv.

Administrația de Stat
Loto-Pronosport
informează :
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 2
DIN 12 MARTIE 1989
1 Extragerea I : 27 68 32 64.
Extragerea a Il-a : 18 44 13 22.
Extragerea a III-a : 5 15 42 62.
Fond total de ciștiguri : 729!
lei. din care 8 834 lei report la <
tegoria 1.

• Cine ești, călărețule 7 : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Destin tragic î STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,15; 14.30; 17; 19
• Moștenire cu bucluc : COTROCENI
(31 68 88) — 15; 18, MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 12; 15; 18, FLOREASCA (33 29 71)
— 9- 12; 15: 18
• Secretul lui Bachus : VIITORUL
(10 67 40) — 15: 17; 19
• Zece negri mititei :
CULTURAL
(83 50 15) — 9: 12; 15: 18
• Unde este un „nofelet" 7 : AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Rod al colaborării fructuoase
dintre România și Turcia
Festivitatea

punerii

in funcțiune a
Kapulukaya

ANKARA 13 (Agerpres). — In loalitatea Kirikkâle a avut loc. în
rezenta primului-ministru al Reublicii Turcia. Turgut Ozal, festiitatea punerii în funcțiune a cenalei hidroelectrice Kapulukaya.
.cest obiectiv constituie o transpuere în practică a înțelegerilor
mvenite cu prilejul intilnirilor
convorbirilor dintre tovarășul
icolae Ceaușeseu, președintele Reublicii Socialiste România, și Ke
an Evren, președintele Republicii
urcăa.
Realizat în cooperare de Centrala
îdustrială de utilaj energetic —
omenergo, de întreprinderi con
ductoare din țara noastră și firme
ircești. acest obiectiv energetic rerezintă o nouă dovadă a colaborăi fructuoase dintre România și
urcia.
Amplasată în vecinătatea unui alt
biectiv important al colaborării
>mâno-turce — rafinăria Anatolia
entrală —, noua hidrocentrală va
sigura energia electrică și apa ne

centralei

hidroelectrice

cesară proceselor tehnologice ale
acesteia, precum și dezvoltarea bazei
energetice a regiunii respective.
La festivitate au participat mem
bri ai guvernului turc, parlamentari,
alte persoane oficiale, un numeros
public.
Au fost prezenți loan Ungur, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, și
Lucian Drăguț, ambasadorul Româ
niei la Ankara.
Primul-ministru Turgut Ozal și ce
lelalte personalități care au luat cuvintul cu această ocazie au subliniat
în mod deosebit colaborarea româno-turcă, evidențiind rolul determi
nant al convorbirilor și înțelegerilor
la nivel înalt pentru amplificarea
relațiilor economice bilaterale.
Acest obiectiv -constituie o primă
realizare in domeniul energetic, alte
trei centrale electrice fiind in curs
de execuție prin cooperarea dintre
specialiștii români și turci, au spus
vorbitorii.

'eglementarea pe cale pașnică — singura modalitate
de rezolvare a situației din Orientul Mijlociu
RIAD 13 (Agerpres). — La Riad
•au deschis lucrările reuniunii miiștrilor afacerilor externe ai țărilor
tembre ale Organizației Conferinii Islamice, la care participă deleați reprezentind 44 de state, preîm si Organizația pentru Eliberarea
alestinei. Pe agenda de lucru a cOnîrintei sînt înscrise peste 60 de proeme, în legătură cu întărirea coopeirii între statele islamice in domeiile economic, cultural si științific,
unctele principale care se vor afla
i. dezbaterea participantilor se resră la conflictul din Orientul Mijlou și problema palestiniană, căile
salizării unei păci trainice între
■an și Irak, situația din Liban.
TUNIS 13 (Agerpres). — Intr-un
terviu acordat ziarului tunisian
M Sabah“, președintele Egiptului,
osni Mubarak, a declarat că regleentarea pe cale pașnică reprezintă
ngura soluție viabilă în vederea
îngerii conflictului arabo-israelian
informează agenția Q.N.A. Totlată, șeful statului egiptean a releit că, în curind, va întreprinde vi
te într-o serie de state din zona
aghrebului.
BONN 13 (Agerpres). — R.F. Gerania se pronunță pentru convoca
ta unei conferințe internaționale

reprezentative pentru Orientul Mij
lociu, in cadrul căreia să se ajungă
la reglementări pașnice in regiune —
a declarat președintele R.F.G., Ri
chard von Weizsăcker. intr-un inter
viu
acordat
agenției
egiptene
M.E.N.A. El a arătat că în același
sens se pronunță și diferiți parteneri
vest-europeni ai R.F. Germania.
BONN 13 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Hosni Mubarak, aflat
în vizită în R. F. Germania, a confe
rit cu- președintele Richard von
Weizsaeker. Cu acest prilej au fost
analizate stadiul și perspectivele
relațiilor bilaterale și chestiuni re
feritoare la situația din Orientul
Mijlociu și din alte zone ale lumii.
In continuare, șeful statului egip
tean va conferi cu cancelarul fede
ral Helmut Kohl și cu alți membri
ai guvernului vest-german.
BONN 13 (Agerpres). — După o că
lătorie in mai multe țări ale Orien
tului Mijlociu, Hans Jiirgen Wischnewskl. președintele grupului de lu
cru al Internaționalei Socialiste pen
tru problemele Orientului Mijlociu,
a declarat că Internaționala Socialis
tă intenționează să-și intensifice
eforturile în vederea convocării unei
conferințe internaționale în problema
Orientului Mijlociu.

Declarație a guvernului sovietic în problema
Afganistanului
MOSCOVĂ (Agerpres). — In
gătiiră cu apelul adresat de predintele Afganistanului, Najibullah,
icretarului general al O.N.U., preun și U.R.S.S. și S.U.A. ca state gamte ale acordurilor de la Geneva,
ivernul sovietic a dat publicității
declarație, difuzată de agenția
A.S.S., în care relevă că, deși conngentul militar sovietic a fost reas în urmă cu o lună, potrivit
•afinului stabilit, în prezent exisnd toate condițiile pentru regleentarea afgană pe cale pașnică,
cardarea in Afganistan nu numai
i nu scade, ci crește prin înăspri
ră războiului fratricid.
Guvernul sovietic, se arată in dearație, împărtășește îngrijorarea
(primată în mesajele președintelui
ajibullah în legătură cu încălcarea
:ordurilor de la Geneva.
In legătură cu aceasta, guvernul
ivietic, ca unul dintre garanții

acordurilor de la Geneva, adresează
secretarului general al O.N.U., sub
egida căruia au fost semnate acordu
rile respective, precum și Statelor
Unite, care au semnat și ele acordu
rile, apelul de a lua măsuri neîntirziate și eficiente pentru realizarea
deplină a acordurilor de la Geneva.
KABUL 13 (Agerpres). — Forțele
armate ale guvernului din Afga
nistan au resnins atacurile repetate
ale opoziției extremiste înarmate asupra orașului Jalalabad, al treilea
oraș ca mărime al tării, situat in
apropierea graniței de est — rela
tează agenția Bakhtar, citind surse
oficiale de la Kabul. In cursul cioc
nirilor deosebit de violente. însem
nate forte atacatoare au fost scoase
din luptă, înregistrîndu-se pierderi și
in rindurile armatei afgane — men
ționează agenția citată.

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL NEGOCIERILOR DE LA VIENA
-ASIGURAREA SECURITĂȚII FIECĂRUI STAI
I

Intervenția șefului delegației române
VIENA 13 (Agerpres). — Corespon
dență de la Dumitru Ținu : La Pa
latul Hofburg din Viena continuă ne
gocierile în cele două foruri — asu
pra forțelor armate și armamentelor
convenționale din Europa și pentru
noi măsuri de întărire a încrederii
și securității pe continent.
Luind cuvîntul în cadrul dezbateri
lor asupra dezarmării convenționale
— dezbateri la care participă repre
zentanții celor 23 de state membre
ale N.A.T.O. și ale Tratatului de la
Varșovia — șeful delegației române
a arătat că în concepția României
obiectivul fundamental al nego
cierilor — creșterea stabilității și
securității in Europa, prin re
duceri substanțiale ale forțelor
armate și armamentelor conven
ționale — trebuie să fie asigurarea
securității fiecărui stat, indiferent de
apartenența sau neapartenența sa la
alianțe militare. In acest scop, în ac
tuala etapă, toate categoriile de for
țe armate și armamente, cu excepția
celor excluse în mod expres prin
mandatul convenit, precum șl chel
tuielile militare ale statelor trebuie
să facă obiectul negocierilor. Aceas
ta nu înseamnă însă că armele care
nu sînt cuprinse în mandatul stabilit,
cum ar fi cele nucleare și chimice, și
în mod special armele nucleare tac
tice, pot fi neglijate. Dimpotrivă,
adoptarea unor măsuri în această
direcție capătă un caracter de ur
gență. In această lumină, România
consideră necesară crearea unui for
special de negocieri pentru proble

mele armamentelor nucleare din Europal
O problemă ce preocupă numeroa
se state participante la negocieri, a
spus reprezentantul țării noastre,
este aceea a prevenirii unei curse
calitative în domeniul forțelor ar
mate conventionale în Europa, o
asemenea tendință putindu-se con
tura în condițiile cînd s-ar stabili
simple plafoane cantitative. România,
așa cum a subliniat și în cazul ne
gocierilor în curs de desfășurare,
subliniază că un rol important în
prevenirea unor asemenea acțiuni
l-ar putea juca asumarea de către
statele participante a angajamentu
lui de a nil folosi mijloacele finan
ciare eliberate de pe urma reduce
rilor in alte scopuri militare. în același sens s-ar înscrie reducerea
producției de armamente prin reorientarea unor întreprinderi milita
re spre producția în scopuri pașnice.
Avind în vedere complexitatea
problematicii dezarmării convențio
nale în Europa — a spus vorbitorul
în încheiere — România consideră
că ar trebui examinată și posibilita
tea ca, în vederea impulsionării tra
tativelor. statele să recurgă la adop
tarea unor măsuri unilaterale, atît
cu privire la forțele armate și ar
mamentele care fac obiectul dez
baterilor, cît și din alte domenii, mă
suri cale se pot exprima prin redu
ceri. redislocări, transferări, toate
acestea fiind de natură să faciliteze
înaintarea spre obiectivul major al
dezarmării, al întăririi securității pe
continent.

Reacții la propunerile S.U.A. privind reducerea
datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare
CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — în legătură cu noua propu
nere a ministrului de finanțe al
S.U.A., Nicholas Brady, privind redu
cerea datoriilor externe ale țârilor în
curs de dezvoltare, guvernul Mexi
cului a relevat că trebuie clarificate,
mai intîi, condițiile în care se vor
desfășura viitoarele negocieri —
transmite agenția Prensa Latina. Acestea se anunță de pe acum difici
le, noua strategie a S.U.A. urmind
să fie aplicată diferențiat, de redu
cerea serviciului datoriei externe nebeneficiind decît acele țări dispuse
să aplice „rețetele" cerute de Fondul
Monetar Internațional (F.M.I.) și de
Banca Mondială, subliniază agenția
citată. Partide mexicane de stingă
(din opoziție) privesc cu scepticism
măsurile propuse, apreciind că aces
tea nu reprezintă, efectiv, un pas
înainte in cadrul soluționării adecva
te a problemei. Organizațiile sindica
le și de tineret din Mexic s-au pro
nunțat pentru negocieri ferme • cu
băncile creditoare și au precizat că
planul propus dă ministrul american
de finanțe nu trebuie să fie un sim
plu paliativ, ci să ofere soluții rea
le, de fond, care să permită cu ade
vărat țării să pășească pe calea dez
voltării naționale.
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). —
Ministrul de externe al Argentinei,
Dante Caputo, a apreciat că propu
nerea ministrului de finanțe al
S.U.A., Nicholas Brady, privind dato
ria externă a țărilor în curs de dez
voltare, oferă posibilitățile unei noi
abordări a acestei probleme.
Președintele Partidului Intransi
gent, Oscar Alende, a calificat drept
prea puțin concret „planul Brady" și
s-a pronunțat pentru încetarea acțiu
nilor de presiune din exterior, prin
care Argentina este, de fapt, mane
vrată financiar și politic — transmite
agenția Prensa Latina.
Mișcarea muncitorească argentiniană a respins cu hotărire propunerea
ministrului de finanțe al S.U.A., se
cretarul general al Confederației Ge
nerale a Muncii, Saul Ubaldini, precizind că, sub aparenta unei presu
puse măsuri de reducere a datoriilor

externe, se ascund, de fapt, binecu
noscutele „rețete" ale Fondului Mo
netar Internațional de impunere a
unor reforme politico-economice, a
căror aplicare a provocat destule
daune economiei argentiniene — in
formează agenția Prensa Latina.

CARACAS 13 (Agerpres). — în
cadrul unei întâlniri cu miniștrii de
externe ai „Grupului celor opt",
președintele Venezuelei, Andres Pe
rez, a propus inițierea unui dialog
destinat examinării „planului Brady",
pentru a-1 face mai practic și mai
adecvat la realitățile latino-americane — informează agenția Efe.
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager
pres). — Referindu-se la propunerea
făcută de ministrul de finanțe al
S.U.A., secretarul executiv al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru Ame
rica Latină și zona Caraibilor
(C.E.P.A.L.), Gert Rosenthal, a apre
ciat că aceasta deschide posibilitatea
căutării de soluții pentru reducerea
nivelului datoriilor. Este necesar, pe
de altă parte, — a adăugat el — să
se înțeleagă că accesul țărilor debi
toare la piețele internaționale pentru
efectuarea liberă de schimburi co
merciale nu este posibil fără elimi
narea barierelor protecționiste, impu
se de statele industrializate occiden
tale.
BOGOTA 13 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Columbiei, Julio
Londono, a apreciat că propunerea
ministrului de finanțe al S.U.A., pri
vind reducerea datoriilor externe ale
țărilor în curs de dezvoltare, ar con
stitui un prim răspuns la apelul lan
sat anul trecut în acest sens de șefii
de stat ai „Grupului celor opt", reu
niți la Punta del Este. „Cei opt" — a
adăugat el — insistă asupra necesi
tății soluționării grabnice și adecvate
a problemei datoriei externe latinoamericane. care depășește 400 mi
liarde dolari. Soluțiile propuse — a
precizat Londono — trebuie să aibă
în vedere legătura tot mai evidentă
dintre criza datoriei externe și efec
tele de destabilizare social-politică
resimțite din ce în ce mai acut în
țările din regiune.

în țările capitaliste:

Reprivatizările sau ofensiva monopolurilor
pentru a-și spori „rata profitului11
Poate că niciodată ca în ultima
reme, termenul
de reprivatizare
-a fost' atît de frecvent utilizat în
-esa lumii capitaliste. Vești despre
ecerea unor întreprinderi de stat,
iclusiv dintre acelea recent națioalizate, în proprietate particulară
1 succed tot mai frecvent, pe fon
ii unor aprige controverse asupra
mzelor fenomenului și a posibilelor
ile repercusiuni. Controverse exlicabile, căci se acționează într-un
>ns contrar fată de ceea ce pină
tai ieri se considera a fi un lucru
necesar", „eficient", „corespunză>r intereselor generale".
PE FLUXUL „ADAPTĂRII" LA
OILE CONDIȚII. Desigur, un aselenea fenomen nu poate fi înțeles
i afara proceselor determinate de
gitățile interne ale modului de
roducție capitalist, de adîncirea
mtradicțiilor sale specifice. îndeo:bi în actualul stadiu de dezvoltain care a crescut considerabil
>lul economic al statului, a cărui
>rță s-a unit cu cea a monopoluri>r. Deși germenii capitalismului
lonopolist de stat au apărut încă
i sfirșitul secolului trecut, el a deenit relația de producție dominantă
bia în perioada postbelică, cînd
ihimbărl de mare amploare și comlexitate in condițiile economice,
nciale șl politice — interne și interaționale — au dus la modelarea unui
ou cadru al organizării capitaliste.
Dezvoltarea puternică a forțelor
e producție, sub impulsul revoluei tehnico-științifice contemporane,
favorizat procesul de concentrare
i centralizare a capitalului, a per
ils atingerea unui înalt grad de
lonopolizare. Cele mai mari 400 de
îonopoluri realizau, la începutul
dualului deceniu, o cifră de afaeri egală cu aproape 30 la sută din
rodusul national brut al țărilor caitaliste dezvoltate și utilizau peste
5 milioane de salariati. ceea ce în

semna o pătrime din efectivul ocu
pat în industria statelor respective.
Polarizarea puterii economice, care
înseamnă, în același timp, progresul
socializării forțelor de producție, adincește continuu contradicția fun
damentală a capitalismului (dintre
caracterul social al producției și în
sușirea privată a rezultatelor ei),
contradicție ce se resimte tot mai
acut în practica social-economică,
unde se reflectă în formele sale
concrete de manifestare. Este vorba,
între altele, de contradicția dintre
necesitatea unei rate a profitului cît
mai ridicate — ceea ce presupune
creșterea gradului de exploatare și
scăderea puterii de cumpărare a ma
selor — și necesitatea unei cereri
solvabile cît mai mari, care să per
mită lărgirea producției.
DE LA „PAZNIC DE NOAPTE"
LA MARE PATRON. Căile și inten
sitatea intervenției statului in eco
nomie diferă de la țară la țară, ceea
ce decurge din particularitățile dez
voltării istorice a capitalismului,
din condițiile specifice ale fiecărei
economii naționale, precum și din
curentul de gindire social-economică
predominant intr-o perioadă sau
alta. Astfel, sectorul de stat este
mult mai extins în țările vest-europene decît in S.U.A. O explicație
poate fi găsită și in faptul că re
zolvarea de către țările Europei oc
cidentale a sarcinilor mari legate de
refacerea postbelică și de moderni
zarea economică a impus. într-o se
rie de cazuri, recurgerea la între
prinderi de stat ca formă de mobi
lizare și folosire a capitalului.
Pe diferite căi. în special prin
naționalizări, statul a ajuns să de
țină sau să controleze sectoare largi
din economia unor țări capitaliste
dezvoltate. In Franța, sectorul de
stat controla, la începutul anilor ’80,
cvasitotalitatea creditelor și depu
nerilor din sectorul bancar. 85 la

sută din construcția aeronautică. 80
la sută din siderurgie. 48 la sută din
chimie. 29 la sută din cifra de afa
ceri a industriei. In Italia, întreprin
derile de stat dețineau o treime din
investițiile din industrie și tot atît
din valoarea nou creată. In Marea
Britanie, unul din trei salariati din
economie lucra în sectorul public.
Dacă în stadiul premonopolist sta
tul acționa mai ales ca apărător al
proprietății private, de unde și ase
mănarea funcției sale cu aceea de
„paznic de noapte", în actuala eta
pă de dezvoltare el este un mare
proprietar și bancher, care intervine
nemijlocit in toate sectoarele vieții
economice, in vederea asigurării re
producției, sporirii profiturilor și
menținerii sistemului capitalist.
O dată cu creșterea rolului econo
mic al sectorului public s-a schim
bat și raportul dintre cele două
mari curente care s-au înfruntat
multă vreme — „dirijist" și „libe
ral" — in sensul înclinării balanței
tot mai mult în favoarea adepților
intervenției statului în economie.
Unii susținători ai capitalismului
„dirijat" consideră că principalul
scop al intervenției statului în eco
nomie este de a atenua și chiar a
preveni asemenea fenomene pericu
loase cum sînt crizele economice și
șomajul de masă. Alții susțin că cea
mai importantă funcție a statului
este „socializarea" pierderilor eco
nomice produse de „sistemul de
piață" și cer puterii publice să in
tervină in direcția rezolvării acelor
probleme pe care „mecanismul ca
pitalist" nu le poate soluționa. Sînt
vizate. în fapt, patru din marile
probleme ce confruntă capitalismul
contemporan : utilizarea deplină a
forței de muncă, asigurarea stabili
tății preturilor, promovarea creșterii
economice pe termen lung și reali
zarea unui echilibru al balanței de
plăti externe.

Constituie
oare reprivatizările
o soluție la problemele ce confruntă
țările capitaliste dezvoltate ?
INTERESE CONVERGENTE, DAR
CU MULTE DIVERGENȚE. Sec
torul de stat nu este în econo
mia capitalistă un scop în sine. El
joacă un rol auxiliar în raport cu
sectorul privat. In generat statul a
pătruns în economie acolo unde ca
pitalul particular a eșuat sau nu s-a
simtit atras din motive de rentabi
litate : cele mai multe întreprinderi
trecute în proprietatea statului în
tâmpinau mari dificultăți în momen
tul naționalizării, unele aflindu-se
chiar în pragul falimentului. Cu toa
te acestea, proprietarii lor au primit
mari despăgubiri, fapt ce le-a per
mis să investească fondurile astfel
obținute in sectoare dinamice și să
realizeze profituri nesperate.
Prin unirea forței statului cu cea
a monopolurilor nu dispare specifi
cul fiecărei părți : cele două ele
mente își păstrează trăsăturile
distincte, desigur puternic influen
țate de locul și rolul lor în noile
condiții. Statul se „autonomizează"
într-o anumită măsură de monopo
luri. creîndu-și astfel posibilitatea
să acționeze în numele intereselor
de ansamblu și de durată ale capi
talismului.
Structura monopolist statală are
însă, pe lingă latura de convergentă,
o alta de divergentă care reflectă
conflictul dintre sectorul privat și
intervenția statului în economie.
Obținerea de profituri cît mai mari
nu este în genere compatibilă cu în
grădiri și restricții, chiar dacă aces
tea sînt. în ultimă instanță. în in
teresul monopolurilor. De aceea, adesea măsurile luate de stat sînt eludate de întreprinderile private,
ceea ce aduce prejudicii intereselor
de ansamblu ale societății. Astfel,
transferurile de capital în străină

Deschiderea Tîrgului internațional de la Leipzig

I

Pavilionul României vizitat de tovarâșul Erich Honecker
BERLIN (Agerpres). — La Leip
zig s-a deschis ediția de primăvară
din acest an a tîrgului internațional
la care participă circa 9 000 de firme
de comerț exterior din numeroase
țări, între care și România.
Pavilionul românesc a fost vizitat
de tovarășul Erich Honecker, secretar
general al C.C. al Partidului Socialist
Unit din Germania, președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane,
împreună cu alți membri ai condu
cerii de partid și de stat. Au fost ex

primate aprecieri la adresa produse
lor prezentate, subliniindu-se rezul
tatele fructuoase ale cooperării și
schimburilor economice bilaterale, în
continuă dezvoltare pe baza înțelege
rilor la cel mai înalt nivel.
întreprinderile de comerț exterior
românești prezintă la această ediție
a tîrgului produse reprezentative din
domeniile de virf ale industriei elec
tronice, electrotehnice și construcției
de mașini.

Inaugurarea Tirgului internațional „Fercori ’89“
Președintele Republicii Costa Rica a vizitat standul țârii noastre
SAN JOSE 13 (Agerpres). — în
capitala Costa Ricăi s-a deschis a
treia ediție a Tirgului international
„Fercori ’89".
România participă cu un stand
propriu prezentind produse indus
triale comercializate de întreprin
derile de comerț exterior „Electroexportimport", „Confex", „Danubia
na", „Chimica". Sînt expuse mo
toare electrice, produse chimice,
cabluri etc.
întreprinderea „Auto Dacia" și fir

ma costaricană „Cosmo Automotriz"
prezintă într-un stand special auto
turisme românești.
Standul tării noastre a fost vizitat
de președintele Republicii Costa
Rica, Oscar Arias Sanchez, care a
salutat participarea României la
„Fercori ’89“.
Standul tării noastre,
produsele
românești expuse s-au bucurat de
aprecieri din partea oamenilor de
afaceri din Costa Rica și din alte
țări din America Centrală.

Conferința Uniunii Interparlamentare
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — La
Centrul congreselor din Budapesta au
început lucrările oelei de-a 81-a
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare.
în mesajul adresat conferinței, se
cretarul general al O.N.U. a subli
niat însemnătatea strînsei conlucrări

dintre Națiunile Unite și Uniunea
Interparlamentară în problemele pă
cii și colaborării internaționale.
Delegația română la conferință
este condusă de tovarășul Marin
Ivașcu, vicepreședinte al M.A.N.,
președintele Grupului român din
Uniunea Interparlamentară.
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TRANSMIT:
ÎNTÎLNIRE LA MOSCOVA. Mi- 1
hail Gorbaciov, secretar general al .
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre- I
ziditului Sovietului Suprem al •
U.R.S.S., a avut luni o convorbire
cu secretarul general al P. C. Por- I
tughez, Alvaro Cunhal. S-a făcut |
un schimb de păreri în legătură cu
unele probleme ale relațiilor din- .
tre cele două partide și ale actua- I
lității internaționale — relatează 1
agenția T.A.S.S.
PRIMIRE LA BEIJING. Pre- I
ședințele Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, Li Peng, a primit, |
la Beijing, delegația americană I
condusă de Richard Lesher, președințele Camerei de Comerț a <
S.U.A. Cu acest prilej a fost re- I
levat potențialul existent în ve- I
derea extinderii relațiilor de co
operare economică, comercială și I
tehnologică, pe baza avantajului |
reciproc — transmite agenția China
Nouă.
I
ÎNTREVEDERE LA TEHERAN.I
Primul-ministru al Iranului, Hus
sein Moussavi, l-a primit pe mi- I
nistrul de externe al Pakistanului, |
Yakub Khan, aflat in vizită la Teheran. In timpul convorbirilor au |
fost abordate o serie de aspecte ale I
relațiilor bilaterale, precum și posibilitățile de extindere a cooperă- ■
rit în diverse domenii.

I
I
I
■
I

I
I
I
I
1

I
I
I

CONFERINȚA. Guvernul IslanI dei a propus organizarea unei conI ferințe internaționale pentru pregătirea unor negocieri privind reducerea forțelor maritime militare în
nordul Atlanticului și, posibil,
demilitarizarea în viitor a regiunii
maritime de nord — a declarat, la
Oslo, ministrul finanțelor al Islandel, Olawur Ragnar Grimsson, citat
de agenția T.A.S.S. Ca loc de desI fășurare a conferinței a fost proI pusă capitala Islandei.
— a declarat secretarul general al C.C. al P.S.U.G.
I DECLARAȚIE — Manevrele mihotărârea tării sale de a îndeplini I litare
comune
americano-sudBERLIN 13 (Agerpres). — în cursul
prevederile din Comunicatul comun 1 coreene „Team Spirit 89" creează o
unei întrevederi cu premierul lan
adoptat cu prilejul vizitei sale in I situație periculoasă în Peninsula
dului Renania de Nord-Westfalia,
R.F.G. în septembrie 1987, adăugind
Coreea — se arată intr-o declaraJohannes Rau, secretarul general al
că
speră ca și R.F.G. să procedeze
ție a Ministerului Apărării NațioC.C. al P.S.U.G., E. Honecker, a re
în același fel. Relațiile dintre cele
nale al R. P. D. Coreene, difuzată
amintit intenția tăria sale de a re
două state germane, a spus Honecker, Ide agenția A.C.T.C. Ca rezultat al
duce efectivele armate cu 10 000 de
vor progresa în mod constructiv dacă
acestor manevre, se relevă în dooameni pină la sfirșitul anului vii
sînt călăuzite de principiile respec
cument. dialogul Nord-Sud se
tor și de a reduce cheltuielile mi
tului reciproc, suveranității, integri Iaflă confruntat ou o serioasă amelitare cu zece la sută. Menționînd
niințare. In declarație se reclamă
tății teritoriale, neamestecului și in
importanta pe care R.D.G. o acor
teresului mutual.
încetarea manevrelor militare și
dă relațiilor cu R.F.G., el a reliefat
retragerea trupelor și armamenteI lor S.U.A. din Coreea de Sud.
ÎN ALEGERILE COMUNALE
I desfășurate duminică în landul
vest-german Hessa. Uniunea Creșre, obiectivele colaborării cu cele
NEW DELHI 13 (Agerpres). — La
tin-Democrată. principalul partid
lalte forte de stingă și democratice
Calcutta s-au încheiat lucrările ce
al coaliției guvernamentale la niin lupta pentru apărarea intereselor
lui de-al XIV-lea Congres al P.C.
Ivel federal, a înregistrat mari
oamenilor muncii indieni.
din India. Cei peste 1 200 de delegați
pierderi de voturi in comparație
A fost ales noul Consiliu Național
au adoptat raportul prezentat de
cu alegerile precedente — relatează
al P.C.I., urmind ca, în prima sa
Rajeshwara Rao, secretar general al
I
agenția
A.D.N. Potrivit rezultatelor
sesiune, acest organism să aleagă un
Consiliului Național. De asemenea,
oficiale provizorii. U.C.D. a obținut
Comitet Executiv Central și pe
au fost aprobate alte documente, ce
circa 34,4 la sută din sufragii, fată
secretarul general al Consiliului
definesc linia și sarcinile de bază
Ide 41,1 la sută în alegerile comu
NaționaL
ale partidului în perioada următoa
nale din 1985. Partidul SocialDemocrat a marcat un progres obtinînd 44.8 la sută din voturi (in
I 1985 43,7 la sută), ca și partidul
I ecologist, 9,1 la sută din voturi
1 (7,1 ]ă sută), partidul liber-demoSesiunea, care se întrunește o dată Icrat, cu num^i 4,9 la sută (1985 5,3
VIENA 13 (Agerpres). — La Viena
la sută) din voturi, nu va fi reprela doi ani, examinează probleme
au început lucrările sesiunii Comi
zentat in Landtag (parlamentul
siei O.N.U. pentru dezvoltare socia
referitoare la gradul de utilizare a
regional).
lă. La dezbateri iau parte reprezen
forței de muncă, la șomaj, precum
tanți ai celor 32 de țări membre ale
și la cheltuielile pentru înarmare, [ CHELTUIELILE MILITARE ALE
comisiei, între care și România, pre
inclusiv consecințele negative ale
DANEMARCEI vor fi înghețate
cum și ai unor organizații interna
cursei înarmărilor asupra dezvoltării Ipînă in anul 1992 la nivelul anului
ționale și organisme neguvernamen
1988. s-a anunțat la Copenhaga.
sociale în întreaga lume.
tale.
Potrivit agenției D.P.A., un acord
in acest sens a fost încheiat între
I guvern și principala formațiune de
I opoziție — partidul social-demoLansarea navetei spațiale americane „Discovery"
arat.
programat șapte zboruri ale navete
WASHINGTON 13 (Agerpres). —
lor
spațiale.
CONVORBIRI ALGERIANO-SELuni, de pe cosmodromul de la Cape
Echipajul lui „Discovery" va plasa 1 NEgALEZE. Președintele Algeriei,
Canaveral (Florida) a fost lansată
pe orbită un satelit de telecomunica IChadli Bendjedid, a avut convor
naveta spațială americană „Disco
ții și va realiza o serie de experi
biri cu președintele Senegalului,
very" cu cinci astronauți la bord.
mente științifice. Zborul navetei spa
Abdou Diouf, aflat în vizită oficiațiale
va
dura
cinci
zile.
lă in capitala algeriană. Au fost
Pentru acest an. Statele Unite au
I discutate probleme de interes comun, în special aspecte ale vieții
politice africane și arabe.

Relațiile dintre cele două state germane
pot progresa în mod constructiv

I
I

Încheierea Congresului P. C. din India

Sesiunea Comisiei O.N.U. pentru dezvoltare socială

tate efectuate de monopoluri. în po
fida restricțiilor impuse de puterea
publică, creează dificultăți balanțe
lor de plăti externe ale țărilor de
origine, duc la scăderea investițiilor
și încetinirea ritmurilor de creștere,
la sporirea șomajului și inflației.
Urmări și mai nefaste are desprin
derea economiei financiare de cea
reală, adică de producție. Depla
sarea capitalurilor spre acțiuni spe
culative a luat, în ultimii ani. o am
ploare neașteptată. In Japonia, de
exemplu, valoarea activelor plasate
la bursă depășea. în 1987, cu 7 la
sută produsul national brut al țării.
Prin abandonarea activității de pro
fil și orientarea capitalurilor spre
acțiuni speculative, firme particu
lare cu reală forță financiară pro
voacă instabilitate economică și
mari dificultăți atît in propriile
țări, cit și in afara lor. Crahul de
la burse din octombrie 1987, de
terminat tocmai de desprinderea
pieței financiare de sfera producției
și circulației mărfurilor, a dus Ia
distrugerea, în numai citeva zile, a
unor valori de circa 2 000 miliarde
de dolari, principalele victime fiind
micii acționari, in multe cazuri de
la întreprinderi recent reprivatizate.
FENOMEN SPECIFIC ORÎNDUIRII CAPITALISTE. Asupra secto
rului de stat din economia capita
listă își exercită puternic influența
raportul de forțe pe plan politic. In
acest sens, experiența unor țări cum
sînt Franța sau Portugalia a dove
dit că, dacă într-o bună măsură,
colaborarea stîngii a constituit un
factor de mare însemnătate pentru
stimularea politicii de naționali
zări, divizarea ei. a favorizat subor
donarea crescîndă a întreprinderilor
de stat intereselor monopolurilor,
care au putut astfel rezolva în fa
voarea lor problemele puse de ob
ținerea profiturilor în actualele con
diții, Semnificativ este și exem
plul Marii Britanii, unde de fiecare
dată cînd au venit la putere labu
riștii. strîns legați de mișcarea sin
dicală. ei au trecut la Naționalizarea
unor importante întreprinderi si
sectoare de activitate, în vreme ce
guvernele conservatoare, mai apro
piate de cercurile patronale, au pro
cedat aproape invariabil la reprivatizări.
Făptui că masele populare spriji
nă naționalizările se explică prin
dorința lor de a transforma sectorul
de stat într-un instrument al luptei
împotriva monopolurilor. Dezvolta
rea sectorului public își găsește ex
presie și in intensificarea interven

DEZMINȚIRE. Premierul japonez
ției nemijlocite a statului în relațiile
dintre muncă și capital. Se înțelege I Noboru Takeshita și secretarul general
al Partidului Liberal Democă, într-o formă sau alta, această
crat, Shintaro Abe, au dezmințit
intervenție tinde să slăbească acțiu
afirmațiile privind o posibilă dizolnile revendicative și să avantajeze
monopolurile. Dar nu este mai pu
vare a Camerei Inferioare a pariațin adevărat că. sub presiunile re
mentului. Ei au confirmat că în
vendicărilor populare, în activitatea
acest an — în luna iulie — sînt
statului capitalist sînt cuprinse
programate să aibă loc alegeri nuuneori și acțiuni care vin efectiv în
mai pentru Camera Superioară —
sprijinul celor ce muncesc, evident,
transmite agenția Kyodo.
într-o măsură mai mică decît ar fi
posibil și echitabil.
CONGRESUL P.S.D.I. La Rimlni
Amplele demonstrații de protest
au luat sfîrșit lucrările celui de-al
față de acțiunile de reprivatizare
XXII-lea Congres al Partidului Socare au loc în țările capitaliste dez
cialist-Democratic Italian (P.S.D.I.),
voltate se explică nu numai prin
membru al coaliției guvernamen
aceea că o dată cu trecerea unor
întreprinderi de stat în proprietate
tale pent'apartite. Antonio Cariglia,
ales secretar național al partidului
particulară se pierd unele drepturi
la plenara C.C. al P.S.D.I. din
ciștigate, ci și prin faptul că denamartie 1988, a fost confirmat în aționalizările sini insoțiie de așa-zise
ceastă funcție.
măsuri de raționalizare — adică de
restringere a producției și suprimare
COOPERARE ECONOMICA. Ea locurilor de muncă, de creștere a
miratele Arabe Unite și Pakistapreturilor și tarifelor — care reduc
nul au hotărît să-și extindă conși mai mult nivelul de viață al oa
lucrarea pe plan economic în toate
menilor muncii. In schimb, pentru
domeniile — informează agenția
marele capital renrivatizările în
WAM. Cu prilejul discuțiilor de la
seamnă noi cîștiguri, deoarece intră
în posesia unor intreprinderi renta
Abu Dhabi dintre ministrul econo
bile. în care statul a investit bani
miei și comerțului din Emiratele
grei din buzunarul contribuabilului.
Arabe Unite. Saif Al-Jarwan, și
Procesele și tendințele din econo
omologul său din Pakistan. Faisal
mia țărilor occidentale pun pregnant
Saleh Al-Hayatt, s-a convenit să
în evidentă faptul că reprivatizarea
se semneze, cît mai repede cu pu— care înseamnă de fapt restrîntință, un acord de cooperare eco
gerea perimetrului proprietății so
nomică și de schimburi comerciale.
ciale în favoarea celei particulare,
de grup — este un fenomen propriu
ȘOMAJ ÎN SPANIA. In luna feorinduirii capitaliste, care ia am
ploare pe măsura accentuării con I bruarie a acestui an, numărul șotradicțiilor sale specifice, a crizei I merilor din Spania a ajuns la
structurilor monopolist-statale. Me
2 740 422 de persoane, ceea ce re
todele și instrumentele tradiționale
prezintă 18,7 la sută din populația
folosite de stat pentru realizarea
activă a țării, s-a anunțat oficial la
echilibrului economic devin tot mai
Madrid. Din anul 1982 pînă în preineficiente în condițiile ofensivei
monopolurilor pentru obținerea de I zent, numărul șomerilor a crescut
profituri maxime. în același timp, 1 în Spania cu aproximativ un mieste evident că readucerea pe prim- ■ lion.
plan a mecanismului pieței în regla
rea automată a dezechilibrelor, cum I PUTERNICE INUNDAȚII s-au
doresc exponenții marelui capital,
produs în ultimele zile în unele
nu numai că n-ar duce la depășirea
regiuni ale statului african Ma
actualei crize a monopolismului sta
lawi. După cum relatează agenții
tal. dar ar agrava-o și mai mult,
le de presă, aproape 10 000 de perînsăși viata confirmă justețea ace
lor aprecieri potrivit cărora, deși Isoane au fost evacuate din locali
mai dispune de mari resurse și for
tățile situate în vecinătatea ora
te, capitalismul se dovedește inca
șului Nsanje, din sudul țării. Inpabil să soluționeze problemele sale | semnate pierderi au fost înregis
fundamentale, îndeosebi acelea le
trate în agricultură și zootehnie,
gate de condițiile de viată ale ma
Inundațiile sînt socotite cele mai
selor populare.
j puternice
1 ultimii 30 de ani.
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